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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu attiecībā uz “Kiberdrošības 
aktu”1, jo tas labāk definē ENISA lomu jaunajā IT drošības ekosistēmā un tajā noteikti 
pasākumi attiecībā uz IT drošības standartiem, sertifikāciju un marķēšanu, lai uzlabotu 
IKT sistēmu, tostarp satīkloto objektu, drošību.

Tomēr atzinuma sagatavotājs uzskata, ka varētu veikt turpmākus uzlabojumus. Atzinuma 
sagatavotājs pauž stingru pārliecību, ka informācijas drošība ir ārkārtīgi svarīga, lai aizsargātu 
iedzīvotāju pamattiesības, kas noteiktas ES Pamattiesību hartā, kā arī lai cīnītos pret 
kibernoziedzību un aizsargātu demokrātiju un tiesiskumu. 

Pamattiesības. Nedrošas sistēmas var izraisīt datu aizsardzības pārkāpumus vai identitātes 
viltošanu, kas var radīt reālu kaitējumu un sarežģījumus personām, tostarp apdraudēt viņu 
dzīvību, privātumu, cieņu vai īpašumu. Piemēram, liecinieki var tikt iebiedēti un fiziski 
iespaidoti vai sievietes var apdraudēt vardarbība mājās, ja tiek publiskota viņu mājas adrese. 
Attiecībā uz lietu internetu, kas paredz arī fiziskas darbības un ne tikai sensorus, uzbrukumu 
informācijas sistēmām dēļ var tikt apdraudēta personu fiziskā integritāte un dzīvība. Atzinuma 
sagatavotāja ierosinātie grozījumi jo īpaši attiecas uz ES Pamattiesību hartas 1., 2., 3., 6., 7., 
8., 11. un 17. panta aizsardzību. Pastāv arī jauna konstitucionālā judikatūra, kurā īpašas 
pamattiesības uz tehnisko informācijas sistēmu konfidencialitāti un integritāti2 izriet no 
vispārējām personas tiesībām, šo izpratni pielāgojot pašreizējai digitālajai pasaulei. 

Cīņa pret kibernoziedzību. Dažu veidu noziegumus tiešsaistē, piemēram, pikšķerēšanas 
uzbrukumus vai krāpšanu finanšu un banku nozarē, izraisa uzticības ļaunprātīga izmantošana, 
ko nevar novērst ar IT drošības pasākumiem; šo noziegumu sakarā atzinuma sagatavotājs 
atzinīgi vērtē ierosinātās regulārās informēšanas un sabiedrības izglītošanas kampaņas 
galalietotājiem, ko organizē ENISA. Cita veida noziegumi tiešsaistē ietver uzbrukumus 
informācijas sistēmām, piemēram, uzlaušanu vai izkliedētās pakalpojumatteices (DDoS) 
uzbrukumus; šo noziegumu sakarā, pēc atzinuma sagatavotāja domām, IT drošības 
uzlabošanas pasākumi padarīs cīņu pret kibernoziedzību un jo īpaši tās novēršanu efektīvāku.

Demokrātija un tiesiskums. Citu valstu valdību un nevalstisku dalībnieku uzbrukumi 
IT sistēmām rada skaidru un aizvien lielāku apdraudējumu demokrātijai, jo notiek iejaukšanās 
brīvu un godīgu vēlēšanu norisē, piemēram, manipulējot ar faktiem un viedokļiem, kas 
ietekmē iedzīvotāju balsojumu, traucējot vēlēšanu procesu un mainot vēlēšanu rezultātus vai 
apdraudot uzticību vēlēšanu integritātei. 

Tādēļ atzinuma sagatavotājs LIBE komitejas atzinuma projektā ierosina grozīt Komisijas 
priekšlikumu, pievēršoties šādiem galvenajiem LIBE komitejas izvirzītajiem tematiem:

 Aģentūrai būtu jāuzņemas lielāka loma, veicinot to, lai visi Eiropas Informācijas 
sabiedrības dalībnieki ieviestu profilaktiskas privātuma aizsardzības tehnoloģijas un 
veiktu stingrus IT drošības pasākumus; 

                                               
1 Eiropas Komisija, Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA – ES Kiberdrošības 
aģentūru – un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības 
sertifikāciju ("Kiberdrošības akts"), COM(2017)477 final/2.
2 Vācijas Konstitucionālās tiesas 2008. gada 27. februāra spriedums lietās 1 BvR 370/07 un 1 BvR 595/07.
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 Aģentūrai būtu jāierosina politikas nostādnes, ar ko nosaka skaidrus pienākumus un 
saistības visām ieinteresētajām personām, kuras līdzdarbojas IKT ekosistēmās, tiem 
gadījumiem, kad nerīkošanās ar pienācīgu rūpību IT drošības jomā varētu nopietni 
apdraudēt drošību, izraisīt attiecīgo sistēmu masveida iznīcināšanu vai izraisīt 
sistēmisku finansiālu vai ekonomisku krīzi;

 Aģentūrai, apspriežoties ar IT drošības ekspertiem, būtu jāierosina skaidras un 
obligātas IT drošības pamatprasības;

 Aģentūrai būtu jāierosina IT drošības sertifikācijas sistēma, kas ļauj IKT pārdevējiem 
palielināt pārredzamību patērētājiem attiecībā uz modernizācijas iespējām un 
programmatūras atbalsta laiku. Šādas sertifikācijas sistēmai ir jābūt dinamiskai, jo 
drošības nodrošināšana ir pastāvīgu uzlabojumu process; 

 Aģentūrai, publicējot pamatnostādnes un labāko praksi, būtu jānodrošina, lai 
IKT produktu ražotājiem būtu vieglāk un lētāk īstenot integrētās drošības principus;

 Aģentūrai, saņemot Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru, kā arī 
dalībvalstu pieprasījumus, