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Pakeitimas 397
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PRITAIKYTAS IR 
STANDARTIZUOTASIS SAUGUMAS

Or. en

Pakeitimas 398
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43 straipsnis

Pritaikytasis ir standartizuotasis 
saugumas

Atsižvelgdami į naujausius technikos 
laimėjimus, gamintojai ir paslaugų 
teikėjai užtikrina savo už Sąjungos ribų 
parduodamų ar išvežamų IRT produktų, 
procesų, paslaugų ir sistemų pritaikytąjį ir 
standartizuotąjį saugumą. Jie užtikrina, 
kad programinė įranga, įdiegta jų IRT 
produkte, procese, paslaugoje arba 
sistemoje būtų saugi ir neturėtų jokių 
žinomų saugumo spragų, atsižvelgiant į 
naujausias to meto technologijas. IRT 
produktams, procesams, paslaugoms ir 
sistemoms įgyvendinamos šios techninės 
priemonės:

a) IRT produktai, procesai, paslaugos ir 
sistemos turi būti aprūpintos naujausia 
programine įranga ir juose turi būti 
įdiegti mechanizmai, kuriais galima 
reguliariai gauti saugius, tinkamai 
autentifikuotus ir patikimus programinės 
įrangos naujinius;

b) IRT produkto, proceso, paslaugos ar 
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sistemos nuotolinės prieigos galimybės 
turi būti dokumentuotos ir apsaugotos 
nuo neleistinos prieigos vėliausiai 
įrenginio diegimo metu;

c) IRT produktai neturi turėti tų pačių 
visuose įrenginiuose naudojamų 
užprogramuotų standartinių slaptažodžių;

d) IRT produktuose, procesuose, teikiant 
paslaugas ir sistemose saugomi duomenys 
turi būti saugiai apsaugoti pažangiausiai 
metodais, kaip antai šifravimas;

e) IRT produktams, procesams, 
paslaugoms ir sistemoms naudojami tik 
aukšto lygio saugumo metodai 
autentiškumui patvirtinti.

2. Gamintojai ir paslaugų teikėjai privalo 
pranešti kompetentingai institucijai apie 
bet kokias žinomas saugumo spragas, kai 
tik jos nustatomos. Be to, jie turi laiku ir 
nemokamai atlikti remontą ir (arba) 
pakeisti produktą, kad pašalintų bet kokią 
naują nustatytą saugumo spragą.

3. IRT produktai, procesai, paslaugos ir 
sistemos, pateiktos rinkai, turi atitikti 1 
dalyje nustatytus įpareigojimus jų 
numatytu ir įprastu naudojimo 
laikotarpiu.

4. Nors gamintojai yra atsakingi už IRT 
produkto, proceso, paslaugos arba 
sistemos atitikties užtikrinimą, 
importuotojai privalo įsitikinti, kad 
produktai, kuriuos jie pateikia rinkai, 
atitinka taikomus reikalavimus ir nekelia 
pavojaus Europos visuomenei.
Importuotojas turi įsitikinti, kad 
gamintojas už ES ribų ėmėsi reikiamų 
veiksmų ir kad produktas, procesas, 
paslauga ar sistema atitinka ankstesnės 
dalies nuostatas. IRT produktų, procesų, 
paslaugų ir sistemų platintojai privalo 
turėti pagrindinių žinių apie teisinius 
reikalavimus ir pridedamus dokumentus.
Platintojai privalo gebėti nustatyti 
neatitikimą. Jie taip pat turi gebėti įrodyti 
nacionalinėms valdžios institucijoms, kad 
jie veikė deramai ir turi gamintojo ar 
importuotojo patvirtinimą, kad buvo 
imtasi reikiamų priemonių. Be to, 
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platintojas turi gebėti padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms gauti 
reikiamus dokumentus.

5. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktą ir bendradarbiaudama su ENISA, 
priima išsamias taisykles dėl 1 dalyje 
numatytų saugumo reikalavimų ypatumų.

6. Jeigu rinkos priežiūros institucijos turi 
priežasčių manyti, kad IRT produktas, 
procesas, paslauga ar sistema neatitinka 
šiame reglamente nustatytų reikalavimų, 
jos nedelsdamos pareikalauja, kad 
atitinkamas gamintojas ar paslaugos 
teikėjas imtųsi visų reikiamų taisomųjų 
veiksmų, kad gaminys atitiktų tuos 
reikalavimus, pašalintų gaminį iš rinkos 
arba jį susigrąžintų per pagrįstą 
laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos 
į pavojaus pobūdį.

7. Jei gamintojas ar paslaugos teikėjas 
nesiima tinkamų taisomųjų priemonių per 
5 dalyje nurodytą laikotarpį, rinkos 
priežiūros institucijos imasi visų deramų 
laikinųjų priemonių, kad uždraustų arba 
apribotų to produkto tiekimą jų valstybės 
rinkai, jį pašalintų iš tos rinkos arba kad 
toks gaminys būtų atšauktas.

8. Rinkos priežiūros institucijos 
organizuoja atitinkamus produktų 
atitikties patikrinimus ir įpareigoja 
gamintojus arba paslaugų teikėjus 
pašalinti reikalavimų neatitinkančius 
gaminius iš rinkos. Nustatydamos 
produktus, kuriems bus taikomas atitikties 
patikrinimas, nacionalinės sertifikavimo 
institucijos pirmenybę teikia vartotojams 
didelę riziką keliantiems produktams, 
produktams, kuriuose integruotos naujos 
technologijos, ir (arba) itin perkamiems 
produktams.

Or. en

Pagrindimas

Horizontali sistema, kuria nustatomas minimalus reikalavimų rinkinys saugumui, turėtų būti 
privaloma išankstinė sąlyga visiems susietiems produktams, norint juos pateikti į rinką. 
Daugumoje šiuo metu ES rinkoje esančių susietųjų produktų, procesų, paslaugų arba sistemų 
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struktūroje trūksta įdiegtų saugumo funkcijų. Tai yra viena iš pagrindinių pažeidžiamumo ir 
susijusių kibernetinių atakų padidėjimo priežasčių.

Pakeitimas 399
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
43 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43 straipsnio a punktas

Direktyva (ES)2014/53/ES yra iš dalies 
keičiama įterpiant į 3 straipsnio 3 
pastraipą šį punktą:

(fa) (naujas) radijo ryšio įranga yra 
kibernetiškai saugi pritaikytu, 
standartizuotu ir įgyvendimo saugumu; 

Or. en

Pakeitimas 400
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
pagal tokią schemą sertifikuoti IRT 
produktai ir paslaugos atitinka nustatytus 
reikalavimus, susijusius su jų pajėgumu 
tam tikru saugumo užtikrinimo lygiu 
išlikti atspariems veiksmams, keliantiems 
pavojų saugomų, perduodamų ar 
tvarkomų duomenų arba naudojantis tais 
produktais, procesais, paslaugomis ir 
sistemomis siūlomų arba gaunamų 
funkcijų arba paslaugų prieinamumui, 
autentiškumui, vientisumui ar 
konfidencialumui.

Siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos 
veikimą ir kartu aukštą kibernetinio 
saugumo lygį, kibernetinį atsparumą ir 
pasitikėjimą Sąjungoje, įvedama 
savanoriška Europos masto 
kibernetiniosaugumosertifikavimo 
sistema.Šia sistema visoms Europos 
bendrovėms bus suteikiamos sąžiningos ir 
vienodos sąlygos.

Europos kibernetinio saugumo sertifikatu 
patvirtinama, kad IRT kūrimo 
procedūros, produktai ir(arba) paslaugos 
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buvo įvertintos panaudojant 
standartizuotą atitikties vertinimo 
metodiką, taikant specifinius saugumo 
standartus, nustatytus Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemoje, kurie buvo sukurti siekiant 
apsaugoti perduodamų ar tvarkomų 
duomenų arba naudojantis tais 
produktais, procesais, paslaugomis ir 
sistemomis siūlomų arba gaunamų 
funkcijų arba paslaugų prieinamumą, 
autentiškumą, vientisumą ar 
konfidencialumą.

Or. en

Pakeitimas 401
Dan Nica, Miroslav Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
pagal tokią schemą sertifikuoti IRT 
produktai ir paslaugos atitinka nustatytus 
reikalavimus, susijusius su jų pajėgumu 
tam tikru saugumo užtikrinimo lygiu išlikti 
atspariems veiksmams, keliantiems pavojų 
saugomų, perduodamų ar tvarkomų 
duomenų arba naudojantis tais produktais, 
procesais, paslaugomis ir sistemomis 
siūlomų arba gaunamų funkcijų arba 
paslaugų prieinamumui, autentiškumui, 
vientisumui ar konfidencialumui.

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
pagal tokią schemą sertifikuoti IRT 
produktai ir paslaugos atitinka nustatytus 
reikalavimus, susijusius su jų pajėgumu 
tam tikru saugumo užtikrinimo lygiu išlikti 
atspariems veiksmams, keliantiems pavojų 
saugomų, perduodamų ar tvarkomų 
duomenų arba naudojantis tais produktais, 
procesais, paslaugomis ir sistemomis 
siūlomų arba gaunamų funkcijų arba 
paslaugų prieinamumui, autentiškumui, 
vientisumui ar konfidencialumui.
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinami 
atsakomybės kriterijai ir pasiūlomas 
įvairaus lygio draudimas IRT produktams 
ir paslaugoms, o kai įmanoma - duomenų 
atkūrimui.

Or. en

Pakeitimas 402
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Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
pagal tokią schemą sertifikuoti IRT 
produktai ir paslaugos atitinka nustatytus 
reikalavimus, susijusius su jų pajėgumu 
tam tikru saugumo užtikrinimo lygiu 
išlikti atspariems veiksmams, keliantiems 
pavojų saugomų, perduodamų ar 
tvarkomų duomenų arba naudojantis tais 
produktais, procesais, paslaugomis ir 
sistemomis siūlomų arba gaunamų 
funkcijų arba paslaugų prieinamumui, 
autentiškumui, vientisumui ar 
konfidencialumui.

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
pagal tokią schemą sertifikuoti IRT 
produktai, procesai ir paslaugos atitinka
standartuose nustatytus reikalavimus, 
susijusius su jų pajėgumu atitikti saugumo 
tikslus.

Or. en

Pakeitimas 403
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
pagal tokią schemą sertifikuoti IRT 
produktai ir paslaugos atitinka nustatytus 
reikalavimus, susijusius su jų pajėgumu 
tam tikru saugumo užtikrinimo lygiu 
išlikti atspariems veiksmams, keliantiems 
pavojų saugomų, perduodamų ar 
tvarkomų duomenų arba naudojantis tais 
produktais, procesais, paslaugomis ir 
sistemomis siūlomų arba gaunamų 
funkcijų arba paslaugų prieinamumui, 
autentiškumui, vientisumui ar 
konfidencialumui.

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
pagal tokią schemą sertifikuoti IRT 
produktai, procesai ir paslaugos atitinka
standartuose nustatytus reikalavimus, 
susijusius su jų pajėgumu užtikrinti tam 
tikrą saugumo lygį.

Or. en
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Pakeitimas 404
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
pagal tokią schemą sertifikuoti IRT 
produktai ir paslaugos atitinka nustatytus 
reikalavimus, susijusius su jų pajėgumu 
tam tikru saugumo užtikrinimo lygiu išlikti 
atspariems veiksmams, keliantiems pavojų 
saugomų, perduodamų ar tvarkomų 
duomenų arba naudojantis tais produktais, 
procesais, paslaugomis ir sistemomis 
siūlomų arba gaunamų funkcijų arba 
paslaugų prieinamumui, autentiškumui, 
vientisumui ar konfidencialumui.

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
pagal tokią schemą sertifikuoti IRT 
produktai ir paslaugos sertifikato 
suteikimo metu neturi jokio žinomo 
pažeidžiamumo ir atitinka nustatytus 
reikalavimus, susijusius su jų pajėgumu 
tam tikru saugumo užtikrinimo lygiu
aktyviai išlikti atspariems veiksmams, 
keliantiems pavojų saugomų, perduodamų 
ar tvarkomų duomenų arba naudojantis tais 
produktais, procesais, paslaugomis ir 
sistemomis siūlomų arba gaunamų funkcijų 
arba paslaugų prieinamumui, 
autentiškumui, vientisumui ar 
konfidencialumui.

Or. en

Pakeitimas 405
Csaba Molnár

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
pagal tokią schemą sertifikuoti IRT 
produktai ir paslaugos atitinka nustatytus 
reikalavimus, susijusius su jų pajėgumu 
tam tikru saugumo užtikrinimo lygiu išlikti 
atspariems veiksmams, keliantiems pavojų 
saugomų, perduodamų ar tvarkomų 
duomenų arba naudojantis tais produktais, 
procesais, paslaugomis ir sistemomis
siūlomų arba gaunamų funkcijų arba 
paslaugų prieinamumui, autentiškumui, 

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
pagal tokią schemą sertifikuoti IRT 
produktai, procesai ir paslaugos atitinka 
nustatytus reikalavimus, nurodytus 
Europos ar tarptautiniuose standartuose, 
susijusius su jų pajėgumu tam tikru 
saugumo užtikrinimo lygiu išlikti 
atspariems veiksmams, keliantiems pavojų 
saugomų, perduodamų ar tvarkomų 
duomenų arba naudojantis tais produktais, 
procesais ir paslaugomis per visą jų 
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vientisumui ar konfidencialumui. gyvavimo ciklą siūlomų arba gaunamų 
funkcijų arba paslaugų prieinamumui, 
autentiškumui, vientisumui ar 
konfidencialumui.

Or. en

Pakeitimas 406
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
pagal tokią schemą sertifikuoti IRT 
produktai ir paslaugos atitinka nustatytus 
reikalavimus, susijusius su jų pajėgumu 
tam tikru saugumo užtikrinimo lygiu išlikti 
atspariems veiksmams, keliantiems pavojų 
saugomų, perduodamų ar tvarkomų 
duomenų arba naudojantis tais produktais, 
procesais, paslaugomis ir sistemomis 
siūlomų arba gaunamų funkcijų arba 
paslaugų prieinamumui, autentiškumui, 
vientisumui ar konfidencialumui.

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
pagal tokią schemą sertifikuoti IRT 
produktai ir paslaugos atitinka nustatytus 
reikalavimus, nurodytus Europos ar 
tarptautiniuose standartuose, susijusius su 
jų pajėgumu tam tikru saugumo 
užtikrinimo lygiu išlikti atspariems 
veiksmams, keliantiems pavojų saugomų, 
perduodamų ar tvarkomų duomenų arba 
naudojantis tais produktais, procesais, 
paslaugomis ir sistemomis siūlomų arba 
gaunamų funkcijų arba paslaugų 
prieinamumui, autentiškumui, vientisumui 
ar konfidencialumui.

Or. en

Pakeitimas 407
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
pagal tokią schemą sertifikuoti IRT
produktai ir paslaugos atitinka nustatytus 
reikalavimus, susijusius su jų pajėgumu 
tam tikru saugumo užtikrinimo lygiu 

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
IRT kūrimo procedūros, produktai 
ir(arba) paslaugos buvo įvertintos 
panaudojant standartizuotą atitikties 
vertinimo metodiką, taikant specifinius
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išlikti atspariems veiksmams, keliantiems 
pavojų saugomų, perduodamų ar tvarkomų 
duomenų arba naudojantis tais produktais, 
procesais, paslaugomis ir sistemomis 
siūlomų arba gaunamų funkcijų arba 
paslaugų prieinamumui, autentiškumui, 
vientisumui ar konfidencialumui.

saugumo standartus, nustatytus Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemoje, kurie buvo sukurti siekiant 
apsaugoti perduodamų ar tvarkomų 
duomenų arba naudojantis tais produktais, 
procesais, paslaugomis ir sistemomis 
siūlomų arba gaunamų funkcijų arba 
paslaugų prieinamumą, autentiškumą, 
vientisumą ar konfidencialumą.

Or. en

Pakeitimas 408
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina 
Werner, Eva Kaili, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
pagal tokią schemą sertifikuoti IRT 
produktai ir paslaugos atitinka nustatytus 
reikalavimus, susijusius su jų pajėgumu 
tam tikru saugumo užtikrinimo lygiu išlikti 
atspariems veiksmams, keliantiems pavojų 
saugomų, perduodamų ar tvarkomų 
duomenų arba naudojantis tais produktais, 
procesais, paslaugomis ir sistemomis
siūlomų arba gaunamų funkcijų arba 
paslaugų prieinamumui, autentiškumui, 
vientisumui ar konfidencialumui.

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema patvirtinama, kad 
pagal tokią schemą sertifikuoti IRT 
produktai, paslaugos ir procesai atitinka 
nustatytus reikalavimus, susijusius su jų 
pajėgumu tam tikru saugumo užtikrinimo 
lygiu išlikti atspariems veiksmams, 
keliantiems pavojų saugomų, perduodamų 
ar tvarkomų duomenų arba naudojantis tais 
produktais, procesais, paslaugomis ir 
sistemomis siūlomų arba gaunamų funkcijų 
arba paslaugų prieinamumui, 
autentiškumui, vientisumui ar 
konfidencialumui.

Or. en

Pakeitimas 409
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43 a straipsnis (naujas)

Pritaikytasis ir standartizuotasis 
saugumas

1. Atsižvelgdami į naujausius technikos 
laimėjimus, gamintojai ir paslaugų 
teikėjai užtikrina savo IRT produktų ir 
paslaugų pritaikytąjį ir standartizuotąjį 
saugumą. Gamintojai ir paslaugų teikėjai 
užtikrina, kad programinė įranga, įdiegta 
jų IRT produkte ar paslaugoje, būtų saugi 
ir neturėtų jokių žinomų saugumo spragų, 
atsižvelgiant į naujausias to meto 
technologijas. IRT produktams ir 
paslaugoms įgyvendinamos šios techninės 
priemonės:

a) IRT produktai ir paslaugos turi būti 
aprūpinti naujausia programine įranga ir 
juose turi būti įdiegti mechanizmai, 
kuriais galima reguliariai gauti saugius, 
tinkamai autentifikuotus ir patikimus 
programinės įrangos naujinius;

b) IRT produkto ar paslaugos nuotolinės 
prieigos galimybės turi būti 
dokumentuotos ir apsaugotos nuo 
neleistinos prieigos vėliausiai įrenginio 
diegimo metu;

c) IRT produktai neturi turėti tų pačių 
visuose įrenginiuose naudojamų 
užprogramuotų standartinių slaptažodžių;

d) IRT produktuose ir teikiant paslaugas 
saugomi duomenys turi būti saugiai 
apsaugoti pažangiausiai metodais, kaip 
antai šifravimas;

e) IRT produktams ir paslaugoms 
naudojami tik aukšto lygio saugumo 
metodai autentiškumui patvirtinti.

2. Gamintojai ir paslaugų teikėjai privalo 
pranešti kompetentingai institucijai apie 
bet kokias žinomas saugumo spragas, kai 
tik jos nustatomos. Be to, jie turi laiku 
atlikti remontą ir (arba) pakeisti produktą, 
kad pašalintų bet kokią naują nustatytą 
saugumo spragą.

3. IRT produktai ir paslaugos, pateiktos 
rinkai, turi atitikti 1 dalyje nustatytus 
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įpareigojimus jų numatytu ir įprastu 
naudojimo laikotarpiu.

4. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktą ir bendradarbiaudama su ENISA, 
priima išsamias taisykles dėl 1 dalyje 
numatytų saugumo reikalavimų ypatumų.

5. Jeigu rinkos priežiūros institucijos turi 
priežasčių manyti, kad IRT produktas ar 
paslauga neatitinka šiame reglamente 
nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos 
pareikalauja, kad atitinkamas gamintojas 
ar paslaugos teikėjas imtųsi visų reikiamų 
taisomųjų veiksmų, kad gaminys atitiktų 
tuos reikalavimus, pašalintų gaminį iš 
rinkos arba jį susigrąžintų per pagrįstą 
laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos 
į pavojaus pobūdį.

6. Jei gamintojas ar paslaugos teikėjas 
nesiima tinkamų taisomųjų priemonių per 
5 dalyje nurodytą laikotarpį, rinkos 
priežiūros institucijos imasi visų deramų 
laikinųjų priemonių, kad uždraustų arba 
apribotų to produkto tiekimą jų valstybės 
rinkai, jį pašalintų iš tos rinkos arba kad 
toks gaminys būtų atšauktas.

7. Rinkos priežiūros institucijos 
organizuoja atitinkamus produktų 
atitikties patikrinimus ir įpareigoja 
gamintojus arba paslaugų teikėjus 
pašalinti reikalavimų neatitinkančius 
gaminius iš rinkos. Nustatydamos 
produktus, kuriems bus taikomas atitikties 
patikrinimas, nacionalinės sertifikavimo 
institucijos pirmenybę teikia vartotojams 
didelę riziką keliantiems produktams, 
produktams, kuriuose integruotos naujos 
technologijos, ir (arba) itin perkamiems 
produktams.

Or. en

Pagrindimas

Susietiesiems produktams ir(arba) paslaugoms trūksta įdiegtų saugumo funkcijų. Tai yra 
viena iš kibernetinių atakų padidėjimo priežasčių. Šiuo metu dauguma ES bendrojoje rinkoje 
esančių susietųjų įrenginių yra sukurti ir pagaminti be pačių paprasčiausių saugumo savybių, 
integruotų į programinę įrangą. Siekiant pasitikėjimo daiktų internetu, vartotojai privalo būti 
tikri, kad susietieji produktai, kuriuos jie perka arba paslaugos, kuriomis jie naudojasi yra 
saugūs ir apsaugoti nuo programinės ir aparatinės įrangos pažeidžiamumo. Norint užtikrinti 



PE621.098v01-00 14/123 AM\1152206LT.docx

LT

aukštą pritaikytojo ir standartizuotojo saugumo lygį minimalus reikalavimų rinkinys 
saugumui turėtų būti privaloma sąlyga visiems susietiems produktams, norint juos pateikti į 
rinką. Tokia horizontali ir privaloma sistema turėtų būti sukurta kaip papildomas galiojančių 
ir patvirtinimo laukiančių teisės aktų, kuriais yra reikalaujama kibernetinį saugumą 
užtikrinančių priemonių (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir pasiūlymas dėl 
Europos elektroninių ryšių kodekso), elementas.

Pakeitimas 410
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi Komisijos prašymą, ENISA 
parengia potencialią šio reglamento 45, 46 
ir 47 straipsniuose nustatytus reikalavimus 
atitinkančią Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą. Parengti potencialią 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą Komisijai gali 
pasiūlyti Valstybės narės arba Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo grupė
(toliau – Grupė), įsteigta pagal 53 straipsnį.

1. Gavusi Komisijos prašymą, ENISA 
parengia potencialią šio reglamento 45, 46 
ir 47 straipsniuose nustatytus reikalavimus 
atitinkančią Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą.
Komisijos prašymas parengti potencialią 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą turėtų būti pagrįstas 
viena arba daugiau išdėstytų priežasčių:
a) galiojančios kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos skaido vidaus 
rinką;
b) egzistuoja dabartinis arba numatomas 
poreikis paremti Sąjungos teisės aktus;
c) yra gautas konsensuso pagrindu 
sudarytas Valstybės narės arba Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo grupės
(toliau – Grupė), įsteigtos pagal 53 
straipsnį arba Nuolatinės suinteresuotųjų 
subjektų grupės, įsteigtos pagal 20 
straipsnį, prašymas; Europos Komisija 
užtikrina, kad valstybės narės prašyme 
atsispindėtų proporcingas suinteresuotųjų 
šalių (pramonės, MVĮ, profesinių 
sąjungų, pilietinės visuomenės ir vartotojų 
organizacijų) dalyvavimas. Atsižvelgiant į 
tai, valstybės narės užtikrina atitinkamas 
priemones, kuriomis visos 
suinteresuotosios šalys nacionaliniu lygiu 
būtų konsultuojamos apie sertifikavimo 
schemų rengimo ir stebėjimo procesą.

Or. en
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Pakeitimas 411
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi Komisijos prašymą, ENISA 
parengia potencialią šio reglamento 45, 46 
ir 47 straipsniuose nustatytus reikalavimus 
atitinkančią Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą. Parengti potencialią 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą Komisijai gali 
pasiūlyti Valstybės narės arba Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo grupė 
(toliau – Grupė), įsteigta pagal 53 straipsnį.

1. Gavusi Komisijos arba Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
grupės prašymą, ENISA parengia 
potencialią šio reglamento 45, 46 ir 47 
straipsniuose nustatytus reikalavimus 
atitinkančią Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą. Parengti potencialią 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą Komisijai gali 
pasiūlyti Valstybės narės arba Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo grupė 
(toliau – Grupė), įsteigta pagal 53 straipsnį. 
Komisija ir Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo grupė apsvarsto 
pasiūlymus dėl Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos, pateiktus 
suinteresuotųjų subjektų konsultacijų 
platformų.

Or. en

Pakeitimas 412
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi Komisijos prašymą, ENISA 
parengia potencialią šio reglamento 45, 46 
ir 47 straipsniuose nustatytus reikalavimus 
atitinkančią Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą. Parengti potencialią
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą Komisijai gali 
pasiūlyti Valstybės narės arba Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo grupė 

1. ENISA parengia potencialią šio 
reglamento 45, 46 ir 47 straipsniuose 
nustatytus reikalavimus atitinkančią 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą. Valstybės narės 
arba Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo grupė (toliau – Grupė), 
įsteigta pagal 53 straipsnį, siūlo parengti 
potencialią schemą, patenkančią į 45 
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(toliau – Grupė), įsteigta pagal 53
straipsnį.

straipsnio 1 dalies c punkto taikymo sritį, 
o suinteresuotųjų subjektų sertifikavimo
grupė, įsteigta pagal 20b straipsnį, siūlo 
ENISA ir Komisijai parengti potencialią 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą, patenkančią į 45 
straipsnio 1 dalies a arba b punkto 
taikymo sritį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atspindimas suinteresuotųjų subjektų sertifikavimo grupės sukūrimas. 

Pakeitimas 413
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi Komisijos prašymą, ENISA 
parengia potencialią šio reglamento 45, 46 
ir 47 straipsniuose nustatytus reikalavimus 
atitinkančią Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą. Parengti potencialią 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą Komisijai gali 
pasiūlyti Valstybės narės arba Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo grupė 
(toliau – Grupė), įsteigta pagal 53 straipsnį.

1. Gavusi Komisijos prašymą, ENISA 
parengia potencialią šio reglamento 45, 46 
ir 47 straipsniuose nustatytus reikalavimus 
atitinkančią Europos IT saugumo 
sertifikavimo schemą. Parengti potencialią 
Europos IT saugumo sertifikavimo schemą 
Komisijai gali pasiūlyti valstybės narės,
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo grupė (toliau – Grupė), 
įsteigta pagal 53 straipsnį, arba nuolatinė 
suinteresuotųjų subjektų grupė, įsteigta 
pagal 20 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų turėti keletą būdų pasiūlyti rengti potencialią Europos IT saugumo sertifikavimo 
schemą, o pridedant nuolatinę suinteresuotųjų subjektų grupę praplečiamas kompetentingų 
subjektų skaičius, kuo suteikiama daugiau galimybių, tuo pačiu užtikrinant kompetentingą ir 
sąžiningą procesą. 

Pakeitimas 414
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Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar 
Hökmark, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi Komisijos prašymą, ENISA 
parengia potencialią šio reglamento 45, 46 
ir 47 straipsniuose nustatytus reikalavimus 
atitinkančią Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą. Parengti potencialią 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą Komisijai gali 
pasiūlyti Valstybės narės arba Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo grupė 
(toliau – Grupė), įsteigta pagal 53 straipsnį.

1. Gavusi Komisijos prašymą, ENISA 
parengia potencialią šio reglamento 45, 46 
ir 47 straipsniuose nustatytus reikalavimus 
atitinkančią Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą. Parengti potencialią 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą Komisijai gali 
pasiūlyti Valstybės narės, Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo grupė 
(toliau – Grupė), įsteigta pagal 53 straipsnį, 
arba kiti su pramone susiję 
suinteresuotieji subjektai.

Or. en

Pakeitimas 415
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi Komisijos prašymą, ENISA 
parengia potencialią šio reglamento 45, 46 
ir 47 straipsniuose nustatytus reikalavimus 
atitinkančią Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą. Parengti potencialią 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą Komisijai gali 
pasiūlyti Valstybės narės arba Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo grupė 
(toliau – Grupė), įsteigta pagal 53 straipsnį.

1. Gavusi Komisijos prašymą, ENISA 
parengia potencialią šio reglamento 45, 46 
ir 47 straipsniuose nustatytus reikalavimus 
atitinkančią Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą. Parengti potencialią 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą Komisijai gali 
pasiūlyti Valstybės narės, Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo grupė 
(toliau – Grupė), įsteigta pagal 53 straipsnį, 
arba Europos pramonės atstovai.

Or. fr

Pakeitimas 416
András Gyürk
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Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi Komisijos prašymą, ENISA 
parengia potencialią šio reglamento 45, 
46 ir 47 straipsniuose nustatytus 
reikalavimus atitinkančią Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą. Parengti potencialią Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą Komisijai gali pasiūlyti Valstybės 
narės arba Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo grupė (toliau – Grupė), 
įsteigta pagal 53 straipsnį.

1. Gavusi Komisijos prašymą
Europos standartizacijos organizacija 
parengia potencialią Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą. Parengti 
potencialią Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą Komisijai gali 
pasiūlyti Valstybės narės arba Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo grupė 
(toliau – Grupė), įsteigta pagal 53 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 417
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Komisija, atlikusi atviras ir 
skaidrias konsultacijas su atitinkamomis 
suinteresuotomis grupėmis, patvirtina ir 
paskelbia daugiametę Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemų Sąjungos darbo programą, 
kurioje numato strateginius prioritetus ir 
bendrus veiksmus, kurių reikia imtis 
Sąjungos lygmeniu. Darbo programa 
apima prioritetinį sąrašą identifikuotų 
IRT produktų, procesų ir paslaugų, 
kuriems taikoma Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schema. Prieš 
priimdama darbo programą Komisija 
konsultuojasi su ENISA ir visapusiškai 
atsižvelgia į jos nuomonę.

Or. en
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Pakeitimas 418
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiauja su grupe. Grupė teikia 
ENISA pagalbą ir ekspertų konsultacijas, 
kurių jai reikia rengiant potencialią 
schemą, ir prireikus teikia nuomones.

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA apibrėžia potencialios schemos 
saugumo tikslus, saugos reikalavimus ir 
sudėtines dalis. Visus aspektus, susijusius 
su atitikties vertinimo procedūra, 
konkretizuos Komisija, pasiremdama 
ENISA išvadomis. Tai atliekant ENISA 
glaudžiai bendradarbiauja su visais 
suinteresuotaisiais pramonės subjektais ir 
glaudžiai bendradarbiauja su grupe. Grupė 
teikia ENISA pagalbą ir ekspertų 
konsultacijas, kurių jai reikia rengiant 
potencialią schemą, ir prireikus teikia 
nuomones. Tam tikrais atvejais ENISA 
dar gali įsteigti sertifikavimo 
suinteresuotųjų subjektų darbo grupę, 
sudarytą iš nuolatinės suinteresuotųjų 
subjektų grupės, su pramone susijusių 
suinteresuotųjų subjektų (siekiant 
užtikrinti vadovaujantį pramonės 
vaidmenį) ir kitų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų, kuri teiktų 
ekspertų konsultacijas konkrečioje 
potencialioje schemoje numatytose srityse.

Or. en

Pakeitimas 419
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiauja su grupe. Grupė teikia 

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA konsultuojasi su visais
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
vartotojų asociacijas ir glaudžiai 
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ENISA pagalbą ir ekspertų konsultacijas, 
kurių jai reikia rengiant potencialią 
schemą, ir prireikus teikia nuomones.

bendradarbiauja su grupe bei nuolatine 
suinteresuotųjų subjektų grupe. Ši grupė 
ir nuolatinė suinteresuotųjų subjektų 
grupė teikia ENISA pagalbą ir ekspertų 
konsultacijas, kurių jai reikia rengiant 
potencialią schemą, ir prireikus teikia 
nuomones. Rengiant bet kurią potencialią 
schemą ENIS parengia grėsmių ir 
kibernetinio saugumo savybių, reikalingų 
su šiomis grėsmėmis kovoti, sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 420
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiauja su grupe. Grupė teikia 
ENISA pagalbą ir ekspertų konsultacijas, 
kurių jai reikia rengiant potencialią 
schemą, ir prireikus teikia nuomones.

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiauja su grupe bei atsižvelgia į 
jau taikomus nacionalinius ir 
tarptautinius standartus, įskaitant 
neformalius susitarimus su pramonės 
asociacijomis, siekiant išvengti 
dubliavimosi. Grupė teikia ENISA pagalbą 
ir ekspertų konsultacijas, kurių jai reikia 
rengiant potencialią schemą, ir prireikus 
teikia nuomones.

Or. en

Pakeitimas 421
Nadine Morano

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
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ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiauja su grupe. Grupė teikia 
ENISA pagalbą ir ekspertų konsultacijas, 
kurių jai reikia rengiant potencialią 
schemą, ir prireikus teikia nuomones.

ENISA skaidriai konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiauja su šia grupe ir nuolatine 
suinteresuotųjų subjektų grupe, taip pat 
kiekvienos potencialios schemos atžvilgiu 
glaudžiai bendradarbiauja su ad hoc 
konsultacijų platforma. Jos teikia ENISA 
pagalbą ir ekspertų konsultacijas, kurių jai 
reikia rengiant potencialią schemą, ir 
prireikus teikia nuomones.

Or. fr

Pagrindimas

Įvairūs konsultacijų procesai svarbūs, nes juose galės dalyvauti ir glaudžiai bendradarbiauti 
atitinkamų potencialių schemų ekspertai, o ENISA galės pasinaudoti jų žiniomis ir patirtimi, 
susijusia su atitinkamu produktu ar paslauga.

Pakeitimas 422
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiauja su grupe. Grupė teikia 
ENISA pagalbą ir ekspertų konsultacijas, 
kurių jai reikia rengiant potencialią 
schemą, ir prireikus teikia nuomones.

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir vartotojų 
organizacijomis, 29 straipsnio darbo 
grupe bei Europos duomenų apsaugos 
valdyba ir glaudžiai bendradarbiauja su 
grupe. Grupė teikia ENISA pagalbą ir 
ekspertų konsultacijas, kurių jai reikia 
rengiant potencialią schemą, ir prireikus 
teikia nuomones.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomone. Nepaprastai svarbu 
sukurti techninę ir valdymo sąveiką, kad organizacijos, siekiančios užtikrinti atitiktį 
atitinkamoms priemonėms, nesuvoktų pagal Europos kibernetinio saugumo sertifikavimo 
sistemą ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą vykdomo sertifikavimo kaip prieštaringo 
ar nesusijusio su reikalu.
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Pakeitimas 423
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiauja su grupe. Grupė teikia 
ENISA pagalbą ir ekspertų konsultacijas, 
kurių jai reikia rengiant potencialią 
schemą, ir prireikus teikia nuomones.

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais vykstant 
oficialiam, standartizuotam ir skaidriam 
procesui ir glaudžiai bendradarbiauja su 
grupe. Grupė ir visi atitinkami 
suinteresuotieji subjektai teikia ENISA 
pagalbą ir ekspertų konsultacijas, kurių jai 
reikia rengiant potencialią schemą, ir 
prireikus teikia nuomones.

Or. en

Pakeitimas 424
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiauja su grupe. Grupė teikia 
ENISA pagalbą ir ekspertų konsultacijas, 
kurių jai reikia rengiant potencialią 
schemą, ir prireikus teikia nuomones.

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiauja su šia grupe ir nuolatine 
suinteresuotųjų subjektų grupe. Grupė 
teikia ENISA pagalbą ir ekspertų 
konsultacijas, kurių jai reikia rengiant 
potencialią schemą, ir prireikus teikia 
nuomones.

Or. en

Pakeitimas 425
Martina Werner
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Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiauja su grupe. Grupė teikia 
ENISA pagalbą ir ekspertų konsultacijas, 
kurių jai reikia rengiant potencialią 
schemą, ir prireikus teikia nuomones.

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais, vykstant 
oficialiam konsultavimosi procesui ir 
glaudžiai bendradarbiauja su grupe. Grupė 
teikia ENISA pagalbą ir ekspertų 
konsultacijas, kurių jai reikia rengiant 
potencialią schemą, ir prireikus teikia 
nuomones.

Or. en

Pakeitimas 426
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiauja su grupe. Grupė teikia 
ENISA pagalbą ir ekspertų konsultacijas, 
kurių jai reikia rengiant potencialią 
schemą, ir prireikus teikia nuomones.

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais, kaip to 
reikalaujama pagal 20a straipsnį ir 
glaudžiai bendradarbiauja su grupe. Grupė 
teikia ENISA pagalbą ir ekspertų 
konsultacijas, kurių jai reikia rengiant 
potencialią schemą, ir prireikus teikia 
nuomones.

Or. en

Pakeitimas 427
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas 
ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiauja su grupe. Grupė teikia 
ENISA pagalbą ir ekspertų konsultacijas, 
kurių jai reikia rengiant potencialią 
schemą, ir prireikus teikia nuomones.

2. Rengdama pirmą šio straipsnio 1 
dalyje nurodytą projektą Europos 
standartizacijos organizacija (ESO)
konsultuojasi su visais suinteresuotaisiais 
subjektais ir glaudžiai bendradarbiauja su 
grupe. Grupė teikia ESO pagalbą ir 
ekspertų konsultacijas, kurių ESO reikia 
rengiant potencialią schemą, o prireikus -
teikia nuomones.

Or. en

Pakeitimas 428
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama potencialias šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas schemas
ENISA konsultuojasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiauja su grupe. Grupė teikia 
ENISA pagalbą ir ekspertų konsultacijas, 
kurių jai reikia rengiant potencialią 
schemą, ir prireikus teikia nuomones.

2. Prieš rengdama šio straipsnio 1 
dalyje nurodytas schemas, Komisija atlieka 
atviras viešąsias konsultacijas su visais 
suinteresuotaisiais subjektais. Ruošiant 
konsultacijas Komisija glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo grupe, ENISA ir 
suinteresuotųjų subjektų sertifikavimo 
grupe.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atspindimas suinteresuotųjų subjektų sertifikavimo grupės sukūrimas. 

Pakeitimas 429
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo grupė ir suinteresuotųjų 
subjektų grupė teikia ENISA reikalingą 
pagalbą ir ekspertų konsultacijas, kurių 
jai reikia rengiant potencialią Europos 
kibernetinio saugumo schemą, o prireikus 
- teikia nuomones.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atspindimas suinteresuotųjų subjektų sertifikavimo grupės sukūrimas. 

Pakeitimas 430
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 b. Išskyrus kai siūloma schema 
patenka į 45 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktų taikymo sritį, Komisija 
konsultuojasi su suinteresuotųjų subjektų 
sertifikavimo grupe ir prašo jos leidimo 
prieš galutinai patvirtinant Europos 
kibernetinio saugumo schemą. Tas pats 
taikoma pasiūlymui schemos, 
patenkančios į 45 straipsnio 1 dalies c 
punkto taikymo sritį, kai privaloma 
konsultuotis su Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo grupe.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atspindimas suinteresuotųjų subjektų sertifikavimo grupės sukūrimas. 

Pakeitimas 431
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody
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Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Rengiant potencialią schemą 
ENISA, konsultuojantis su Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo grupe 
ir suinteresuotųjų subjektų sertifikavimo 
grupe atitinkamai schemai, nusprendžia 
dėl termino, iki kurio konkreti potenciali 
schema įsigalios. Šio termino 
neįgyvendinus schema tampa 
negaliojančia ir atšaukiama.

Or. en

Pagrindimas

Ilgalaikių investicijų planavimo tikslais suinteresuotosios pusės turėtų bendrai sutarti dėl 
konkrečių terminų, taikomų naujų potencialių Europos sertifikavimo schemų įvedimui. 
Nuostatomis dėl galutinio termino bus skatinama laiku įgyvendinti tokias schemas.

Pakeitimas 432
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ENISA pagal šio straipsnio 2 dalį 
parengtą potencialią Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą teikia 
Komisijai.

3. ENISA pagal šio straipsnio 2 dalį 
parengtą potencialią Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą teikia 
Komisijai. ENISA į Komisijai teikiamą 
informaciją įtraukia bet kokias grupės 
padarytas pastabas ar abejones.

Or. en

Pakeitimas 433
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ENISA pagal šio straipsnio 2 dalį 
parengtą potencialią Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą teikia 
Komisijai.

3. ENISA pagal šio straipsnio 2 dalį 
parengtą potencialią Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą nedelsiant 
teikia Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 434
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, remdamasi ENISA 
pasiūlyta potencialia schema, pagal 55 
straipsnio 1 dalį gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriuose nustatomos šio reglamento 
45, 46 ir 47 straipsnių reikalavimus 
atitinkančios IRT produktų ir paslaugų 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos.

4. Komisija, remdamasi ENISA 
pasiūlyta potencialia schema, pagal 55 
straipsnio 1 dalį gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriuose nustatomos šio reglamento 
45, 46 ir 47 straipsnių reikalavimus 
atitinkančios IRT produktų ir paslaugų 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos. Prieš priimdama 
tokius įgyvendinimo aktus, Komisija gali 
konsultuotis su Europos duomenų 
apsaugos valdyba ir atsižvelgti į jos 
nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomone. Šiuo pakeitimu 
užtikrinamas sertifikavimo pagal Europos kibernetinio saugumo sertifikavimo sistemą ir 
pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą nuoseklumas.

Pakeitimas 435
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4. Komisija, remdamasi ENISA 
pasiūlyta potencialia schema, pagal 55 
straipsnio 1 dalį gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriuose nustatomos šio reglamento 
45, 46 ir 47 straipsnių reikalavimus 
atitinkančios IRT produktų ir paslaugų 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos.

4. Komisija, remdamasi ENISA 
pasiūlyta potencialia schema, pagal 55 
straipsnio 1 dalį gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriuose nustatomos šio reglamento 
45, 46 ir 47 straipsnių reikalavimus 
atitinkančios IRT produktų, procesų ir 
paslaugų Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos.

Or. en

Pakeitimas 436
Martina Werner

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, remdamasi ENISA 
pasiūlyta potencialia schema, pagal 55 
straipsnio 1 dalį gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriuose nustatomos šio reglamento 
45, 46 ir 47 straipsnių reikalavimus 
atitinkančios IRT produktų ir paslaugų 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos.

4. Komisija, remdamasi ENISA 
pasiūlyta potencialia schema, pagal 55 
straipsnio 1 dalį gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriuose nustatomos šio reglamento 
45, 46 ir 47 straipsnių reikalavimus 
atitinkančios IRT produktų, procesų ir 
paslaugų Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos.

Or. en

Pakeitimas 437
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, remdamasi ENISA 
pasiūlyta potencialia schema, pagal 55 
straipsnio 1 dalį gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriuose nustatomos šio reglamento 
45, 46 ir 47 straipsnių reikalavimus 
atitinkančios IRT produktų ir paslaugų 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos.

4. Komisija, remdamasi ENISA 
pasiūlyta potencialia schema, pagal 55 
straipsnio 1 dalį gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriuose nustatomos šio reglamento 
45, 46 ir 47 straipsnių reikalavimus 
atitinkančios IRT produktų, procesų ir 
paslaugų Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos.
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Or. en

Pakeitimas 438
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, remdamasi ENISA 
pasiūlyta potencialia schema, pagal 55 
straipsnio 1 dalį gali priimti įgyvendinimo
aktus, kuriuose nustatomos šio reglamento 
45, 46 ir 47 straipsnių reikalavimus 
atitinkančios IRT produktų ir paslaugų 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos.

4. Komisija, remdamasi ENISA 
pasiūlyta potencialia schema, pagal 55 
straipsnio 1 dalį gali priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomos 
šio reglamento 45, 46 ir 47 straipsnių 
reikalavimus atitinkančios IRT produktų, 
procesų ir paslaugų Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisėkūros institucijoms suteikti galių vykdyti savo įgaliojimus, Komisijai suteikiama 
teisė leisti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 439
Miapetra Kumpula-Natri

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. ENISA administruoja specialią 
interneto svetainę, kurioje teikiama 
informacija apie Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemas ir jos 
viešinamos.

5. ENISA administruoja specialią 
interneto svetainę, kurioje teikiama 
informacija apie Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemas ir jos 
viešinamos. Taip pat ENISA siekia 
suteikti vartotojams svarbią informaciją 
apie taikomas sertifikavimo schemas, pvz. 
teikiant gaires ir rekomendacijas 
interneto ir įprastoms prekyvietėms.

Or. en
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Pakeitimas 440
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. ENISA administruoja specialią 
interneto svetainę, kurioje teikiama 
informacija apie Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemas ir jos 
viešinamos.

5. ENISA administruoja specialią 
interneto svetainę, laikantis Direktyvos 
(ES) 2016/2012 nuostatų, kurioje teikiama 
informacija apie Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemas, tokių 
schemų atšaukimą ir galiojimo pabaigą 
bei sertifikuotus IRT produktus, procesus, 
paslaugas bei sistemas, ir jos viešinamos.

Or. en

Pakeitimas 441
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija Europos Sąjungos vardu 
gali pasirašyti abipusio sertifikatų 
pripažinimo susitarimus su užsienio 
rinkomis arba trečiosiomis šalimis. Tokie 
abipusio pripažinimo susitarimai 
parengiami laikantis tokios pačios 
rengimo ir tvirtinimo procedūros kokia 
taikoma šiame straipsnyje minimoms 
schemoms. 

Or. en

Pakeitimas 442
Miapetra Kumpula-Natri

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. ENISA, ypač atsižvelgdama į 
grupės nuomonę, užtikrina, kad bet koks 
pasiūlymas dėl Europos kibernetinio 
saugumo schemų nepakenktų veiksmingai 
konkurencijai, sukuriant kliūtis naujoms 
bendrovėms ir produktams patekti į rinką.

Or. en

Pakeitimas 443
Pavel Telička, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Patvirtintos schemos nuolat 
persvarstomos ir, jei reikalinga, 
atnaujinamos bendradarbiaujant su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir grupe, laikantis šiuo reglamentu 
patvirtintos struktūros.

Or. en

Pakeitimas 444
Martina Werner

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Agentūra persvarsto priimtas 
schemas esant grupės arba Komisijos 
prašymui, arba ne vėliau kaip kartą per 
penkerius metus, atsižvelgdama į 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
pastabas.

Or. en
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Pakeitimas 445
Miapetra Kumpula-Natri

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Išskyrus kai siūloma schema patenka į 
45 straipsnio 1 dalies a ir b punktų 
taikymo sritį, Komisija konsultuojasi su 
suinteresuotųjų subjektų sertifikavimo 
grupe ir prašo jos leidimo prieš galutinai 
patvirtinant Europos kibernetinio 
saugumo schemą. Tas pats taikoma 
pasiūlymui schemos, patenkančios į 45 
straipsnio 1 dalies c punkto taikymo sritį, 
kai privaloma konsultuotis su Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
grupe. ENISA teikia reikalingus 
mechanizmus, gaires ir procedūras, 
reikalingas patvirtinti ir atnaujinti 
Europos kibernetinio saugumo schemas, 
kuo siekiama atsižvelgti į naujas 
tendencijas kibernetinio saugumo 
technologijų srityje. 

Or. en

Pakeitimas 446
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema turi būti parengta 
taip, kad būtų atsižvelgta į šiuos saugumo 
tikslus (jei taikomi):

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema turi būti parengta 
taip, kad būtų atsižvelgta (jei taikomi) į 
šiuos saugumo tikslus, siekiant užtikrinti 
paslaugų prieinamumą, vientisumą ir 
konfidencialumą:

Or. en
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Pakeitimas 447
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema turi būti parengta 
taip, kad būtų atsižvelgta į šiuos saugumo 
tikslus (jei taikomi):

Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema turi būti parengta 
taip, kad būtų atsižvelgta (jei taikomi) į 
tikslus, susijusius su šiomis kategorijomis:

Or. en

Pakeitimas 448
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) apsaugoti saugomus, 
perduodamus ar kitaip tvarkomus 
duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto jų 
saugojimo, tvarkymo, prieigos prie jų ar 
jų atskleidimo;

a) produktai, kurių sertifikatų 
saugumo lygis yra bazinis arba pačių 
nustatytas ir vartojimo elektroniniai 
prietaisai, apibrėžti 2 straipsnio 11 
pastraipos a punkte (naujas). Šiai 
kategorijai taikomomis Europos 
kibernetinio saugumo schemomis 
remiamas tarptautinių standartų, kilusių 
iš bendrosios rinkos ir jai skirtų, 
tvirtinimas ir pritaikymas prekyboje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant tenkinti siūlomo Reglamento tikslus, ypač jo aktualumą ateityje, saugumo tikslus 
reikėtų apibrėžti labiau vadovaujantis produkto panaudojimu, o ne turimomis produkto 
savybėmis.

Pakeitimas 449
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody
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Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) apsaugoti saugomus, 
perduodamus ar kitaip tvarkomus 
duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto jų 
sunaikinimo, atsitiktinio jų netekimo ar 
pakeitimo;

b) produktai, kurių saugumo lygis 
yra aukštas, IRT produktams, paslaugoms 
ir procesams taikomiems pramonės 
kontrolės sistemose arba naudojamiems 
robotikoje arba autonominėse transporto 
priemonėse, arba programinė ar techninė 
galinių įrenginių, naudojamų 
operatoriams teikiant esmines paslaugas, 
kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 
2016/1148. Šiai kategorijai taikoma 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema remiasi 
tarptautiniais standartais. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant tenkinti siūlomo Reglamento tikslus, ypač jo aktualumą ateityje, saugumo tikslus 
reikėtų apibrėžti labiau vadovaujantis produkto panaudojimu, o ne turimomis produkto 
savybėmis.

Pakeitimas 450
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) užtikrinti, kad įgaliotieji asmenys, 
programos ar mašinos galėtų gauti 
prieigą tik prie tų duomenų, paslaugų ar 
funkcijų, su kuriais yra susijusios jų 
prieigos teisės;

c) produktai, kurių sertifikavimo 
lygis aukštas, IRT produktams, 
paslaugoms ir procesams naudojamiems 
valstybių narių viešojo administravimo 
įstaigų. Šiai kategorijai taikomos 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos remiasi 
tarptautiniais standartais, galiojančiais 
nacionaliniais arba įvairiašaliais 
standartais, taikomais valstybėse narėse.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant tenkinti siūlomo Reglamento tikslus, ypač jo aktualumą ateityje, saugumo tikslus 
reikėtų apibrėžti labiau vadovaujantis produkto panaudojimu, o ne turimomis produkto 
savybėmis.

Pakeitimas 451
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) užtikrinti, kad įgaliotieji asmenys, 
programos ar mašinos galėtų gauti prieigą 
tik prie tų duomenų, paslaugų ar funkcijų, 
su kuriais yra susijusios jų prieigos teisės;

c) užtikrinti, kad įgaliotieji asmenys, 
programos ar mašinos galėtų gauti prieigą 
tik prie tų duomenų, paslaugų ar funkcijų, 
su kuriais yra susijusios jų prieigos teisės ir 
bus taikomas procesas, skirtas 
identifikuoti ir užfiksuoti visas IRT 
produktų, procesų ir paslaugų 
priklausomybes bei saugumo spragas;

Or. en

Pagrindimas

Būtina turėti procesą spragoms identifikuoti, kuo būtų siekiama vengti išpuolių.

Pakeitimas 452
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) registruoti, kurie duomenys, 
funkcijos ar paslaugos buvo perduoti, 
kada ir kas juos perdavė;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 453
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Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) registruoti, kurie duomenys, 
funkcijos ar paslaugos buvo perduoti, 
kada ir kas juos perdavė;

d) užtikrinti, kad IRT produktai, 
procesai ir paslaugos neturi žinomų 
saugumo spragų ir gali atsilaikyti prieš 
tam tikro lygio ataką;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis ankstesniu punktu, žinant pažeidžiamą vietą būtina turėti atitinkamą sprendimą 
ir(arba) pataisymą.

Pakeitimas 454
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) užtikrinti, kad būtų galima 
patikrinti, prie kokių duomenų, paslaugų 
ar funkcijų buvo gauta prieiga arba jais 
buvo pasinaudota, kada ir kas tai padarė;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 455
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) įvykus fiziniam ar techniniam 
incidentui, laiku atkurti duomenų, 
paslaugų ir funkcijų prieinamumą ir 

Išbraukta.
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prieigos prie jų galimybes;

Or. en

Pakeitimas 456
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) užtikrinti, kad IRT produktai ir 
paslaugos būtų teikiami su atnaujinta
programine įranga be žinomų saugumo 
spragų ir kad būtų teikiami saugaus 
programinės įrangos atnaujinimo 
mechanizmai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 457
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) užtikrinti, kad IRT produktai ir 
paslaugos būtų teikiami su atnaujinta 
programine įranga be žinomų saugumo 
spragų ir kad būtų teikiami saugaus 
programinės įrangos atnaujinimo 
mechanizmai.

g) užtikrinti, kad IRT produktai ir 
paslaugos būtų teikiami su atnaujinta 
programine ir technine įranga be žinomų 
saugumo spragų; užtikrinti, kad jie buvo 
sukurti ir naudojami tokiu būdu, kad būtų 
veiksmingai ribojamas jų 
pažeidžiamumas; užtikrinti, kad jiems 
būtų teikiami saugaus programinės įrangos 
atnaujinimo mechanizmai, įskaitant 
savaiminius saugumo atnaujinimus ir 
techninės įrangos atnaujinimo galimybę;

Or. en
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Pagrindimas

Užtikrinti žinomų saugumo spragų nebuvimą yra tinkamas pirmas žingsnis, tačiau 
tinkamesnis elgesys yra spręsti nežinomų saugumo spragų problemą.

Pakeitimas 458
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) užtikrinti, kad IRT produktai ir 
paslaugos būtų teikiami su atnaujinta 
programine įranga be žinomų saugumo 
spragų ir kad būtų teikiami saugaus 
programinės įrangos atnaujinimo 
mechanizmai.

g) padėti užtikrinant, kad IRT 
produktai ir paslaugos būtų teikiami su 
atnaujinta programine ir technine įranga, 
gaunant tinkamus ir laiku teikiamus
žinomų saugumo spragų pataisymus 
atnaujinimų pagalba ir kad būtų teikiami 
saugaus programinės ir techninės įrangos 
atnaujinimo mechanizmai.

Or. en

Pakeitimas 459
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) užtikrinti, kad IRT produktai ir 
paslaugos būtų kuriami laikantis 
konkrečios schemos saugumo 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 460
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) užtikrinti, kad IRT produktų ir 
paslaugų aplinka bus suskirstyta į 
smulkesnius poskyrius ir potinklius, dėl 
ko bus galima lengviau valdyti apsaugą, o 
incidento atveju - apriboti padarytą žalą.

Or. en

Pakeitimas 461
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) užtikrinti, kad IRT produktų ir 
paslaugų aplinka bus suskirstyta į 
smulkesnius poskyrius ir potinklius, dėl 
ko bus galima lengviau valdyti apsaugą, o 
incidento atveju - apriboti padarytą žalą.

Or. en

Pakeitimas 462
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) užtikrinti, kad IRT produktai, 
procesai, paslaugos ir sistemos bus 
kuriamos ir valdomos laikantis pritaikyto 
ir standartizuoto saugumo principų, 
laikantis 43 straipsnyje minimų prievolių.

Or. en

Pakeitimas 463
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo
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Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau iš šių IRT produktams ir
paslaugoms, sertifikuotiems pagal tą 
schemą, taikomų saugumo užtikrinimo 
lygių: bazinis, pakankamas ir (arba)
aukštas.

1. Nedarant įtakos 43 straipsnyje 
nurodytoms saugumo prievolėms, Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemoje gali būti nurodytas vienas ar 
daugiau iš šių IRT produktams, procesams,
paslaugoms ir sistemoms taikomų rizika 
pagrįstų saugumo užtikrinimo lygių: 
funkciniai saugus, pakankamai ir(arba) 
labai saugus. Užtikrinimo lygis remiasi 
pavojų ir susijusių kibernetinio saugumo 
ypatybių sąrašu, ENISA parengtu pagal 
44 straipsnio 2 dalį, kuriais pasižymi IRT 
produktas, procesas, paslauga arba 
sistema, kuriai yra taikoma sertifikavimo 
schema.

Or. en

Pakeitimas 464
Nadine Morano

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau iš šių IRT produktams ir 
paslaugoms, sertifikuotiems pagal tą 
schemą, taikomų saugumo užtikrinimo 
lygių: bazinis, pakankamas ir (arba) 
aukštas.

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau iš šių rizika pagrįstų 
saugumo užtikrinimo lygių atsižvelgiant į 
aplinkybes ir numatomą IRT produktų, 
procesų ir paslaugų naudojimą: bazinis, 
pakankamas ir (arba) aukštas.
Taikytini atitikties vertinimo metodai turi 
būti nurodyti kiekvienos Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemos nuostatose ir pagrįsti rizikos 
analize.

Or. fr
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Pagrindimas

Pageidautina, kad atitikties vertinimo metodai nebūtų nustatyti iš anksto visiems atvejams, bet 
atsižvelgiant į produkto ar paslaugos tipą ir naudojimo aplinkybes kiekvienam konkrečiam 
atvejui atskirai.

Pakeitimas 465
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau iš šių IRT produktams ir 
paslaugoms, sertifikuotiems pagal tą 
schemą, taikomų saugumo užtikrinimo 
lygių: bazinis, pakankamas ir (arba) 
aukštas.

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau iš šių IRT produktams ir 
paslaugoms, sertifikuotiems pagal tą 
schemą, taikomų saugumo užtikrinimo 
lygių: bazinis, pakankamas ir (arba) 
aukštas. Skirtingų užtikrinimo lygių 
sertifikavimo schema pateikiama kartu su 
informacija, paaiškinančia kiekvieno 
užtikrinimo atveju išliekančius pavojus ir 
poreikį vartotojams nuolat išlikti budriais 
ir saugoti kibernetinių pavojų.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojams kyla pavojus galvojant, kad IRT produktas arba paslauga, turinti aukštą 
užtikrinimo lygį, yra saugi nuo kibernetinių pavojų. Vartotojai ir verslas turėtų išlikti nuolat 
budrūs ir suprasti, kad net aukšto užtikrinimo lygio produktas ar paslauga gali nukentėti nuo 
kibernetinių išpuolių, jeigu nebus laikomasi geriausios praktikos.

Pakeitimas 466
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau iš šių IRT produktams ir 
paslaugoms, sertifikuotiems pagal tą 

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau iš šių rizika pagrįstų 
saugumo užtikrinimo lygių atsižvelgiant į 



PE621.098v01-00 42/123 AM\1152206LT.docx

LT

schemą, taikomų saugumo užtikrinimo 
lygių: bazinis, pakankamas ir (arba) 
aukštas.

aplinkybes ir numatomą toliau išvardytų 
IRT produktų, procesų, sistemų ir 
paslaugų naudojimą: bazinis, pakankamas 
ir (arba) aukštas.

Or. fr

Pakeitimas 467
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau iš šių IRT produktams ir 
paslaugoms, sertifikuotiems pagal tą 
schemą, taikomų saugumo užtikrinimo 
lygių: bazinis, pakankamas ir (arba) 
aukštas.

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau iš šių rizika pagrįstų 
lygių atsižvelgiant į aplinkybes ir 
numatomą IRT produktų, procesų ir 
paslaugų naudojimą: bazinis, pakankamas 
ir (arba) aukštas.

Or. en

Pakeitimas 468
Dan Nica, Miroslav Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau iš šių IRT produktams ir 
paslaugoms, sertifikuotiems pagal tą 
schemą, taikomų saugumo užtikrinimo 
lygių: bazinis, pakankamas ir (arba) 
aukštas.

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje nurodomi 
atsakomybės kriterijai, taikomi vienam ar 
daugiau šių saugumo užtikrinimo lygių: 
bazinis, pakankamas ir (arba) aukštas.

Or. en

Pakeitimas 469
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark
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Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau iš šių IRT produktams ir 
paslaugoms, sertifikuotiems pagal tą 
schemą, taikomų saugumo užtikrinimo 
lygių: bazinis, pakankamas ir (arba) 
aukštas.

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau saugumo reikalavimų, 
pagrįstų rizika ir grėsmėmis, kurias lemia 
aplinkybės, kuriomis turi būti naudojamas 
produktas, procesas ar paslauga.

Or. en

Pakeitimas 470
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau iš šių IRT produktams ir 
paslaugoms, sertifikuotiems pagal tą 
schemą, taikomų saugumo užtikrinimo 
lygių: bazinis, pakankamas ir (arba) 
aukštas.

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau saugumo reikalavimų, 
pagrįstų rizika ir grėsmėmis, kurias lemia 
aplinkybės, kuriomis turi būti naudojamas 
produktas, procesas ar paslauga.

Or. en

Pakeitimas 471
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau iš šių IRT produktams ir 

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau iš šių IRT produktams, 
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paslaugoms, sertifikuotiems pagal tą 
schemą, taikomų saugumo užtikrinimo 
lygių: bazinis, pakankamas ir (arba) 
aukštas.

paslaugoms ir procesams, sertifikuotiems 
pagal tą schemą, taikomų saugumo 
užtikrinimo lygių: bazinis, pakankamas ir 
(arba) aukštas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paaiškinti taikymo apimtį ir užtikrinti tinkamą suderinimą su galiojančiais 
tarptautiniais standartais, Reglamento projekte būtina nurodyti, kad būsima savanoriška 
sertifikavimo sistema kartu su produktais ir paslaugomis apims procesus.

Pakeitimas 472
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau iš šių IRT produktams ir 
paslaugoms, sertifikuotiems pagal tą 
schemą, taikomų saugumo užtikrinimo 
lygių: bazinis, pakankamas ir (arba) 
aukštas.

1. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemoje gali būti nurodytas 
vienas ar daugiau iš šių IRT produktams ir 
paslaugoms, sertifikuotiems pagal tą 
schemą, taikomų saugumo užtikrinimo 
lygių: bazinis, vidutinis ir (arba) aukštas.

Or. en

Pakeitimas 473
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ENISA nustato arba vysto užtikrinimo 
lygius, nurodytus Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemoje, 
konsultuodamasi su suinteresuotaisiais 
subjektais.

Or. en
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Pakeitimas 474
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Taikytini atitikties vertinimo 
metodai turi būti pagal 47 straipsnį 
nurodyti kiekvienos Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos 
nuostatose ir pagrįsti rizikos analize.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant sukurti būtinas sąlygas pasitikėjimui abipusiu sertifikatų pripažinimu ir nacionalinių 
sertifikavimo schemų suderinimui, reikia nustatyti bendrą saugumo užtikrinimo lygių 
apibrėžtį, pirmiausiai nustatant su tais lygiais susijusius vertinimo metodus.

Pakeitimas 475
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bazinis, pakankamas ir aukštas 
saugumo užtikrinimo lygiai atitinkamai 
turi atitikti šiuos kriterijus:

Išbraukta.

(a) bazinis saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas ribotas 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – sumažinti kibernetinio 
saugumo incidentų riziką;
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(b) pakankamas saugumo užtikrinimo 
lygis patvirtinimas pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą išduotu sertifikatu, kuriuo 
užtikrinamas pakankamas pareikštų arba 
patvirtintų IRT produkto arba paslaugos 
kibernetinio saugumo savybių 
patikimumo laipsnis, ir apibūdinamas 
remiantis su juo susijusiomis techninėmis 
specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines 
kontrolės priemones, kurių paskirtis –
labai sumažinti kibernetinio saugumo 
incidentų riziką;

(c) aukštas saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinamas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas 
aukštesnis pareikštų arba patvirtintų IRT 
produkto arba paslaugos kibernetinio 
saugumo savybių patikimumo laipsnis nei 
sertifikatais, kuriais patvirtinamas 
pakankamas saugumo užtikrinimo lygis, 
ir apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – išvengti kibernetinio saugumo 
incidentų.

Or. en

Pakeitimas 476
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bazinis, pakankamas ir aukštas
saugumo užtikrinimo lygiai atitinkamai 
turi atitikti šiuos kriterijus:

2. Saugumo užtikrinimo lygiai 
patvirtinimi pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas 
atitinkamas pareikštų arba patvirtintų 
IRT produkto, proceso ir paslaugos 
kibernetinio saugumo savybių patikimumo 
laipsnis, ir jos apibūdinamas remiantis su 
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juo susijusiomis techninėmis 
specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant techninės 
kontrolės priemones, kurių paskirtis –
sumažinti kibernetinio saugumo incidentų 
riziką; užtikrinimo lygis nustatomas 
kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

Or. en

Pakeitimas 477
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bazinis, pakankamas ir aukštas
saugumo užtikrinimo lygiai atitinkamai turi 
atitikti šiuos kriterijus:

2. Funkciškai saugus, pakankamai 
saugus ir(arba) labai saugus saugumo 
užtikrinimo lygiai atitinkamai turi atitikti 
šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 478
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bazinis, pakankamas ir aukštas 
saugumo užtikrinimo lygiai atitinkamai turi 
atitikti šiuos kriterijus:

2. Bazinis, pakankamas ir aukštas 
saugumo užtikrinimo lygiai atitinkamai turi 
atitikti šiuos vertinimo metodus ir 
kriterijus:

Or. fr

Pakeitimas 479
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bazinis, pakankamas ir aukštas 
saugumo užtikrinimo lygiai atitinkamai turi 
atitikti šiuos kriterijus:

2. Bazinis, pakankamas ir aukštas 
saugumo užtikrinimo lygiai atitinkamai turi 
atitikti šiuos vertinimo metodus ir 
kriterijus:

Or. fr

Pakeitimas 480
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bazinis, pakankamas ir aukštas 
saugumo užtikrinimo lygiai atitinkamai turi 
atitikti šiuos kriterijus:

2. Bazinis, vidutiniškas ir aukštas 
saugumo užtikrinimo lygiai atitinkamai turi 
atitikti šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 481
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bazinis saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas ribotas 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – sumažinti kibernetinio 
saugumo incidentų riziką;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 482
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bazinis saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas ribotas 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo susijusiomis 
techninėmis specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – sumažinti 
kibernetinio saugumo incidentų riziką;

a) bazinis saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas ribotas 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo susijusiomis 
techninėmis specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – sumažinti 
kibernetinio saugumo incidentų riziką.
Bazinio saugumo užtikrinimo lygio 
sertifikatu patvirtinama, kad 
atsižvelgiama į bazinę žinomą kibernetinę 
riziką. Vertinimo metodas grindžiamas 
technine peržiūra, kurią atliekanti 
atitikties vertinimo įstaiga įvertina su 
informacinių technologijų ir ryšių 
produktu arba paslauga susijusios 
techninės dokumentacijos atitiktį 
reikalavimams;

Or. fr

Pakeitimas 483
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bazinis saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas ribotas 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 

a) bazinis saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas ribotas 
patikimumo laipsnis;
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savybių patikimumo laipsnis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – sumažinti kibernetinio 
saugumo incidentų riziką;

Or. en

Pakeitimas 484
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bazinis saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas ribotas 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – sumažinti kibernetinio 
saugumo incidentų riziką;

a) bazinio saugumo lygio užtikrinimo 
sertifikatas atitinka trečiosios šalies 
atliktą vertinimą, kuriuo remiantis 
užtikrinama, kad yra apimama bazinė 
IRT procesų, produktų arba paslaugų 
rizika;

Or. en

Pakeitimas 485
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bazinis saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas ribotas 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 

a) bazinis saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas ribotas 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
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arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo susijusiomis 
techninėmis specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – sumažinti 
kibernetinio saugumo incidentų riziką;

arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo susijusiomis 
techninėmis specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – sumažinti 
kibernetinio saugumo incidentų riziką.
Vertinimo metodas grindžiamas technine 
peržiūra, kurią atliekanti atitikties 
vertinimo įstaiga įvertina su informacinių 
technologijų ir ryšių produktu arba 
paslauga susijusios techninės 
dokumentacijos atitiktį reikalavimams;

Or. fr

Pakeitimas 486
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bazinis saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas ribotas
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo susijusiomis 
techninėmis specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – sumažinti 
kibernetinio saugumo incidentų riziką;

a) saugumo užtikrinimo lygis 
„funkciškai saugu“ patvirtinamas pagal 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą išduotu sertifikatu, 
kuriuo užtikrinamas pakankamas pareikštų 
arba patvirtintų IRT produkto arba 
paslaugos kibernetinio saugumo savybių 
patikimumo laipsnis, nes juo patvirtinama 
prievolė laikytis 43 straipsnyje minimų 
pritaikyto ir standartizuoto saugumo 
principų ir apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – sumažinti kibernetinio saugumo 
incidentų pavojų;

Or. en

Pakeitimas 487
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López,
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody
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Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bazinis saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas ribotas 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo susijusiomis 
techninėmis specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – sumažinti 
kibernetinio saugumo incidentų riziką;

a) bazinis saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas ribotas 
pareikštų arba patvirtintų vartojimo 
elektroninio prietaiso kibernetinio 
saugumo savybių patikimumo laipsnis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo susijusiomis 
techninėmis specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – sumažinti 
kibernetinio saugumo incidentų riziką;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant tinkamai veikiančios sertifikavimo sistemos, nustatant užtikrinimo lygius yra svarbu 
pasinaudoti jau galiojančiais ir plačiu mastu patvirtintais standartais. Tokie galiojantys 
standartai gali būti nacionaliniai, tarptautiniai (ISO 27XXX) arba daugiašaliai (SOG-IS, 
Bendrieji kriterijai).

Pakeitimas 488
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bazinis saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas ribotas 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – sumažinti kibernetinio 
saugumo incidentų riziką;

a) bazinis rizikos lygis atitinka 
nedidelę su IRT produktu, procesu ir 
paslauga susijusią riziką. Maža rizika yra 
tuo atveju, kai išpuolis prieš IRT 
produktą, procesą ir paslaugą nekelia 
pavojaus prieinamumui, autentiškumui, 
vientisumui, konfidencialumui ar kitiems 
svarbiems tikslams, pavyzdžiui, vartotojų 
ar trečiųjų šalių sveikatai, aplinkai, 
privatumui, kitiems svarbiems teisėtiems 
interesams ar ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektams ir jos 
palaikymo sistemoms ar produktams;
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Or. en

Pakeitimas 489
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bazinis saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas ribotas 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo susijusiomis 
techninėmis specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – sumažinti 
kibernetinio saugumo incidentų riziką;

a) bazinis saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas ribotas 
pareikštų arba patvirtintų vartojimo 
prietaiso kibernetinio saugumo savybių 
patikimumo laipsnis, ir apibūdinamas 
remiantis su juo susijusiomis techninėmis 
specifikacijomis, galiojančiais 
tarptautiniais standartais ir procedūromis, 
įskaitant technines kontrolės priemones, 
kurių paskirtis – sumažinti kibernetinio 
saugumo incidentų riziką;

Or. en

Pakeitimas 490
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a a) šis vertinimas apima IRT 
produkto, paslaugos ar proceso techninės 
dokumentacijos peržiūrą;

Or. en

Pakeitimas 491
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pakankamas saugumo užtikrinimo 
lygis patvirtinimas pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą išduotu sertifikatu, kuriuo 
užtikrinamas pakankamas pareikštų arba 
patvirtintų IRT produkto arba paslaugos 
kibernetinio saugumo savybių 
patikimumo laipsnis, ir apibūdinamas 
remiantis su juo susijusiomis techninėmis 
specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines 
kontrolės priemones, kurių paskirtis –
labai sumažinti kibernetinio saugumo 
incidentų riziką;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 492
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pakankamas saugumo užtikrinimo 
lygis patvirtinimas pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą išduotu sertifikatu, kuriuo 
užtikrinamas pakankamas pareikštų arba 
patvirtintų IRT produkto arba paslaugos 
kibernetinio saugumo savybių patikimumo 
laipsnis, ir apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – labai sumažinti kibernetinio 
saugumo incidentų riziką;

b) pakankamas saugumo užtikrinimo 
lygis patvirtinimas pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą išduotu sertifikatu, kuriuo 
užtikrinamas pakankamas pareikštų arba 
patvirtintų IRT produkto arba paslaugos 
kibernetinio saugumo savybių patikimumo 
laipsnis, ir apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – labai sumažinti kibernetinio 
saugumo incidentų riziką. Pakankamo 
saugumo užtikrinimo lygio sertifikatas 
patvirtina, kad atsižvelgta į žinomą 
kibernetinių incidentų riziką ir kad 
produktas, paslauga ar sistema atsparūs 
išpuoliams, kuriems panaudojami 
nedideli ištekliai. Vertinimo metodas 
grindžiamas atitikties vertinimo įstaigos 
atliekamu produkto arba paslaugos 
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saugumo priemonių atitikties patikrinimu;

Or. fr

Pakeitimas 493
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pakankamas saugumo užtikrinimo 
lygis patvirtinimas pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą išduotu sertifikatu, kuriuo 
užtikrinamas pakankamas pareikštų arba 
patvirtintų IRT produkto arba paslaugos 
kibernetinio saugumo savybių patikimumo 
laipsnis, ir apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – labai sumažinti kibernetinio 
saugumo incidentų riziką;

b) vidutinio saugumo užtikrinimo 
lygis patvirtinimas pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą išduotu sertifikatu, kuriuo 
užtikrinamas vidutinis patikimumo 
laipsnis;

Or. en

Pakeitimas 494
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pakankamas saugumo užtikrinimo 
lygis patvirtinimas pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą išduotu sertifikatu, kuriuo 
užtikrinamas pakankamas pareikštų arba 
patvirtintų IRT produkto arba paslaugos 
kibernetinio saugumo savybių 
patikimumo laipsnis, ir apibūdinamas 
remiantis su juo susijusiomis techninėmis 
specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines 

b) pakankamo saugumo lygio 
užtikrinimo sertifikatas atitinka trečiosios 
šalies atliktą vertinimą, kuriuo remiantis 
užtikrinama, kad yra apimama 
pakankama IRT procesų, produktų arba 
paslaugų kibernetinių incidentų rizika;
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kontrolės priemones, kurių paskirtis –
labai sumažinti kibernetinio saugumo
incidentų riziką;

Or. en

Pakeitimas 495
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pakankamas saugumo užtikrinimo 
lygis patvirtinimas pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą išduotu sertifikatu, kuriuo 
užtikrinamas pakankamas pareikštų arba 
patvirtintų IRT produkto arba paslaugos 
kibernetinio saugumo savybių patikimumo 
laipsnis, ir apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – labai sumažinti kibernetinio 
saugumo incidentų riziką;

b) pakankamas saugumo užtikrinimo 
lygis patvirtinimas pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą išduotu sertifikatu, kuriuo 
užtikrinamas pakankamas pareikštų arba 
patvirtintų IRT produkto arba paslaugos 
kibernetinio saugumo savybių patikimumo 
laipsnis, ir apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – labai sumažinti kibernetinio 
saugumo incidentų riziką. Vertinimo 
metodas grindžiamas atitikties vertinimo 
įstaigos atliekamu produkto arba 
paslaugos saugumo priemonių atitikties 
patikrinimu;

Or. fr

Pagrindimas

Aukšto saugumo užtikrinimo lygio sertifikatų atveju turi būti įrodytas produktų ir sistemų 
atsparumas išpuoliams, įskaitant sudėtingiausius. Taigi su sertifikavimu susijęs vertinimo 
metodas turi apimti veiksmingumo bandymus, kuriais patvirtinamas produkto atsparumas tam 
tikro masto išpuoliams. 

Pakeitimas 496
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pakankamas saugumo užtikrinimo 
lygis patvirtinimas pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą išduotu sertifikatu, kuriuo 
užtikrinamas pakankamas pareikštų arba 
patvirtintų IRT produkto arba paslaugos
kibernetinio saugumo savybių patikimumo 
laipsnis, ir apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – labai sumažinti kibernetinio 
saugumo incidentų riziką;

b) pakankamas saugumo užtikrinimo 
lygis patvirtinimas pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą išduotu sertifikatu, kuriuo 
užtikrinamas pakankamas pareikštų arba 
patvirtintų IRT produkto, paslaugos arba 
proceso kibernetinio saugumo savybių 
patikimumo laipsnis, ir apibūdinamas 
remiantis su juo susijusiomis techninėmis 
specifikacijomis, galiojančiais 
tarptautiniais standartais ir procedūromis, 
įskaitant technines kontrolės priemones, 
kurių paskirtis – labai sumažinti 
kibernetinio saugumo incidentų riziką;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant tinkamai veikiančios sertifikavimo sistemos, nustatant užtikrinimo lygius yra svarbu 
pasinaudoti jau galiojančiais ir plačiu mastu patvirtintais standartais. Tokie galiojantys 
standartai gali būti nacionaliniai, tarptautiniai (ISO 27XXX) arba daugiašaliai (SOG-IS, 
Bendrieji kriterijai).

Pakeitimas 497
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pakankamas saugumo užtikrinimo 
lygis patvirtinimas pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą išduotu sertifikatu, kuriuo 
užtikrinamas pakankamas pareikštų arba 
patvirtintų IRT produkto arba paslaugos 
kibernetinio saugumo savybių patikimumo 
laipsnis, ir apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – labai sumažinti kibernetinio 
saugumo incidentų riziką;

b) saugumo užtikrinimo lygis 
„pakankamai saugu“ patvirtinamas pagal 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą išduotu sertifikatu, 
kuriuo užtikrinamas pakankamas pareikštų 
arba patvirtintų IRT produkto arba 
paslaugos kibernetinio saugumo savybių 
patikimumo laipsnis, ir apibūdinamas 
remiantis su juo susijusiomis techninėmis 
specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – labai 
sumažinti kibernetinio saugumo incidentų 
riziką;
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Or. en

Pakeitimas 498
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pakankamas saugumo užtikrinimo 
lygis patvirtinimas pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą išduotu sertifikatu, kuriuo 
užtikrinamas pakankamas pareikštų arba 
patvirtintų IRT produkto arba paslaugos 
kibernetinio saugumo savybių 
patikimumo laipsnis, ir apibūdinamas 
remiantis su juo susijusiomis techninėmis 
specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines 
kontrolės priemones, kurių paskirtis –
labai sumažinti kibernetinio saugumo 
incidentų riziką;

b) pakankamas rizikos užtikrinimo 
lygis atitinka didesnę su IRT produktu, 
procesu ir paslauga susijusią riziką.
Didesnė rizika yra tuo atveju, kai išpuolis 
prieš IRT produktą, procesą ir paslaugą 
kelia pavojų prieinamumui, 
autentiškumui, vientisumui, 
konfidencialumui ar kitiems svarbiems 
tikslams, pavyzdžiui, vartotojų ar trečiųjų 
šalių sveikatai, aplinkai, privatumui, 
kitiems svarbiems teisėtiems interesams ar 
ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektams ir jos palaikymo sistemoms ar 
produktams;

Or. en

Pakeitimas 499
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) šis vertinimas apima įgyvendintų 
saugumo funkcionalumo priemonių 
techninės dokumentacijos peržiūrą ir 
testavimą, laikantis techninėje 
dokumentacijoje nurodytų reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 500
Michał Boni, Gunnar Hökmark
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Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) aukštas saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinamas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas 
aukštesnis pareikštų arba patvirtintų IRT 
produkto arba paslaugos kibernetinio 
saugumo savybių patikimumo laipsnis nei 
sertifikatais, kuriais patvirtinamas 
pakankamas saugumo užtikrinimo lygis, 
ir apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – išvengti kibernetinio saugumo 
incidentų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 501
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) aukštas saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinamas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas aukštesnis 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis nei 
sertifikatais, kuriais patvirtinamas 
pakankamas saugumo užtikrinimo lygis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo susijusiomis 
techninėmis specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – išvengti 
kibernetinio saugumo incidentų.

c) aukštas saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinamas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas aukštesnis 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis nei 
sertifikatais, kuriais patvirtinamas 
pakankamas saugumo užtikrinimo lygis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo susijusiomis 
techninėmis specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – išvengti 
kibernetinio saugumo incidentų. Aukšto 
saugumo užtikrinimo lygio sertifikatas 
patvirtina, kad atsižvelgta į žinomą 
kibernetinių incidentų riziką ir kad 
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produktas, paslauga ar sistema atsparūs 
sudėtingiems išpuoliams, kuriems 
panaudojami dideli ištekliai. Vertinimo 
metodas grindžiamas veiksmingumo 
bandymais, skirtais įvertinti saugumo 
priemonių atsparumą didelio masto 
išpuoliams. 

Or. fr

Pakeitimas 502
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) aukštas saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinamas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas aukštesnis 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis nei 
sertifikatais, kuriais patvirtinamas 
pakankamas saugumo užtikrinimo lygis, 
ir apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – išvengti kibernetinio saugumo 
incidentų.

c) aukštas saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas aukštesnis 
patikimumo laipsnis;

Or. en

Pakeitimas 503
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) aukštas saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinamas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 

c) aukšto saugumo lygio užtikrinimo 
sertifikatas atitinka trečiosios šalies 
atliktą vertinimą, kuriuo remiantis 
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sertifikatu, kuriuo užtikrinamas 
aukštesnis pareikštų arba patvirtintų IRT 
produkto arba paslaugos kibernetinio 
saugumo savybių patikimumo laipsnis nei 
sertifikatais, kuriais patvirtinamas 
pakankamas saugumo užtikrinimo lygis, 
ir apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – išvengti kibernetinio saugumo 
incidentų.

užtikrinama, kad yra apimama aukšta 
IRT procesų, produktų arba paslaugų 
rizika; 

Or. en

Pakeitimas 504
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) aukštas saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinamas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas aukštesnis 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis nei 
sertifikatais, kuriais patvirtinamas 
pakankamas saugumo užtikrinimo lygis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo susijusiomis 
techninėmis specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – išvengti 
kibernetinio saugumo incidentų.

c) aukštas saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinamas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas aukštesnis 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis nei 
sertifikatais, kuriais patvirtinamas 
pakankamas saugumo užtikrinimo lygis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo susijusiomis 
techninėmis specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – išvengti 
kibernetinio saugumo incidentų. Vertinimo 
metodika turėtų būti paremta bent jau 
veiksmingu testavimu, kurį atliekant 
įvertinamas saugumo funkcionalumas 
atakoms, kurių rengėjai turi didelius arba 
neribotus išteklius.

Or. en



PE621.098v01-00 62/123 AM\1152206LT.docx

LT

Pagrindimas

Kadangi didžiausios rizikos veiksniai yra nustatomi ne tik remiantis produkto arba paslaugos 
pažeidžiamumu, tačiau ir galimų atakų intensyvumu, į šį faktorių taip pat būtina atsižvelgti.

Pakeitimas 505
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) aukštas saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinamas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas aukštesnis 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis nei 
sertifikatais, kuriais patvirtinamas 
pakankamas saugumo užtikrinimo lygis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo susijusiomis 
techninėmis specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – išvengti 
kibernetinio saugumo incidentų.

c) aukštas saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinamas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas aukštesnis 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis nei 
sertifikatais, kuriais patvirtinamas 
pakankamas saugumo užtikrinimo lygis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo susijusiomis 
techninėmis specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – išvengti 
kibernetinio saugumo incidentų. Vertinimo 
metodas grindžiamas veiksmingumo 
bandymais, skirtais įvertinti saugumo 
priemonių atsparumą didelio masto 
išpuoliams. 

Or. fr

Pakeitimas 506
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) aukštas saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinamas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas 
aukštesnis pareikštų arba patvirtintų IRT

c) aukštas rizikos užtikrinimo lygis 
atitinka didelę su IRT produktu, procesu 
ir paslauga susijusią riziką. Aukštas 
rizikos lygis yra tuo atveju, kai išpuolis 
prieš IRT produktą, procesą ir paslaugą 
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produkto arba paslaugos kibernetinio 
saugumo savybių patikimumo laipsnis nei 
sertifikatais, kuriais patvirtinamas 
pakankamas saugumo užtikrinimo lygis, 
ir apibūdinamas remiantis su juo 
susijusiomis techninėmis specifikacijomis, 
standartais ir procedūromis, įskaitant 
technines kontrolės priemones, kurių 
paskirtis – išvengti kibernetinio saugumo 
incidentų.

kelia pavojų prieinamumui, 
autentiškumui, vientisumui, 
konfidencialumui ar kitiems svarbiems 
tikslams ir kelia pagrįstą grėsmę valstybių 
nacionaliniam suverenumui ar 
visuomenės saugumui.

Or. en

Pakeitimas 507
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) aukštas saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinamas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas aukštesnis 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis nei 
sertifikatais, kuriais patvirtinamas 
pakankamas saugumo užtikrinimo lygis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo susijusiomis 
techninėmis specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – išvengti 
kibernetinio saugumo incidentų.

c) aukštas saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinamas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuris remiasi naudojamu 
nacionaliniu arba daugiašaliu standarti ir 
kuriuo užtikrinamas aukštesnis pareikštų 
arba patvirtintų IRT produkto arba 
paslaugos kibernetinio saugumo savybių 
patikimumo laipsnis nei sertifikatais, 
kuriais patvirtinamas pakankamas saugumo 
užtikrinimo lygis, ir apibūdinamas 
remiantis su juo susijusiomis techninėmis 
specifikacijomis, galiojančiais 
nacionaliniais arba daugiašaliais 
tarptautiniais standartais ir procedūromis, 
įskaitant technines kontrolės priemones, 
kurių paskirtis – išvengti kibernetinio 
saugumo incidentų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant tinkamai veikiančios sertifikavimo sistemos, nustatant užtikrinimo lygius yra svarbu 
pasinaudoti jau galiojančiais ir plačiu mastu patvirtintais standartais. Tokie galiojantys 
standartai gali būti nacionaliniai, tarptautiniai (ISO 27XXX) arba daugiašaliai (SOG-IS, 
Bendrieji kriterijai).
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Pakeitimas 508
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) aukštas saugumo užtikrinimo lygis 
patvirtinamas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą išduotu 
sertifikatu, kuriuo užtikrinamas aukštesnis 
pareikštų arba patvirtintų IRT produkto 
arba paslaugos kibernetinio saugumo 
savybių patikimumo laipsnis nei
sertifikatais, kuriais patvirtinamas
pakankamas saugumo užtikrinimo lygis, ir 
apibūdinamas remiantis su juo susijusiomis 
techninėmis specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – išvengti 
kibernetinio saugumo incidentų.

c) saugumo užtikrinimo lygis „labai 
saugu“ patvirtinamas pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą išduotu sertifikatu, kuriuo 
užtikrinamas aukštesnis pareikštų arba 
patvirtintų IRT produkto arba paslaugos 
kibernetinio saugumo savybių patikimumo 
laipsnis nei sertifikatais, kuriais 
patvirtinamas saugumo užtikrinimo lygis
„pakankamai saugu“, ir apibūdinamas 
remiantis su juo susijusiomis techninėmis 
specifikacijomis, standartais ir 
procedūromis, įskaitant technines kontrolės 
priemones, kurių paskirtis – išvengti 
kibernetinio saugumo incidentų.

Or. en

Pakeitimas 509
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) šis vertinimas apima IRT 
produkto, paslaugos ar proceso techninės 
dokumentacijos peržiūrą, taikomo 
saugumo funkcionalumo testavimą, 
atliktą laikantis techninėje 
dokumentacijoje nurodytų reikalavimų ir 
IRT procesų, produktų arba paslaugų 
atsparumo vertinimą įgudusių asmenų, 
turinčių didelius arba neribotus išteklius 
vykdomoms atakoms, atliekant skverbties 
bandymą. 

Or. en
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Pakeitimas 510
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. jei reikalinga, Komisija gali 
patvirtinti įgyvendinimo aktus, laikantis 
55 straipsnio 2 dalies nuostatų ir 
atsižvelgiama į ENISA, Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
grupės ir suinteresuotųjų subjektų 
konsultacinių platformų nuomonę, 
kiekvienam užtikrinimo lygiui 
numatydama detalius sisteminius 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 511
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Dita Charanzová, Neena 
Gill

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Metodiką, kuria remiantis 
atskiriami skirtingi užtikrinimo lygiai 
reikėtų orientuoti pagal testą, kurio metu 
įvertinamas saugumo funkcionalumo 
atsparumas atakoms, panaudojant 
didelius arba neribotus išteklius.

Or. en

Pakeitimas 512
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, 
Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
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46 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46 a straipsnis

Vadovaujantis konkrečios rizikos analize, 
nustatomas atitinkamas atitikties 
vertinimo metodas, įskaitant įsivertinimą, 
kaip tai numatyta Sprendimo Nr. 
768/2008/EB 4 straipsnyje ir II priede.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti lankstų, pragmatišką ir į rinką orientuotą požiūrį į kibernetinio saugumo 
sertifikavimą, reikėtų leisti naudotis plačiai taikomais pagrindais ir(arba) gerąja praktika.

Pakeitimas 513
Nadine Morano

Pasiūlymas dėl reglamento
46 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46a straipsnis

Remiantis rizikos analize, tinkamas 
atitikties vertinimo metodas nustatomas 
pagal 47 straipsnį ir Sprendimo Nr. 
768/2008/EB 4 straipsnį ir II priedą. 

Or. fr

Pagrindimas

Jei atitikties vertinimo metodas (pavyzdžiui, savęs vertinimas) taikomas tik vienu lygmeniu, 
neatsižvelgiant į atitinkamą produktą ar jo naudojimo aplinkybes, sumažinamas reikiamas 
lankstumas, kurį šioje srityje derėtų išsaugoti. 

Pakeitimas 514
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
46 b straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46 b straipsnis

Nedarant poveikio 1 ir 2 pastraipoms, 
ENISA gali pakeisti bazinio užtikrinimo 
lygio reikalavimams, vietoje jų įvesdama 
informacijos apie funkcionalumą schemą, 
kaip tai nurodyta 2 straipsnyje. Tokios 
informacijos apie funkcionalumą 
schemos kriterijai nustatomi iš anksto, 
dalyvaujant suinteresuotųjų subjektų 
sertifikavimo grupei.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente siūlomų užtikrinimo lygių atveju kaip galimą alternatyvą vartojimo produktams 
taikomam baziniams užtikrinimo lygmeniui reikėtų įvesti informacijos apie technines savybes 
schemas.

Pakeitimas 515
Martina Werner

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sertifikavimo dalykas ir apimtis, 
įskaitant sertifikuojamų IRT produktų ir 
paslaugų rūšį arba kategorijas;

a) sertifikavimo dalykas ir apimtis, 
įskaitant sertifikuojamų IRT produktų, 
procesų ir paslaugų rūšį arba kategorijas;

Or. en

Pakeitimas 516
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sertifikavimo dalykas ir apimtis, 
įskaitant sertifikuojamų IRT produktų ir 
paslaugų rūšį arba kategorijas;

a) sertifikavimo dalykas ir apimtis, 
įskaitant sertifikuojamų IRT produktų, 
procesų ir paslaugų rūšį arba kategorijas;



PE621.098v01-00 68/123 AM\1152206LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 517
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a a) atitikties vertinimo ir audito 
įstaigos;

Or. en

Pakeitimas 518
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išsamūs kibernetinio saugumo 
reikalavimai, pagal kuriuos vertinami 
konkretūs IRT produktai ir paslaugos, 
pavyzdžiui, nurodant Sąjungos ar 
tarptautinius standartus arba technines 
specifikacijas;

b) išsamūs kibernetinio saugumo 
reikalavimai, pagal kuriuos vertinami 
konkretūs IRT produktai ir paslaugos, 
pavyzdžiui, nurodant Sąjungos ar 
tarptautinius standartus arba technines 
specifikacijas; sertifikavimo reikalavimai 
turėtų būti apibrėžti taip, kad 
sertifikavimas galėtų būti įkomponuotas į 
gamintojo sisteminius saugumo procesus, 
kurie buvo taikomi atitinkamo produkto 
ar paslaugos kūrimo ir gyvavimo ciklo 
metu, arba būtų jais grindžiamas;

Or. en

Pakeitimas 519
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išsamūs kibernetinio saugumo 
reikalavimai, pagal kuriuos vertinami 
konkretūs IRT produktai ir paslaugos, 
pavyzdžiui, nurodant Sąjungos ar
tarptautinius standartus arba technines 
specifikacijas;

b) išsamūs kibernetinio saugumo 
reikalavimai, pagal kuriuos vertinami 
konkretūs IRT produktai ir paslaugos, 
pavyzdžiui, nurodant Sąjungos ir (arba)
tarptautinius standartus arba technines 
specifikacijas; Reikėtų atsižvelgti į jau 
galiojančius tarptautinius standartus;

Or. en

Pakeitimas 520
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išsamūs kibernetinio saugumo 
reikalavimai, pagal kuriuos vertinami 
konkretūs IRT produktai ir paslaugos, 
pavyzdžiui, nurodant Sąjungos ar 
tarptautinius standartus arba technines 
specifikacijas;

b) išsamūs kibernetinio saugumo 
reikalavimai, pagal kuriuos vertinami 
konkretūs IRT produktai ir paslaugos, 
nurodant standartus arba technines 
specifikacijas, laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 1025/2012 2 straipsnio 1 punkto;

Or. en

Pakeitimas 521
Martina Werner

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išsamūs kibernetinio saugumo 
reikalavimai, pagal kuriuos vertinami 
konkretūs IRT produktai ir paslaugos, 
pavyzdžiui, nurodant Sąjungos ar 
tarptautinius standartus arba technines 
specifikacijas;

b) išsamūs kibernetinio saugumo 
reikalavimai, pagal kuriuos vertinami 
konkretūs IRT produktai, procesai ir 
paslaugos, pavyzdžiui, nurodant Sąjungos 
ar tarptautinius standartus arba technines 
specifikacijas;

Or. en
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Pakeitimas 522
Csaba Molnár

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išsamūs kibernetinio saugumo 
reikalavimai, pagal kuriuos vertinami 
konkretūs IRT produktai ir paslaugos, 
pavyzdžiui, nurodant Sąjungos ar 
tarptautinius standartus arba technines 
specifikacijas;

b) išsamūs kibernetinio saugumo 
reikalavimai, pagal kuriuos vertinami 
konkretūs IRT produktai ir paslaugos, 
pavyzdžiui, nurodant Europos ar 
tarptautinius standartus arba technines 
specifikacijas;

Or. en

Pakeitimas 523
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) c) kai tinkama, skatinant pritaikytą 
saugumą

Or. en

Pakeitimas 524
Dan Nica, Miroslav Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kai taikoma, vienas ar daugiau 
saugumo užtikrinimo lygiai;

c) vienas ar daugiau atititikties 
vertinimo įstaigos atsakomybės saugumo 
užtikrinimo lygiai, sertifikuotų IRT 
produktų arba paslaugų pažeidimo atveju;

Or. en
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Pakeitimas 525
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kai taikoma, vienas ar daugiau 
saugumo užtikrinimo lygiai;

c) kai taikoma, vienas ar daugiau 
saugumo užtikrinimo lygiai, inter alia, 
atsižvelgiant į riziką pagrįstą požiūrį;

Or. en

Pakeitimas 526
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) naudojami specifiniai vertinimo 
kriterijai ir metodai, įskaitant vertinimo 
rūšis, siekiant įrodyti, kad konkretūs 45 
straipsnyje nurodyti tikslai yra pasiekti;

d) naudojami specifiniai vertinimo 
kriterijai ir metodai, įskaitant vertinimo 
rūšis, siekiant įrodyti, kad konkretūs 45 
straipsnyje nurodyti tikslai yra pasiekti, 
vadovaujantis standartais arba 
techninėmis specifikacijomis pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 2 
straipsnio 1 punktą;

Or. en

Pakeitimas 527
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) naudojami specifiniai vertinimo 
kriterijai ir metodai, įskaitant vertinimo 
rūšis, siekiant įrodyti, kad konkretūs 45 
straipsnyje nurodyti tikslai yra pasiekti;

d) atitikties vertinimo tipai, konkretūs 
panaudoti vertinimo kriterijai ir metodai, 
kaip nurodyta Sprendimo 768/2008/EB II 
priede ir 4 straipsnyje, siekiant 
pademonstruoti, kad yra pasiekti 
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konkretūs 45 straipsnyje nurodyti tikslai;

Or. en

Pakeitimas 528
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) jeigu schemoje numatomas ženklų 
arba etikečių naudojimas, tokių ženklų 
arba etikečių naudojimo sąlygos;

f) jeigu schemoje numatomos 
informacijos apie technines savybes 
schemos, tokių informacijos apie 
technines savybes schemų naudojimo 
sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 529
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) jeigu pagal schemą numatoma 
stebėsena, sertifikatų reikalavimų 
laikymosi stebėsenos taisyklės, įskaitant 
mechanizmus, kuriais įrodoma, kad nuolat 
laikomasi nurodytų kibernetinio saugumo 
reikalavimų;

g) sertifikatų reikalavimų laikymosi 
stebėsenos taisyklės, įskaitant 
mechanizmus, kuriais įrodoma, kad nuolat 
laikomasi nurodytų kibernetinio saugumo 
reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 530
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)



AM\1152206LT.docx 73/123 PE621.098v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) sertifikavimo taikymo srities 
suteikimo, išlaikymo, tęsimo, išplėtimo ir 
sumažinimo sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 531
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) sertifikavimo taikymo srities 
suteikimo, išlaikymo, tęsimo, išplėtimo ir 
sumažinimo sąlygos;

h) sertifikavimo taikymo srities 
suteikimo, išlaikymo, tęsimo, atnaujinimo, 
išplėtimo ir sumažinimo sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 532
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) taisyklės, kuriomis remiantis 
siekiama reaguoti į pažeidžiamumą, kuris 
gali atsirasti išdavus sertifikatą, sukuriant 
dinamišką ir nuolatinį organizacinį 
procesą, kuriame dalyvauja tiek tiekėjai, 
tiek ir vartotojai;

Or. en

Pakeitimas 533
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i a) taisyklės, pagal kurias nurodoma 
kaip ir kada atitinkamos valdžios 
institucijos praneša apie viešai nežinomus 
IRT produktus, procesus, paslaugas ir 
sistemas atitinkamiems pardavėjams ir 
gamintojams, taikantiems suderintą 
saugumo spragų atskleidimo procesą;

Or. en

Pakeitimas 534
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) taisyklės, nustatančios, kaip turi 
būti pranešta apie anksčiau nenustatytas 
IRT produktų ir paslaugų kibernetinio 
saugumo spragas ir kaip jos turi būti 
šalinamos;

j) taisyklės, pagal kurias 
reikalaujama, kad atitinkamos valdžios 
institucijos nedelsiant praneštų apie IRT 
produktus ir paslaugas, apie kuriuos 
viešai nežinoma, atitinkamiems 
pardavėjams ir gamintojams, taikantiems 
suderintą saugumo spragų atskleidimo 
procesą;

Or. en

Pagrindimas

Šios su valstybe susietos institucijos (kaip pvz. nacionalinės kompiuterinių incidentų tyrimo 
tarnybos) galimai turėtų keistis informacija apie visų IRT produktų ir paslaugų 
pažeidžiamumą su atitinkamais pardavėjais ir gamintojais. Ši užduotis vykdoma pagal gaires 
ir rekomendacijas, apibrėžtas tarptautiniuose standartuose ISO/IEC 29147:2014 ir ISO/IEC 
30111. Valstybinės institucijos, laikomos tyrėjomis, turi visai kitokius rizikos profilius, 
paskatas, įsipareigojimus ir galias atitinkamų pardavėjų ir gamintojų atžvilgiu nei atskirti 
saugos tyrimų centrai.

Pakeitimas 535
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
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47 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) nustatytos nacionalinės kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos, taikomos 
tos pačios rūšies ar kategorijų IRT 
produktams ir paslaugoms;

l) kai tinkama, pagal 49 straipsnį
nustatytos nacionalinės kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos arba 
pramonės iniciatyvos taikomos tos pačios 
rūšies ar kategorijų IRT produktams, 
procesams ir paslaugoms;

Or. en

Pakeitimas 536
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) nustatytos nacionalinės kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos, taikomos 
tos pačios rūšies ar kategorijų IRT 
produktams ir paslaugoms;

l) nustatytos nacionalinės arba 
tarptautinės kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos, taikomos tos pačios 
rūšies ar kategorijų IRT produktams ir 
paslaugoms, saugumo reikalavimams ir 
vertinimo kriterijams bei metodams;

Or. en

Pakeitimas 537
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) nustatytos nacionalinės kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos, taikomos 
tos pačios rūšies ar kategorijų IRT 
produktams ir paslaugoms;

l) nustatytos nacionalinės arba 
tarptautinės kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos arba pramonės 
iniciatyvos, taikomos tos pačios rūšies ar 
kategorijų IRT produktams, procesams ir 
paslaugoms;

Or. en
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Pakeitimas 538
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) (ma) kai tinkama, sertifikato 
galiojimo laikas.

Or. en

Pakeitimas 539
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) taisyklės, nustatančios, kaip ir 
kada valstybės narės privalo informuoti 
viena kitą ir susijusius pardavėjus bei 
gamintojus, kai sužino apie IRT produkto 
ar paslaugos, sertifikuotų pagal šią 
sertifikavimo schemą, saugumo spragas, 
kurios nėra viešai žinomos;

Or. en

Pakeitimas 540
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) taisyklės, nustatančios, kaip ir 
kada valstybės narės turi informuoti viena 
kitą, kai sužino apie IRT produkto ar 
paslaugos, sertifikuotų pagal šią 



AM\1152206LT.docx 77/123 PE621.098v01-00

LT

sertifikavimo schemą, saugumo spragas, 
kurios nėra viešai žinomos;

Or. en

Pakeitimas 541
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) atitikties vertinimo tipai, vertinimo 
kriterijai ir metodai, vadovaujantis 
Sprendimo Nr. 768/2008/EB 4 straipsniu 
ir II priedu. 

Or. en

Pakeitimas 542
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) tolimesnės rekomendacijos dėl 
geriausios praktikos kibernetinio 
saugumo srityje ir informacija apie 
kibernetines grėsmes, išliekančias 
nepaisant sertifikato.

Or. en

Pagrindimas

Joks IRT produktas ar paslauga nėra visiškai saugūs. Siekiant išvengti apsnūdimo iš vartotojų 
ir kitų organizacijų pusės, sertifikavimo schemose reikėtų akcentuoti poreikį nuolat išlikti 
budriais ir laikytis gerosios kibernetinės praktikos.

Pakeitimas 543



PE621.098v01-00 78/123 AM\1152206LT.docx

LT

Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. atitinkamoms schemoms 
suinteresuotųjų subjektų sertifikavimo 
grupė arba Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo grupė gali 
patvirtini, gavus visapusiškai pagrįstą 
prašymą iš ENISA, bet kokį papildymą, 
nukrypimą arba neatitikimą
tarptautiniams arba Sąjungos 
standartams, minimiems 1 dalies b 
punkte, mažiausiai likus dvejoms 
savaitėms iki potencialios schemos 
perdavimo Komisijai pagal 44 straipsnio 3 
dalį

Or. en

Pagrindimas

IRT produktai, kuriami, parduodami arba naudojami pasaulinėje arba Europos rinkoje labai 
priklauso nuo galiojančių ir plačiai pripažintų standartų. Nukrypimas arba nesirėmimas 
tokiais standartais privalo būti visapusiškai pagrįstas.

Pakeitimas 544
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai tai numatoma konkrečiame
Sąjungos teisės akte, sertifikavimas pagal 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą gali būti naudojamas 
siekiant įrodyti atitikties to teisės akto 
reikalavimams prielaidą.

3. Konkrečiame Sąjungos teisės akte
galima siūlyti kada gali būti naudojamas 
sertifikavimas pagal Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą.

Or. en
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Pakeitimas 545
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nesant suderintų Sąjungos teisės 
aktų, valstybės narės teisės aktuose taip pat 
gali būti numatyta, kad siekiant įrodyti 
atitikties teisiniams reikalavimams 
prielaidą gali būti naudojama Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schema.

4. Nesant suderintų Sąjungos teisės 
aktų, valstybės narės teisės aktuose taip pat 
gali skatinti naudoti Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemą.

Or. en

Pakeitimas 546
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. sertifikavimo schemos gali būti 
kuriamos šio reglamento I priede 
paminėtoms produktų grupėms.

Or. en

Pakeitimas 547
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
47 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47 a straipsnis

Pagal šį reglamentą sukurtas schemas 
nereikalaujama pranešti apie pakeitimus, 
keisti sertifikatus ar atlikti pakartotinį 
sertifikavimą, išskyrus atvejus, kai tokie 
pakeitimai daro esminį neigiamą poveikį 
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IRT produktų, paslaugų ir procesų bei 
vartojimo elektroninių prietaisų 
saugumui.

Or. en

Pagrindimas

Produktams nėra atliekamas pakartotinis sertifikavimas programinės įrangos įskiepų ir 
(arba) atnaujinimų atvejais arba keičiant produkto paskirtį, jeigu šie veiksmai neturi žymaus 
neigiamo poveikio prietaiso saugumui. Verslui yra svarbu įtraukti šią nuorodą, nes 
pakartotinis sertifikavimas galėtų trukti ilgiau nei pačio programinės įrangos atnaujinimo 
gyvavimo ciklas, kad galiausiai turėtų neigiamo poveikio galutinių vartotojų ir operatorių 
sugebėjimui gerinti savo kibernetinio saugumo pajėgumus.

Pakeitimas 548
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikoma, kad pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą, patvirtintą pagal 44 straipsnį, 
sertifikuoti IRT produktai ir paslaugos
atitinka tos schemos reikalavimus.

1. Laikoma, kad pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą, patvirtintą pagal 44 straipsnį, 
sertifikuoti IRT produktai, paslaugos ir 
procesai atitinka tos schemos reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 549
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikoma, kad pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą, patvirtintą pagal 44 straipsnį, 
sertifikuoti IRT produktai ir paslaugos 
atitinka tos schemos reikalavimus.

1. Laikoma, kad pagal Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą, patvirtintą pagal 44 straipsnį, 
sertifikuoti IRT produktai, procesai ir 
paslaugos atitinka tos schemos 
reikalavimus.
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Or. en

Pakeitimas 550
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sertifikavimas yra savanoriškas, 
išskyrus atvejus, kai Sąjungos teisėje 
nustatyta kitaip.

2. Sertifikavimasprivalomas bent jau:

a) IRT produktams, procesams, 
paslaugoms ir sistemoms, kurias naudoja 
esminių paslaugų operatoriai, apibrėžti 
Direktyvoje 2016/1148/ES;

b) IRT produktams, procesams, 
paslaugoms ir sistemoms, skirtoms 
vaikams ir namams;

c) IRT produktams, procesams, 
paslaugoms ir sistemoms, skirtoms 
medicininiam panaudojimui;

d) IRT produktams, procesams ir 
paslaugoms, skirtoms saugumui 
užtikrinti;

e) autonominėms transporto priemonėms.

Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus 
ir bendradarbiaudama su ENISA, gali 
persvarstyti 1 dalyje numatytas produktų 
kategorijas.

Sertifikavimas yra savanoriškas visiems 
kitiems produktams, išskyrus atvejus, kai 
Sąjungos teisėje nustatyta kitaip.

Or. en

Pakeitimas 551
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sertifikavimas yra savanoriškas, 
išskyrus atvejus, kai Sąjungos teisėje 
nustatyta kitaip.

2. Sertifikavimas yra savanoriškas
IRT produktams, paslaugoms ir 
procesams, patenkantiems į 45 straipsnio 
1 dalies a ir b punktus, išskyrus atvejus, 
kai Sąjungos teisėje nustatyta kitaip ir 
privalomas IRT produktams, paslaugoms 
ir procesams, patenkantiems į 45 
straipsnio 1 dalies c punktą, išskyrus 
atvejus, kai Sąjungos teisėje arba Europos 
kibernetinio saugumo grupės nustatyta 
kitaip.

Or. en

Pagrindimas

Būtina atskirti tarp savanoriškų ir privalomų sertifikavimo schemų, nes saugumo tikslai 
dviejose dabartiniu reglamentu apimamose IRT produktų ir paslaugų kategorijose skiriasi. 
Vyriausybinės infrastruktūros ir informacijos apsaugos atveju, sertifikavimas turi būti 
privalomas, nes tai padėtų siekiant didesnio valstybių narių atsparumo kibernetinėms 
grėsmėms. Be to, tokiu būdu būtų skatinamas didesnis valstybių narių įsipareigojimų, 
apibrėžtų Direktyvoje (ES) 2016/1148, harmonizavimas.

Pakeitimas 552
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sertifikavimas yra savanoriškas, 
išskyrus atvejus, kai Sąjungos teisėje 
nustatyta kitaip.

2. Vidutinio ir aukšto saugumo 
užtikrinimo lygio atveju sertifikavimas yra 
privalomas. Bazinio ir pakankamo 
saugumo lygio užtikrinimo atvejais 
sertifikavimas yra savanoriškas, tačiau 
gamintojas privalo laikytis minimalių 
saugumo standartų, išskyrus atvejus, kai 
Sąjungos teisėje nustatyta kitaip.

Or. en

Pakeitimas 553
Evžen Tošenovský
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Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sertifikavimas yra savanoriškas, 
išskyrus atvejus, kai Sąjungos teisėje 
nustatyta kitaip.

2. Sertifikavimas yra griežtai 
savanoriškas ir nedarantis poveikio savo 
noru teikiamam įsivertinimui ir (arba) 
atitikties savideklaracijai.

Or. en

Pakeitimas 554
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sertifikavimas yra savanoriškas, 
išskyrus atvejus, kai Sąjungos teisėje 
nustatyta kitaip.

2. Sertifikavimas yra privalomas.

Or. en

Pakeitimas 555
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sertifikavimas yra savanoriškas, 
išskyrus atvejus, kai Sąjungos teisėje 
nustatyta kitaip.

2. Sertifikavimas yra savanoriškas, 
išskyrus atvejus, kai nacionalinėje teisėje 
nustatyta kitaip.

Or. en

Pakeitimas 556
Martina Werner

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bazinio saugumo užtikrinimo lygio 
atveju galima atlikti savarankišką 
atitikties vertinimą, už kurį atsako vien 
gamintojas arba IRT produktų, procesų 
ar paslaugų teikėjas, kaip nurodyta 
Sprendimo 768/2008/EC 4 straipsnyje ir 
II priede.

Or. en

Pakeitimas 557
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikatą pagal šį straipsnį išduoda 51 
straipsnyje nurodytos atitikties vertinimo 
įstaigos remdamosi kriterijais, įtrauktais į 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą, patvirtintą pagal 44 
straipsnį.

3. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikatą pagal šį straipsnį išduoda 51 
straipsnyje nurodytos atitikties vertinimo 
įstaigos remdamosi kriterijais, įtrauktais į 
bazinio arba pakankamo Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemą, patvirtintą pagal 44 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 558
Martina Werner

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikatą pagal šį straipsnį išduoda 51 
straipsnyje nurodytos atitikties vertinimo 
įstaigos remdamosi kriterijais, įtrauktais į 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą, patvirtintą pagal 44 
straipsnį.

3. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikatas pagal šį straipsnį išduodamas 
arba atlikus savęs vertinimą, arba jį
išduoda 51 straipsnyje nurodytos atitikties 
vertinimo įstaigos remdamosi kriterijais, 
įtrauktais į Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą, patvirtintą pagal 44 
straipsnį.
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Or. en

Pakeitimas 559
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Aukšto lygio Europos kibernetinio 
saugumo sertifikatą išduoda 50 
straipsnyje nurodytos nacionalinės 
sertifikavimo priežiūros institucijos 
remdamosi kriterijais, įtrauktais į 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemą, patvirtintą pagal 44 
straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 560
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 3 dalies, tinkamai 
pagrįstais atvejais konkrečioje Europos 
kibernetinio saugumo schemoje gali būti 
nustatyta, kad Europos kibernetinio 
saugumo sertifikatą pagal tą schemą gali 
išduoti tik viešoji įstaiga. Tokia viešoji 
įstaiga yra viena iš šių įstaigų:

4. Nukrypstant nuo 3 dalies ir tik
tinkamai pagrįstais atvejais konkrečioje 
Europos kibernetinio saugumo schemoje 
gali būti nustatyta, kad Europos 
kibernetinio saugumo sertifikatą pagal tą 
schemą gali išduoti tik viešoji įstaiga. 
Tokia viešoji įstaiga yra įstaiga, kuri pagal 
51 straipsnio 1 dalį yra akredituota kaip 
atitikties vertinimo įstaiga. Savo IRT 
produktus ir paslaugas sertifikuoti 
teikiantis fizinis arba juridinis asmuo 
leidžia 51 straipsnyje nurodytai atitikties 
vertinimo įstaigai susipažinti su visa 
sertifikavimo procedūrai atlikti reikalinga 
informacija.

Or. en
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Pagrindimas

Aiškinimas

Pakeitimas 561
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 3 dalies, tinkamai 
pagrįstais atvejais konkrečioje Europos 
kibernetinio saugumo schemoje gali būti 
nustatyta, kad Europos kibernetinio 
saugumo sertifikatą pagal tą schemą gali 
išduoti tik viešoji įstaiga. Tokia viešoji 
įstaiga yra viena iš šių įstaigų:

4. Nukrypstant nuo 3 dalies, tinkamai 
pagrįstais atvejais (pavyzdžiui, 46 
straipsnio c punkte apibrėžto aukšto 
saugumo užtikrinimo lygio atžvilgiu) 
konkrečioje Europos kibernetinio saugumo 
schemoje nustatoma, kad Europos 
kibernetinio saugumo sertifikatą pagal tą 
schemą gali išduoti tik kompetentinga
viešoji įstaiga, vadovaudamasi 
nepriklausomos ir notifikuotos atitikties 
vertinimo įstaigos atliktu vertinimu. Tokia 
viešoji įstaiga yra viena iš šių įstaigų:

Or. fr

Pakeitimas 562
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 3 dalies, tinkamai 
pagrįstais atvejais konkrečioje Europos 
kibernetinio saugumo schemoje gali būti 
nustatyta, kad Europos kibernetinio 
saugumo sertifikatą pagal tą schemą gali 
išduoti tik viešoji įstaiga. Tokia viešoji 
įstaiga yra viena iš šių įstaigų:

4. Nukrypstant nuo 3 dalies ir tik
tinkamai pagrįstais atvejais konkrečioje 
Europos kibernetinio saugumo schemoje 
gali būti nustatyta, kad Europos 
kibernetinio saugumo sertifikatą pagal tą 
schemą gali išduoti tik viešoji įstaiga. 
Tokia viešoji įstaiga yra įstaiga, kuri pagal 
51 straipsnio 1 dalį yra akredituota kaip 
atitikties vertinimo įstaiga.

Or. en
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Pakeitimas 563
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 50 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
nacionalinė sertifikavimo priežiūros 
institucija;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 564
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 50 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
nacionalinė sertifikavimo priežiūros 
institucija;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį nuoseklumą su 48 straipsnio 1 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 565
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įstaiga, kuri pagal 51 straipsnio 1 
dalį yra akredituota kaip atitikties 
vertinimo įstaiga, arba

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį nuoseklumą su 48 straipsnio 1 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 566
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) atitinkamos valstybės narės teisės 
aktais, įstatymo lydimaisiais teisės aktais 
ar kitomis oficialiomis administracinėmis 
procedūromis sukurta įstaiga, atitinkanti 
produktus, procesus ir paslaugas 
sertifikuojančioms įstaigoms pagal 
standartą ISO/IEC 17065:2012 keliamus 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį nuoseklumą su 48 straipsnio 1 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 567
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Savo IRT produktus ir paslaugas 
sertifikuoti teikiantis fizinis arba juridinis 
asmuo pateikia 51 straipsnyje nurodytai 
atitikties vertinimo įstaigai visą 
sertifikavimo procedūrai atlikti reikalingą 
informaciją.

5. Savo IRT produktus, paslaugas 
arba procesus sertifikuoti teikiantis fizinis 
arba juridinis asmuo pateikia 51 straipsnyje 
nurodytai atitikties vertinimo įstaigai visą 
sertifikavimo procedūrai atlikti reikalingą 
informaciją. Pateikti informaciją galima 
bet kuriai 51 straipsnyje nurodytai 
atitikties vertinimo įstaigai.



AM\1152206LT.docx 89/123 PE621.098v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti susiskaidymo ES kibernetinio saugumo schemų pripažinimo ir(arba) 
atitikties reikalavimuose, straipsnyje būtina akcentuoti, kad informaciją galima pateikti bet 
kuriai ES valstybėje narėje sertifikuotai atitikties vertinimo įstaigai.

Pakeitimas 568
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Savo IRT produktus ir paslaugas 
sertifikuoti teikiantis fizinis arba juridinis 
asmuo pateikia 51 straipsnyje nurodytai 
atitikties vertinimo įstaigai visą 
sertifikavimo procedūrai atlikti reikalingą 
informaciją.

5. Savo IRT produktus, procesus arba
paslaugas sertifikuoti teikiantis fizinis arba 
juridinis asmuo pateikia 51 straipsnyje 
nurodytai atitikties vertinimo įstaigai visą 
sertifikavimo procedūrai atlikti reikalingą 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 569
Michał Boni, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Savo IRT produktus ir paslaugas 
sertifikuoti teikiantis fizinis arba juridinis 
asmuo pateikia 51 straipsnyje nurodytai 
atitikties vertinimo įstaigai visą 
sertifikavimo procedūrai atlikti reikalingą 
informaciją.

5. Savo IRT produktus, procesus arba
paslaugas sertifikuoti teikiantis fizinis arba 
juridinis asmuo pateikia 51 straipsnyje 
nurodytai atitikties vertinimo įstaigai visą 
sertifikavimo procedūrai atlikti reikalingą 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 570
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody
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Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sertifikatai išduodami ne ilgesniam 
kaip trejų metų laikotarpiui ir gali būti 
pratęsti tomis pačiomis sąlygomis, jei ir 
toliau atitinkami reikalavimai.

6. Sertifikatai išduodami mažiausiai
trejų metų laikotarpiui. Vėliau jie gali būti 
pratęsti tokiomis pačiomis sąlygomis
tolimesniam laikotarpiui nemokamai, 
sertifikato turėtojui patvirtinus, kad ir 
toliau atitinkami reikalavimai. Toks 
patvirtinimas privalo būti pateiktas ne 
anksčiau nei šeši mėnesiai ir ne vėliau nei 
15 dienų iki atitinkamo laikotarpio 
pabaigos. Tokių sertifikatų pratęsimai 
leidžiami viso produkto gyvavimo ciklo 
laikotarpiui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti rinkos lankstumą ir nuspėjamumą, būtina apibrėžti minimalią sertifikato 
galiojimo trukmę. Maksimali galiojimo trukmė, jei tinkama, nustatoma kiekvienu konkrečiu 
atveju, priklausomai numatomos sertifikuotos produktų ar paslaugų kategorijos gyvavimo 
ciklo trukmės. Be to, pratęsti sertifikatą turėtų būti įmanoma nemokamai, sertifikato turėtojui 
patvirtinus, kad ir toliau bus atitinkami reikalavimai. Tai padėtų stiprinti visiems lygias 
galimybes bendrojoje rinkoje, nes taip būtų išvengiama neigiamo papildomų išlaidų, susijusių 
su pakartotiniu sertifikavimu poveikio galutiniams vartotojams.

Pakeitimas 571
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sertifikatai išduodami ne ilgesniam 
kaip trejų metų laikotarpiui ir gali būti 
pratęsti tomis pačiomis sąlygomis, jei ir 
toliau atitinkami reikalavimai.

6. Sertifikatai išduodami laikotarpiui, 
nurodytam kiekvienoje sertifikavimo 
schemoje ir yra labai priklausomi nuo to, 
kaip organizaciniai vienetai pasirengia ir 
sugeba reaguoti į išpuolius. Jie gali būti 
pratęsti tomis pačiomis sąlygomis, jei ir 
toliau atitinkami reikalavimai.

Or. en
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Pakeitimas 572
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sertifikatai išduodami ne ilgesniam 
kaip trejų metų laikotarpiui ir gali būti 
pratęsti tomis pačiomis sąlygomis, jei ir 
toliau atitinkami reikalavimai.

6. Sertifikatai išduodami ne ilgesniam 
kaip konkrečioje sertifikavimo schemoje 
nustatytam laikotarpiui ir gali būti pratęsti 
tomis pačiomis sąlygomis, jei ir toliau 
atitinkami reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 573
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sertifikatai išduodami ne ilgesniam 
kaip trejų metų laikotarpiui ir gali būti 
pratęsti tomis pačiomis sąlygomis, jei ir 
toliau atitinkami reikalavimai.

6. Sertifikatai išduodami laikotarpiui, 
nustatomam konkrečiu atveju kiekvienai 
schemai ir gali būti pratęsti tomis pačiomis 
sąlygomis, jei ir toliau atitinkami 
reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 574
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pagal šį straipsnį išduotas Europos
kibernetinio saugumo sertifikatas 
pripažįstamas visose valstybėse narėse.

7. Europos kibernetinio saugumo 
sertifikatas, išduotas vadovaujantis šiuo 
straipsniu pripažįstamas visose valstybėse 
narėse kaip tenkinantis vietos kibernetinio 
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saugumo reikalavimus, taikomus IRT 
produktams, procesams ir vartojimo 
elektroniniams prietaisams, 
patenkantiems į šio reglamento taikymo 
sritį, atsižvelgiant į 46 straipsnyje minimą 
konkretų užtikrinimo lygį. Negalima 
skirtingai traktuoti sertifikatų, išduotų 
arba skirtingose valstybėse narėse arba 
skirtingų 51 straipsnyje minimų atitikties 
vertinimo įstaigų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti susiskaidymo ES kibernetinio saugumo schemų pripažinimo ir(arba) 
atitikties reikalavimuose, straipsnyje būtina akcentuoti, kad negalima skirtingai traktuoti 
skirtingų sertifikatų.

Pakeitimas 575
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pagal šį straipsnį išduotas Europos 
kibernetinio saugumo sertifikatas 
pripažįstamas visose valstybėse narėse.

7. Pagal šį straipsnį išduotas Europos 
kibernetinio saugumo sertifikatas 
pripažįstamas visose valstybėse narėse. 
Aukšto saugumo užtikrinimo lygio atveju 
sertifikatas gali būti abipusiai 
pripažįstamas tik tada, jei jį išduoda 
viešoji įstaiga, apibrėžta 48 straipsnio 4 
dalies a punkte. 

Or. fr

Pakeitimas 576
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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7b. Prašymas išduoti sertifikatą turi 
būti baigtas ne vėliau kaip 12 mėnesių 
nuo jo pateikimo datos, ko nepadarius 
atitikties vertinimo įstaiga praras savo 
įgaliojimus.

Or. en

Pagrindimas

Atitikties vertinimo įstaigos laiku išnagrinėja prašymus išduoti sertifikatą.

Pakeitimas 577
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
48 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48 a straipsnis

Pagrindiniai IT saugumo reikalavimai

1. Agentūra iki ... [dveji metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] pasiūlo 
Komisijai aiškius ir privalomus 
pagrindinius IT saugumo reikalavimus, 
taikomus visiems Sąjungoje 
parduodamiems ar iš jos 
eksportuojamiems IT įrenginiams, kaip 
antai:

a) gamintojas turi pateikti rašytinį 
sertifikatą, kad įrenginyje nėra jokios 
aparatinės, programinės ar programinės 
aparatinės įrangos komponento, turinčio 
žinomų saugumo spragų;

b) įrenginyje turi būti naudojami 
programinės ar programinės aparatinės 
įrangos komponentai, gebantys priimti 
tinkamai nustatytos tapatybės ir patikimus 
pardavėjų naujinius;

b) ne vėliau kaip atliekant diegimą turi 
būti dokumentais patvirtintos įrenginio, 
apsaugoto nuo neteisėtos prieigos, 
nuotolinės prieigos galimybės; visuose 
įrenginiuose neturi būti naudojami jokie 
užprogramuoti standartiniai slaptažodžiai, 
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dokumentais turi būti patvirtinta 
atnaujinimų galimybė ir aiškiai 
nurodoma atsakomybė, jeigu naudotojas 
įrenginio neatnaujintų;

d) prie interneto prijungto įrenginio, 
programinės įrangos ar programinės 
aparatinės įrangos komponento 
gamintojui taikomas įpareigojimas 
pranešti kompetentingai institucijai apie 
visas žinomas saugumo spragas;

e) prie interneto prijungto įrenginio, 
programinės įrangos ar programinės 
aparatinės įrangos komponento 
gamintojui taikomas įpareigojimas jį 
pataisyti aptikus naują saugumo spragą;

f) prie interneto prijungto įrenginio, 
programinės įrangos ar programinės 
aparatinės įrangos komponento 
gamintojui taikomas įpareigojimas 
pateikti informaciją apie tai, kaip 
įrenginys gauna naujinius, numatomą 
saugumo priežiūros pabaigos terminą ir 
pranešimą, kai tokia saugumo priežiūra 
baigiasi;

g) gamintojui taikomas įpareigojimas 
išleisti šaltinio kodą ir dokumentus po 
priežiūros datos pabaigos;

2. Agentūra kad dvejus metus peržiūri ir 
prireikus pakeičia 1 dalyje nurodytus 
reikalavimus, ir pateikia pakeitimus kaip 
pasiūlymus Komisijai.

3. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus, gali nuspręsti, kad siūlomi ar 
pakeisti reikalavimai, nurodyti 1 ir 2 
dalyse, visuotinai galioja Sąjungoje. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
55 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

4. Komisija užtikrina, kad reikalavimai, 
kurie sprendimu pagal 3 dalį pripažinti 
visuotinai galiojančiais, būtų tinkamai 
paskelbti.

5. Agentūra įtraukia į registrą visus 
pasiūlytus reikalavimus ir jų pakeitimus ir 
padaro juos viešai prieinamus 
naudodamasi atitinkamomis 
priemonėmis.
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6. Nors gamintojai yra atsakingi už IRT 
produkto ar paslaugos atitikties 
užtikrinimą, importuotojai privalo 
įsitikinti, kad produktai, kuriuos jie 
pateikia rinkai, atitinka taikomus 
reikalavimus ir nekelia pavojaus Europos 
visuomenei. Importuotojas turi įsitikinti, 
kad gamintojas už ES ribų ėmėsi 
reikiamų veiksmų ir kad produktas ar 
paslauga atitinka 1 dalies nuostatas. IRT 
produktų ar paslaugų platintojai privalo 
turėti pagrindinių žinių apie teisinius 
reikalavimus ir pridedamus dokumentus.
Platintojai sugeba nustatyti aiškiai 
reikalavimų neatitinkančius produktus ir 
privalo gebėti įrodyti nacionalinėms 
valdžios institucijoms, kad jie veikė 
deramai ir turi gamintojo ar importuotojo 
patvirtinimą, kad buvo imtasi reikiamų 
priemonių. Be to, platintojas turi gebėti 
padėti nacionalinėms valdžios 
institucijoms gauti reikiamus 
dokumentus.

7. Schemoje nustatytais atvejais, remiantis 
produkto prigimtimi, gyvavimo ciklu arba 
produkto kaina, kaip alternatyva pilnam 
produkto sertifikavimui galima būtų 
užtikrinti atitikimą privalomiems IT 
saugos reikalavimams taikant produktų 
atitikties savideklaraciją po atitinkamos 
atitikties vertinimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pasiekti, kad IT aplinka būtų atspari, kad būtų galima apsisaugoti nuo kibernetinių 
nusikaltimų ir apsaugoti IT naudotojų pagrindines teises. Todėl šiame reglamente turėtų būti 
nustatyti aukšto lygio IT saugumo tikslai, taikomi privalomam baziniam IT saugumui 
Sąjungoje. Kadangi dėl prigimties, gyvavimo ciklo arba produkto kainos sertifikavimo 
procesas galėtų tapti neįmanomu, savideklaracija galėtų tapti paprastu sprendimu įžengimui į 
rinką ir garantu institucijoms bei vartotojams.

Pakeitimas 578
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
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48 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48 a straipsnis

Suderinamumas su tarptautinėmis 
abipusio pripažinimo schemomis

1. Potencialios Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos 
parengiamuoju etapu ENISA ir 
atitinkamais atvejais suinteresuotųjų 
subjektų sertifikavimo grupė arba 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo grupė įvertina esamo 
tarptautinio abipusio pripažinimo 
susitarimų ir sertifikatų tinkamumą.

2. Tai apima vertinimą, ar nacionalinėms 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemoms, kurioms taikoma potenciali 
schema, yra taikomas tarptautinis 
abipusio pripažinimo susitarimas.

3. Kai nustatoma, kad yra tinkamų 
tarptautinių abipusio pripažinimo 
susitarimų ir sertifikatų, ENISA siekia 
užtikrinti suderinamumą:

a) grįsdama sertifikavimą tais pačiais 
standartais;

b) derindama taikymo sritį, saugumo 
tikslus, vertinimo metodiką ir saugumo 
užtikrinimo lygius,

c) pradėdama dialogą su atitinkama 
valstybine įstaiga a ir b punktuose 
minimais tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento tikslas – racionalizuoti esamas sertifikavimo schemas ir užtikrinti, kad jos būtų 
plačiai taikomos visoje ES. To siekiant sertifikavimo sistema nereikėtų pakeisti tarptautinių 
abipusio pripažinimo susitarimų, tačiau kurti sertifikatus, kuriais arba apimami tokie patys 
pagrindai, arba numatoma platesnio masto ekosistema, kurioje Europos masto 
pažeidžiamumo specifika galėtų būti labiau pripažįstama ir eksportuojama.

Pakeitimas 579
Michał Boni, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark
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Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nedarant poveikio 3 dalies 
taikymui, nacionalinės kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos ir 
susijusios procedūros, taikomos IRT 
produktams ir paslaugoms, kuriems 
taikoma Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema, netenka galios nuo 
pagal 44 straipsnio 4 dalį priimtame 
įgyvendinimo akte nustatytos datos. 
Esamos nacionalinės kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos ir susijusios 
procedūros, taikomos IRT produktams ir 
paslaugoms, kuriems Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schema netaikoma, 
ir toliau galios.

1. Nedarant poveikio 3 dalies 
taikymui, nacionalinės kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos ir 
susijusios procedūros, taikomos IRT 
produktams, procesams ir paslaugoms, 
kuriems taikoma Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schema, netenka 
galios nuo pagal 44 straipsnio 4 dalį 
priimtame įgyvendinimo akte nustatytos 
datos. Esamos nacionalinės kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos ir 
susijusios procedūros, taikomos IRT 
produktams, procesams ir paslaugoms, 
kuriems Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema netaikoma, ir toliau 
galios. Techninės priežiūros procesai, 
atliekant nedidelius atnaujinimus, nedaro 
sertifikatų negaliojančiais.

Or. en

Pakeitimas 580
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nedarant poveikio 3 dalies 
taikymui, nacionalinės kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos ir 
susijusios procedūros, taikomos IRT 
produktams ir paslaugoms, kuriems 
taikoma Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema, netenka galios nuo 
pagal 44 straipsnio 4 dalį priimtame 
įgyvendinimo akte nustatytos datos. 
Esamos nacionalinės kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos ir susijusios 
procedūros, taikomos IRT produktams ir 
paslaugoms, kuriems Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schema netaikoma, 

1. Nedarant poveikio 3 dalies 
taikymui, nacionalinės kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos ir 
susijusios procedūros, taikomos IRT 
produktams, procesams ir paslaugoms, 
kuriems taikoma Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schema, netenka 
galios nuo pagal 44 straipsnio 4 dalį 
priimtame įgyvendinimo akte nustatytos 
datos. Esamos nacionalinės kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos ir 
susijusios procedūros, taikomos IRT 
produktams, procesams ir paslaugoms, 
kuriems Europos kibernetinio saugumo 
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ir toliau galios. sertifikavimo schema netaikoma, ir toliau 
galios.

Or. en

Pakeitimas 581
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nedarant poveikio 3 dalies 
taikymui, nacionalinės kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos ir 
susijusios procedūros, taikomos IRT 
produktams ir paslaugoms, kuriems 
taikoma Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema, netenka galios nuo 
pagal 44 straipsnio 4 dalį priimtame 
įgyvendinimo akte nustatytos datos. 
Esamos nacionalinės kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos ir susijusios 
procedūros, taikomos IRT produktams ir 
paslaugoms, kuriems Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schema netaikoma, 
ir toliau galios.

1. Nedarant poveikio 3 dalies 
taikymui, nacionalinės kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos ir 
susijusios procedūros, taikomos IRT 
produktams, paslaugoms ir procesams, 
kuriems taikoma Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schema, netenka 
galios nuo pagal 44 straipsnio 4 dalį 
priimtame deleguotame akte nustatytos 
datos. Esamos nacionalinės kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos ir 
susijusios procedūros, taikomos IRT 
produktams ir paslaugoms, kuriems 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema netaikoma, ir toliau 
galios.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisėkūros institucijoms suteikti galių vykdyti savo įgaliojimus, Komisijai suteikiama 
teisė leisti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 582
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. 1a. nedarant poveikio 3 daliai, 
nuorodos į taikomus įstatymus, 
reglamentus arba gaires, susijusias su 
nacionaline kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema, nebeturinčia 
teisinio poveikio pagal 1 dalies nuostatas, 
laikomos turinčiomis poveikį vietoje 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemos (mutatis mutandis 
principu). 

Or. en

Pakeitimas 583
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės neįveda naujų 
nacionalinių kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemų IRT produktams ir 
paslaugoms, kuriems taikoma galiojanti 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema.

2. Valstybės narės neįveda naujų 
nacionalinių kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemų IRT produktams, 
procesams ir paslaugoms, kuriems taikoma 
galiojanti Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schema.

Or. en

Pakeitimas 584
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49 a straipsnis

Paprašius bet kokiam fiziniam arba 
juridiniam asmeniui, ENISA nustato ar 
šio straipsnio tikslais konkrečiai 
nacionalinei kibernetinio saugumo 
schemai yra taikoma Europos 
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kibernetinio saugumo schema, ENISA 
priima sprendimą ir perduoda jį 
visuomenei per keturias savaites nuo tokio 
prašymo gavimo.

Or. en

Pagrindimas

Procesu suinteresuotosioms pusėms ir sertifikato prašytojams suteikiama papildomo aiškumo.

Pakeitimas 585
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienos nacionalinės 
sertifikavimo priežiūros institucijos veiklos 
organizavimas, finansavimo sprendimai, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
nepriklauso nuo prižiūrimų subjektų.

3. Kiekvienos nacionalinės 
sertifikavimo priežiūros institucijos veiklos 
organizavimas, finansavimo sprendimai, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
nepriklauso nuo prižiūrimų subjektų. 
Nacionalinė sertifikavimo priežiūros 
institucija negali būti sertifikavimo įstaiga 
arba sertifikatą išdavusi įstaiga.

Or. en

Pakeitimas 586
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienos nacionalinės 
sertifikavimo priežiūros institucijos veiklos 
organizavimas, finansavimo sprendimai, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
nepriklauso nuo prižiūrimų subjektų.

3. Kiekvienos nacionalinės 
sertifikavimo priežiūros institucijos veiklos 
organizavimas, finansavimo sprendimai, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
nepriklauso nuo prižiūrimų subjektų. 
Nacionalinė sertifikavimo priežiūros 
institucija negali būti sertifikavimo įstaiga 
arba sertifikatą išdavusi įstaiga.
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Or. en

Pagrindimas

Reikalinga norint užtikrinti skaidruma ir nepriklausomybę.

Pakeitimas 587
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 6 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) visose valstybėse narėse 
koordinuotai organizuoti rinkos patikras 
dėl sertifikuotų ir nesertifikuotų produktų, 
siekiant išvengti patikrų dubliavimosi ir 
maksimalizuoti rinkos patikras, 
patikrinant mažiausiai 30 proc. 
ankstesniais metais sertifikuotų produktų 
bei įpareigoti sertifikato turėtojus atšaukti 
sąlygų netenkinančius produktus iš 
rinkos, vadovaujantis 6 dalies e punkto 
nuostatomis. Nustatydamos 30 proc. 
produktų, kuriems bus taikomas atitikties 
patikrinimas, nacionalinės sertifikavimo 
institucijos pirmenybę teikia vartotojams, 
ypač vaikams, didelę riziką keliantiems 
produktams, produktams, kuriuose 
integruotos naujos technologijos, ir (arba) 
itin perkamiems produktams.

Or. en

Pakeitimas 588
Peter Kouroumbashev

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) stebi ir užtikrina šioje antraštinėje 
dalyje nustatytų nuostatų taikymą 
nacionaliniu lygmeniu ir prižiūri 
atitinkamose savo teritorijose įsteigtų 
atitikties vertinimo įstaigų išduotų 

a) stebi ir užtikrina šioje antraštinėje 
dalyje nustatytų nuostatų taikymą 
nacionaliniu lygmeniu ir prižiūri atitikimą 
laikantis Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo grupės nustatytiems 
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sertifikatų atitiktį šioje antraštinėje dalyje 
ir atitinkamoje Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemoje 
nustatytiems reikalavimams;

reikalavimams pagal 53 straipsnio 3 
dalies da punktą;

Or. en

Pakeitimas 589
Răzvan Popa

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) stebi ir užtikrina šioje antraštinėje 
dalyje nustatytų nuostatų taikymą 
nacionaliniu lygmeniu ir prižiūri
atitinkamose savo teritorijose įsteigtų 
atitikties vertinimo įstaigų išduotų 
sertifikatų atitiktį šioje antraštinėje dalyje ir 
atitinkamoje Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemoje 
nustatytiems reikalavimams;

a) stebi ir užtikrina šioje antraštinėje 
dalyje nustatytų nuostatų taikymą 
nacionaliniu lygmeniu ir tikrina
atitinkamose savo teritorijose įsteigtų 
atitikties vertinimo įstaigų išduotų 
sertifikatų atitiktį šioje antraštinėje dalyje ir 
atitinkamoje Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemoje 
nustatytiems reikalavimams;

Or. ro

Pakeitimas 590
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) stebi ir prižiūri įgyvendinant šį 
reglamentą atitikties vertinimo įstaigų 
vykdomą veiklą, be kita ko, susijusią su 
atitikties vertinimo įstaigų notifikavimu ir 
susijusiais uždaviniais, nustatytais šio 
reglamento 52 straipsnyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 591
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Peter Kouroumbashev

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) stebi ir prižiūri įgyvendinant šį 
reglamentą atitikties vertinimo įstaigų 
vykdomą veiklą, be kita ko, susijusią su 
atitikties vertinimo įstaigų notifikavimu ir 
susijusiais uždaviniais, nustatytais šio 
reglamento 52 straipsnyje;

b) stebi, prižiūri ir bent kas dvejus 
metus vertina įgyvendinant šį reglamentą 
atitikties vertinimo įstaigų vykdomą veiklą, 
be kita ko, susijusią su atitikties vertinimo 
įstaigų informavimu ir susijusiais 
uždaviniais, nustatytais šio reglamento 52 
straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 592
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) stebi ir prižiūri įgyvendinant šį 
reglamentą atitikties vertinimo įstaigų 
vykdomą veiklą, be kita ko, susijusią su 
atitikties vertinimo įstaigų notifikavimu ir 
susijusiais uždaviniais, nustatytais šio 
reglamento 52 straipsnyje;

b) stebi, prižiūri ir bent kas metus 
vertina įgyvendinant šį reglamentą 
atitikties vertinimo įstaigų vykdomą veiklą, 
be kita ko, susijusią su atitikties vertinimo 
įstaigų informavimu ir susijusiais 
uždaviniais, nustatytais šio reglamento 52 
straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 593
Peter Kouroumbashev

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nagrinėja fizinių ar juridinių 
asmenų pateiktus skundus, susijusius su jų 
teritorijose įsteigtų atitikties vertinimo 
įstaigų išduotais sertifikatais, tiria, kiek 

c) nagrinėja fizinių ar juridinių 
asmenų pateiktus skundus, susijusius su jų 
teritorijose įsteigtų atitikties vertinimo 
įstaigų išduotais sertifikatais arba atitikties 
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įmanoma, skundo dalyką ir per pagrįstą 
laikotarpį informuoja skundo teikėją apie 
tyrimo eigą ir rezultatus;

įsivertinimais, tiria, kiek įmanoma, skundo 
dalyką ir per pagrįstą laikotarpį informuoja 
skundo teikėją apie tyrimo eigą ir 
rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 594
Peter Kouroumbashev

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 6 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pateikia a punkte nurodytų 
patikrinimų rezultatus ir b punkte 
nurodytų vertinimų rezultatus ENISA ir 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo grupei;

Or. en

Pakeitimas 595
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 6 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pateikia a punkte nurodytų 
patikrinimų rezultatus ir b punkte 
nurodytų vertinimų rezultatus ENISA ir 
Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo grupei;

Or. en

Pakeitimas 596
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 6 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) bendradarbiauja su kitomis 
nacionalinėmis sertifikavimo priežiūros 
institucijomis ar kitomis valdžios 
institucijomis, be kita ko, dalydamosi 
informacija apie galimą IRT produktų ir 
paslaugų neatitiktį šio reglamento arba 
konkrečių Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemų reikalavimams;

d) bendradarbiauja su kitomis 
nacionalinėmis sertifikavimo priežiūros 
institucijomis ar kitomis valdžios 
institucijomis, be kita ko, dalydamosi 
informacija apie galimą IRT produktų, 
procesų ir paslaugų neatitiktį šio 
reglamento arba konkrečių Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
schemų reikalavimams;

Or. en

Pakeitimas 597
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) vykdyti tiriamąjį atitikties 
vertinimo įstaigų ir Europos kibernetinio 
saugumo sertifikatų turėtojų auditą siekiant 
patikrinti, ar laikomasi III antraštinės dalies 
nuostatų;

b) vykdyti tiriamąjį Europos 
kibernetinio saugumo sertifikatų turėtojų 
auditą siekiant patikrinti, ar laikomasi III 
antraštinės dalies nuostatų;

Or. en

Pakeitimas 598
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pagal nacionalinę teisę imtis 
atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, 
kad atitikties vertinimo įstaigos arba
sertifikatų turėtojai laikytųsi šio 
reglamento arba Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos 
reikalavimų;

c) pagal nacionalinę teisę imtis 
atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, 
kad sertifikatų turėtojai laikytųsi šio 
reglamento arba Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos 
reikalavimų;

Or. en
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Pakeitimas 599
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 7 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pagal nacionalinę teisę atšaukti šio 
reglamento arba Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos 
reikalavimų neatitinkančius sertifikatus;

e) pagal nacionalinę teisę atšaukti šio 
reglamento arba Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo schemos 
reikalavimų neatitinkančius sertifikatus ir 
IRT vartojimo produktus;

Or. en

Pakeitimas 600
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Nacionalinės sertifikavimo 
priežiūros institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija ir, visų pirma, 
keičiasi informacija, patirtimi ir gerąja 
praktika, susijusia su kibernetinio saugumo 
sertifikavimu ir techniniais IRT produktų ir 
paslaugų kibernetinio saugumo klausimais.

8. Nacionalinės sertifikavimo 
priežiūros institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija ir, visų pirma, 
keičiasi informacija, patirtimi ir gerąja 
praktika, susijusia su kibernetinio saugumo 
sertifikavimu ir techniniais IRT produktų, 
procesų ir paslaugų kibernetinio saugumo 
klausimais.

Or. en

Pakeitimas 601
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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8. Nacionalinės sertifikavimo 
priežiūros institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija ir, visų pirma, 
keičiasi informacija, patirtimi ir gerąja 
praktika, susijusia su kibernetinio saugumo 
sertifikavimu ir techniniais IRT produktų ir 
paslaugų kibernetinio saugumo klausimais.

8. Nacionalinės sertifikavimo 
priežiūros institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija ir, visų pirma, 
keičiasi informacija, patirtimi ir gerąja 
praktika, susijusia su kibernetinio saugumo 
sertifikavimu ir techniniais IRT produktų, 
procesų ir paslaugų kibernetinio saugumo 
klausimais.

Or. en

Pakeitimas 602
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 8 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Kiekviena nacionalinė 
sertifikavimo priežiūros institucija ir 
kiekvienas nacionalinės sertifikavimo 
priežiūros institucijos narys ir darbuotojas 
įpareigojami kadencijos metu ir jai 
pasibaigus pagal Sąjungos ar valstybės 
narės teisę saugoti profesinę paslaptį, 
susijusią su bet kokia konfidencialia 
informacija, kurią jie sužinojo atlikdami 
savo užduotis arba naudodamiesi savo 
įgaliojimais.

Or. en

Pakeitimas 603
Peter Kouroumbashev

Pasiūlymas dėl reglamento
50 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50 a straipsnis

Tarpusavio vertinimas

1. Nacionalinėms sertifikavimo priežiūros 
institucijoms taikomas tarpusavio 
vertinimas joms atliekant bet kokią veiklą, 
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minimą šio Reglamento 50 straipsnyje.

Tarpusavio vertinimas apima 
nacionalinių sertifikavimo priežiūros 
institucijų taikomų procedūrų vertinimus, 
visų pirma procedūrų, taikomų norint 
patikrinti produktų, kuriems taikomas 
kibernetinio saugumo sertifikavimas, 
atitiktį reikalavimams, darbuotojų 
kompetenciją, patikrinimų ir tikrinimo 
metodikos teisingumą, taip pat rezultatų 
teisingumą. Atliekant tarpusavio 
vertinimą taip pat įvertinama, ar 
atitinkamos nacionalinės sertifikavimo 
priežiūros institucijos turi pakankamai 
išteklių, kad galėtų tinkamai vykdyti savo 
pareigas, kaip reikalaujama 50 straipsnio 
4 dalyje.

Nacionalinės sertifikavimo priežiūros 
institucijos tarpusavio vertinimą atlieka 
dvi kitų valstybių narių nacionalinės 
sertifikavimo priežiūros institucijos ir 
Komisija; vertinimas atliekamas ne rečiau 
kaip kartą per penkerius metus. ENISA 
gali dalyvauti tarpusavio vertinime ir 
nuspręsti dėl savo dalyvavimo remdamasi 
rizikos vertinimo analize.

Atsižvelgdama į grupės nuomonę, 
Komisija vadovaudamasi 55a straipsniu 
gali priimti deleguotuosius aktus, siekiant 
nustatyti tarpusavio vertinimo planą bent 
jau penkerių metų laikotarpiui, 
patvirtinant tarpusavio vertinimo grupės 
sudėties kriterijus, tarpusavio vertinimui 
naudojamą metodiką, tvarkaraštį, 
periodiškumą ir kitas su tarpusavio 
vertinimu susijusias užduotis. Priimdama 
šiuos deleguotuosius aktus Komisija 
tinkamai atsižvelgia į grupės pastabas.

5. Tarpusavio vertinimo rezultatai 
išnagrinėjami grupės. ENISA parengia 
išvadų santrauką ir ją paskelbia.

Or. en

Pakeitimas 604
Françoise Grossetête
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Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Aukšto saugumo užtikrinimo lygio 
atveju atitikties vertinimo įstaiga turi būti 
ne tik akredituota, bet ir notifikuota 
nacionalinės sertifikavimo priežiūros 
institucijos, nurodant tos įstaigos 
kompetenciją ir ekspertines žinias 
kibernetinio saugumo vertinimo srityje.
Nacionalinė sertifikavimo priežiūros 
institucija turi reguliariai atlikti 
notifikuotųjų atitikties vertinimo įstaigų 
ekspertinių žinių ir kompetencijos auditą. 

Or. fr

Pagrindimas

Aukštas saugumo užtikrinimo lygis reikalauja veiksmingumo bandymų. Siekiant, be kita ko, 
užtikrinti bandymų kokybę, turėtų būti reguliariai audituojamos veiksmingumo bandymus 
atliekančių atitikties vertinimo įstaigų ekspertinės žinios ir kompetencija. 

Pakeitimas 605
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Aukšto saugumo užtikrinimo lygio 
atveju nacionalinės sertifikavimo 
priežiūros institucijos suteikia atitikties 
vertinimo įstaigai veiklos leidimą tik tuo 
atveju, jei ji atitinka nustatytus 
kompetencijos ir ekspertinių žinių 
reikalavimus ir tai parodo reguliariai 
atliekami tos įstaigos auditai. 

Or. fr

Pakeitimas 606
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo
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Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Akreditacija suteikiama ne 
ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui 
ir gali būti pratęsta tomis pačiomis 
sąlygomis, jei atitikties vertinimo įstaiga 
toliau atitinka šiame straipsnyje nustatytus 
reikalavimus. Akreditacijos įstaigos 
panaikina atitikties vertinimo įstaigos 
akreditaciją pagal šio straipsnio 1 dalį, 
jeigu akreditacijos sąlygos nevykdomos 
arba nebevykdomos, arba jeigu veiksmais, 
kurių imasi atitikties vertinimo įstaiga, 
pažeidžiamas šis reglamentas.

2. Akreditacija suteikiama ne 
ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui 
ir gali būti pratęsta tomis pačiomis 
sąlygomis, jei atitikties vertinimo įstaiga 
toliau atitinka šiame straipsnyje nustatytus 
reikalavimus. Akreditacijos įstaigos 
panaikina atitikties vertinimo įstaigos 
akreditaciją pagal šio straipsnio 1 dalį, 
jeigu akreditacijos sąlygos nevykdomos 
arba nebevykdomos, arba jeigu veiksmais, 
kurių imasi atitikties vertinimo įstaiga, 
pažeidžiamas šis reglamentas. Atitikties 
vertinimo įstaigos nepriima tiesioginių 
mokėjimų už savo paslaugas iš sertifikato 
turėtojų.

Or. en

Pakeitimas 607
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Akreditacija suteikiama ne 
ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui 
ir gali būti pratęsta tomis pačiomis 
sąlygomis, jei atitikties vertinimo įstaiga 
toliau atitinka šiame straipsnyje nustatytus 
reikalavimus. Akreditacijos įstaigos 
panaikina atitikties vertinimo įstaigos 
akreditaciją pagal šio straipsnio 1 dalį, 
jeigu akreditacijos sąlygos nevykdomos 
arba nebevykdomos, arba jeigu veiksmais, 
kurių imasi atitikties vertinimo įstaiga, 
pažeidžiamas šis reglamentas.

2. Akreditacija suteikiama ne 
ilgesniam kaip dešimties metų laikotarpiui 
ir gali būti pratęsta tomis pačiomis 
sąlygomis, jei atitikties vertinimo įstaiga 
toliau atitinka šiame straipsnyje nustatytus 
reikalavimus. Akreditacijos įstaigos 
panaikina atitikties vertinimo įstaigos 
akreditaciją pagal šio straipsnio 1 dalį, 
jeigu akreditacijos sąlygos nevykdomos 
arba nebevykdomos, arba jeigu veiksmais, 
kurių imasi atitikties vertinimo įstaiga, 
pažeidžiamas šis reglamentas.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad atitikties vertinimo įstaiga neturėtų naudos iš akreditavimo iki 
sertifikavimo schema (įskaitant jos pratęsimą) kurią ji išdavė savo akreditacijos metu, baigs 
galioti.

Pakeitimas 608
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali priimti įgyvendinimo
aktus, kuriais apibrėžia pranešimo teikimo 
pagal šio straipsnio 1 dalį aplinkybes, 
formatus ir procedūras. Tie įgyvendinimo
aktai priimami pagal 55 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

5. Komisija gali priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžia 
pranešimo teikimo pagal šio straipsnio 1 
dalį aplinkybes, formatus ir procedūras. 
Tokie deleguotieji aktai priimami pagal 55 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 609
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Grupę sudaro nacionalinės 
sertifikavimo priežiūros institucijos. 
Nacionalinėms sertifikavimo priežiūros 
institucijoms atstovauja jų vadovai arba kiti 
aukšto lygio atstovai.

2. Grupę sudaro nacionalinės 
sertifikavimo priežiūros institucijos. 
Nacionalinėms sertifikavimo priežiūros 
institucijoms atstovauja jų vadovai arba kiti 
aukšto lygio atstovai. Pakvietus, 
suinteresuotųjų subjektų grupės nariai 
stebėti Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo grupės posėdžiuose ir 
dalyvauti jos darbe. 

Or. en
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Pagrindimas

Panašiai į nuostatas, reglamentuojančias valstybių narių dalyvavimą suinteresuotųjų subjektų 
sertifikavimo grupės veikloje, suinteresuotiesiems subjektams, esant Europos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo grupės pakvietimui, leidžiama dalyvauti jos veikloje.

Pakeitimas 610
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Grupę sudaro nacionalinės 
sertifikavimo priežiūros institucijos. 
Nacionalinėms sertifikavimo priežiūros 
institucijoms atstovauja jų vadovai arba 
kiti aukšto lygio atstovai.

2. Grupę sudaro nacionaliniai 
ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 611
Peter Kouroumbashev

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) priimti privalomas taisykles, 
kuriomis nustatomi intervalai, kuriais 
nacionalinės sertifikavimo priežiūros 
institucijos turi atlikti sertifikatų 
patikrinimą ir savarankišką atitikties 
vertinimą, tokių patikrinimų kriterijus, 
mastą ir apimtį, taip pat priimti 
bendrąsias ataskaitų teikimo taisykles ir 
standartus pagal 50 straipsnio 6 dalį.

Or. en

Pakeitimas 612
Pilar del Castillo Vera
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Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalies f punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) g) sudaryti palankesnes sąlygas 
Europos kibernetinio saugumo schemų 
suderinimui su tarptautiniu mastu 
pripažintais standartais, įskaitant:
persvarstant galiojančias Europos 
kibernetinio saugumo schemas ir, kai 
tinkama, teikiant rekomendacijas ENISA 
dirbti su atitinkamomis tarptautinėmis 
standartizacijos organizacijomis, siekiant 
šalinti turimų tarptautinių standartų 
trūkumus.

Or. en

Pakeitimas 613
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) nustatyti tarpusavio peržiūros 
mechanizmą, skirtą įvertinti, kaip 
kiekviena nacionalinė sertifikavimo 
priežiūros institucija laikosi šiame 
reglamente nustatytų reikalavimų, ypač 
gebėjimo kiekvienam saugumo 
užtikrinimo lygiui remiantis reikiama 
technine kompetencija vykdyti šiame 
reglamente apibrėžtas užduotis. Jei 
būtina, tarpusavio peržiūroje gali būti 
nurodytos tinkamos priemonės, kurios 
turi būti priimtos. 

Or. fr

Pakeitimas 614
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) bendradarbiaujant su Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo grupe 
(Grupė), įsteigta pagal šio reglamento 53 
straipsnį, teikti prieigą ir paramą 
Komisijai klausimais, susijusiais su 
kibernetinio saugumo sertifikavimu ir 
susitarimais, skirtais abipusiam 
kibernetinio saugumo sertifikatų 
pripažinimui su trečiosiomis rinkomis ir 
užsienio šalimis.

Or. en

Pakeitimas 615
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. (g) įsteigti tarpusavio vertinimo 
procedūrą. Šiame procese ypač būtina 
atsižvelgti į nacionalinių sertifikavimo 
priežiūros institucijų žinias, reikalingas 
norint joms vykdyti savo užduotis, 
aprašytas 48 ir 50 straipsniuose ir, kai 
reikalinga, įtraukti gaires bei gerosios 
praktikos dokumentus, siekiant pagerinti 
nacionalinių sertifikavimo priežiūros 
institucijų derėjimą su šiuo reglamentu.

Or. en

Pakeitimas 616
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. atsižvelgti į suinteresuotųjų 
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subjektų konsultacijas vykdytas ruošiant 
potencialią schemą, laikantis šio 
reglamento 44 straipsnio reikalavimų;

Or. en

Pagrindimas

Europos kibernetinio saugumo sertifikavimo grupė taip pat atsižvelgia į visas viešąsias 
konsultacijas, kurias Komisija atliko ruošiantis potencialiai kibernetinio saugumo schemai.

Pakeitimas 617
Pavel Telička, Carolina Punset, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Išskyrus kai siūloma schema patenka į 
45 straipsnio 1 dalies a ir b punktų 
taikymo sritį, Komisija konsultuojasi su 
suinteresuotųjų subjektų sertifikavimo 
grupe ir prašo jos leidimo prieš galutinai 
patvirtinant Europos kibernetinio 
saugumo schemą. Tas pats taikoma 
pasiūlymui schemos, patenkančios į 45 
straipsnio 1 dalies c punkto taikymo sritį, 
kai privaloma konsultuotis su Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
grupe. (h) prižiūrėti šio sertifikato 
stebėseną ir išlaikymą.

Or. en

Pakeitimas 618
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis 
reglamentuojamos už šios antraštinės 
dalies ir Europos kibernetinio saugumo 
sertifikavimo schemų nuostatų pažeidimus 

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis 
reglamentuojamos už II a antraštinės 
dalies, III antraštinės dalies ir Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
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taikytinos sankcijos, ir imasi visų reikiamų 
priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. 
Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomosios. Valstybės 
narės [iki ... / nedelsdamos] praneša 
Komisijai apie tas taisykles ir priemones ir 
ją informuoja apie visus vėlesnius joms 
įtakos turinčius pakeitimus.

schemų nuostatų pažeidimus taikytinos 
sankcijos, ir imasi visų reikiamų 
priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. 
Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomosios. Valstybės 
narės [iki ... / nedelsdamos] praneša 
Komisijai apie tas taisykles ir priemones ir 
ją informuoja apie visus vėlesnius joms 
įtakos turinčius pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 619
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Teisė imtis veiksmingų teisminių 
teisių gynimo priemonių prieš priežiūros 
instituciją arba atitikties vertinimo įstaigą.

1.Nedarant poveikio galimybei imtis kitų 
administracinių arba neteisminių teisių 
gynimo priemonių, kiekvienas fizinis ar 
juridinis asmuo turi teisę imtis 
veiksmingų teisminių teisių gynimo 
priemonių:

(a) prieš juos paliečiantį atitikties 
vertinimo įstaigos arba nacionalinės 
sertifikavimo priežiūros institucijos 
sprendimą, įskaitant (kai tinkama) 
Europos kibernetinio saugumo sertifikato 
(ne)išdavimą arba pripažinimą, kurį toks 
asmuo turi;ir

(b) jeigu nacionalinį sertifikavimo 
priežiūros institucija nenagrinėja skundo, 
patenkančio į jos kompetencijos sritį.

2. ieškinys prieš atitikties vertinimo įstaigą 
arba nacionalinę sertifikavimo priežiūros 
instituciją pateikiama tos valstybės narės 
teismui, kurioje atitikties vertinimo įstaiga 
arba nacionalinė sertifikavimo priežiūros 
institucija yra įsisteigusi.

Or. en
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Pakeitimas 620
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
54 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

54 a straipsnis

Teisė imtis veiksmingų teisminių teisių 
gynimo priemonių prieš priežiūros 

instituciją

1. Nedarant poveikio galimybei imtis kitų 
administracinių arba neteisminių teisių 
gynimo priemonių, kiekvienas fizinis ar 
juridinis asmuo turi teisę imtis 
veiksmingų teisminių teisių gynimo 
priemonių:

(a) prieš juos paliečiantį atitikties 
vertinimo įstaigos arba nacionalinės 
sertifikavimo priežiūros institucijos 
sprendimą, įskaitant Europos kibernetinio 
saugumo sertifikato, kurį toks asmuo ar 
subjektas turi; ir

(b) jeigu nacionalinį sertifikavimo 
priežiūros institucija nenagrinėja skundo, 
patenkančio į jos kompetencijos sritį.

2. ieškinys prieš atitikties vertinimo įstaigą 
arba nacionalinę sertifikavimo priežiūros 
instituciją pateikiama tos valstybės narės 
teismui, kurioje atitikties vertinimo įstaiga 
arba nacionalinė sertifikavimo priežiūros 
institucija yra įsisteigusi.

Or. en

Pagrindimas

Ypač svarbu užtikrinti, kad sertifikatų prašytojai turėtų veiksmingas teisminio teisių gynimo 
priemones jiems prašant sertifikato atitinkamoje valstybėje narėje. Produktų arba procesų 
sertifikavimas neturėtų būti naudojamas teikti pirmenybę konkretiems dalyviams kitų 
atžvilgiu, pvz. priklausomai nuo tautybės.

Pakeitimas 621
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Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip po penkerių metų 
nuo 58 straipsnyje nurodytos datos, o 
vėliau kas penkerius metus Komisija 
įvertina Agentūros ir jos darbo metodų 
poveikį, veiksmingumą ir naudingumą ir 
galimą poreikį keisti Agentūros įgaliojimus 
bei tokio pakeitimo finansinį poveikį. 
Atliekant vertinimą atsižvelgiama į 
grįžtamąją informaciją, pateiktą Agentūrai 
reaguojant į jos veiklą. Jei Komisija mano, 
kad Agentūros veikla nebepateisinama jos 
tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, ji gali 
siūlyti su Agentūra susijusias šio 
reglamento nuostatas iš dalies pakeisti.

1. Ne vėliau kaip po ketverių metų 
nuo 58 straipsnyje nurodytos datos, o 
vėliau kas ketverius metus Komisija 
įvertina Agentūros ir jos darbo metodų 
poveikį, veiksmingumą ir naudingumą ir 
galimą poreikį keisti Agentūros įgaliojimus 
bei tokio pakeitimo finansinį poveikį. 
Atliekant vertinimą atsižvelgiama į 
grįžtamąją informaciją, pateiktą Agentūrai 
reaguojant į jos veiklą. Jei Komisija mano, 
kad Agentūros veikla nebepateisinama jos 
tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, ji gali 
siūlyti su Agentūra susijusias šio 
reglamento nuostatas iš dalies pakeisti.

Or. en

Pakeitimas 622
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taip pat įvertinamas III antraštinės 
dalies nuostatų poveikis, veiksmingumas ir 
naudingumas siekiant tikslų užtikrinti 
tinkamą IRT produktų ir paslaugų
Sąjungoje kibernetinio saugumo lygį ir 
gerinti vidaus rinkos veikimą.

2. Taip pat įvertinamas III antraštinės 
dalies nuostatų poveikis, veiksmingumas ir 
naudingumas siekiant tikslų užtikrinti 
tinkamą IRT produktų, paslaugų ir 
procesų Sąjungoje kibernetinio saugumo 
lygį ir gerinti vidaus rinkos veikimą. 
Komisija praėjus penkeriems metams po 
reglamento priėmimo įvertina galimą III 
antraštinės dalies taikymo apimties 
praplėtimą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina numatyti reglamento persvarstymą, ypač kiek tai susiję su III antraštine dalimi.
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Pakeitimas 623
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taip pat įvertinamas III 
antraštinės dalies nuostatų poveikis, 
veiksmingumas ir naudingumas siekiant 
tikslų užtikrinti tinkamą IRT produktų ir 
paslaugų Sąjungoje kibernetinio saugumo 
lygį ir gerinti vidaus rinkos veikimą.

2. Ne vėliau kaip po ketverių metų 
nuo 58 straipsnyje minimos datos ir kas 
ketverius metus po to, Komisija taip pat 
įvertina II a ir III antraštinių dalių
nuostatų poveikį, veiksmingumą ir 
naudingumą siekiant tikslų užtikrinti 
tinkamą IRT produktų, procesų ir paslaugų 
Sąjungoje kibernetinio saugumo lygį ir 
gerinti vidaus rinkos veikimą.

Or. en

Pakeitimas 624
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vertinant nustatomas palaipsninis 
perėjimas prie privalomo sertifikavimo, su 
sąlyga, kad rinkos vertinimu ir atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų konsultacijomis 
yra rodoma parama tokiems veiksmams;

Or. en

Pakeitimas 625
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 PRIEDAS (naujas)
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Pradėjus įgyvendinti ES kibernetinio 
saugumo sertifikavimo pagrindus tikėtina, 
kad dėmesys bus teikiamas sritims, 
tiesiogiai susijusioms su naujų 
technologijų keliamais 
iššūkiais.Ypatingos svarbos sritis yra 
daiktų internetas, nes ši sritis yra susijusi 
tiek su vartotojais, tiek ir su 
pramone.Siūlomas šis sertifikavimo 
pagrindų tvirtinimo prioritetų sąrašas:
1) debesijos paslaugų teikimo 
sertifikavimas.
daiktų interneto prietaisų sertifikavimas, 
įskaitant:
a) individualaus lygmens prietaisus, kaip 
pvz. išmanieji aksesuarai;
b) bendruomenės lygmens prietaisai, kaip 
pvz. išmanieji automobiliai, išmanieji 
namai, sveikatos prietaisai;
c) visuomeninio lygmens prietaisai, kaip 
pvz. pažangieji miestai ir pažangieji 
tinklai.
Pramonės 4.0 tendencija, apimanti 
protingas, tarpusavyje susietas 
kibernetinės/fizines sistemas, kurių dėka 
automatizuojamos pramoninės operacijos, 
kuri prasideda nuo konstrukcijos ir 
gamybos iki veiklos, tiekimo grandinės ir 
priežiūros paslaugų.
Kasdieninio gyvenimo technologijų ir 
produktų sertifikavimas. Toks pavyzdys 
galėtų būti tinklo įranga, kaip pvz. namų 
interneto ryšio maršrutizatoriai.

Or. en

Pakeitimas 626
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu atitikties vertinimo įstaiga 
priklauso arba yra valdoma viešojo 
subjekto arba institucijos, būtina 
užtikrinti sertifikavimo priežiūros 
institucijos interesų konflikto nebuvimą ir 
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nepriklausomumą (įrodant tai 
dokumentais) iš vienos pusės ir atitikties 
vertinimo įstaigos iš kitos.

Or. en

Pakeitimas 627
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 straipsnio 8 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Atitikties vertinimo įstaiga turi 
pajėgti atlikti visas atitikties vertinimo 
užduotis, kurios jai paskirtos remiantis šiuo 
reglamentu, nesvarbu, ar tas užduotis 
vykdo pati atitikties vertinimo įstaiga, ar 
jos vykdomos jos vardu ir jos atsakomybe.

8. Atitikties vertinimo įstaiga turi 
pajėgti atlikti visas atitikties vertinimo 
užduotis, kurios jai paskirtos remiantis šiuo 
reglamentu, nesvarbu, ar tas užduotis 
vykdo pati atitikties vertinimo įstaiga, ar 
jos vykdomos jos vardu ir jos atsakomybe. 
Visos sutartys su subrangovais arba 
konsultacijos su išorės personalu 
tinkamai užfiksuojamos dokumentuose, 
neįtraukia jokių tarpininkų ir tam būtinas 
rašytinis pritarimas, be kitų aspektų 
apimantis ir konfidencialumą bei interesų 
konflikto deklaraciją. Atitinkama atitikties 
vertinimo įstaiga apsiima visišką 
atsakomybę už savo vykdomus veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 628
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Užtikrinamas atitikties vertinimo 
įstaigų, jų aukščiausio lygio vadovų ir 
vertinimą atliekančių darbuotojų 
nešališkumas.

12. Užtikrinamas atitikties vertinimo 
įstaigų, jų aukščiausio lygio vadovų ir 
vertinimą atliekančių darbuotojų bei 
subrangovų nešališkumas

Or. en
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Pakeitimas 629
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 straipsnio 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. Atitikties vertinimo įstaigos
darbuotojai laikosi profesinio slaptumo 
reikalavimo, taikomo visai informacijai, 
kurią jie gauna atlikdami užduotis pagal šį 
reglamentą arba bet kurią nacionalinės 
teisės aktų nuostatą, kuria jis 
įgyvendinamas, išskyrus atvejus, susijusius
su valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, 
kompetentingomis institucijomis.

15. Atitikties vertinimo įstaiga ir jos
darbuotojai, komitetai, patronuojamosios 
bendrovės, subrangovai ir visos kitos 
susijusios įstaigos arba išorės įstaigų 
personalas laikosi konfidencialumo ir 
profesinio slaptumo reikalavimo, taikomo 
visai informacijai, kurią jie gauna 
atlikdami užduotis pagal šį reglamentą arba 
bet kurią nacionalinės teisės aktų nuostatą, 
kuria jis įgyvendinamas, išskyrus atvejus, 
kai atskleidimo reikalauja Sąjungos arba 
valstybės narės teisė, esant ryšiui su 
valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, 
kompetentingomis institucijomis. 
Nuosavybės teisės ginamos. Atitikties 
vertinimo įstaiga dokumentuose 
užfiksuoja procedūras, susijusias su 15 
dalies reikalavimais.

Or. en

Pakeitimas 630
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 straipsnio 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 a. Išskyrus 15 dalį, šio priedo 
reikalavimais nėra draudžiama keistis 
technine informacija ir reguliavimo 
gairėmis tarp atitikties vertinimo įstaigos 
ir asmens, prašančio arba ketinančio 
pildyti prašymą sertifikatui gauti.

Or. en
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Pakeitimas 631
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 straipsnio 15 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b. Išskyrus kai siūloma schema patenka 
į 45 straipsnio 1 dalies a ir b punktų 
taikymo sritį, Komisija konsultuojasi su 
suinteresuotųjų subjektų sertifikavimo 
grupe ir prašo jos leidimo prieš galutinai 
patvirtinant Europos kibernetinio 
saugumo schemą. Tas pats taikoma 
pasiūlymui schemos, patenkančios į 45 
straipsnio 1 dalies c punkto taikymo sritį, 
kai privaloma konsultuotis su Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
grupe. Atitikties vertinimo įstaigos veikia 
vadovaudamosi nuosekliomis, 
sąžiningomis ir pagrįstomis taisyklėmis, 
atsižvelgdamos į MVĮ interesus dėl 
mokesčių, kaip apibrėžta rekomendacijoje 
Nr. 2003/361/EB.

Or. en
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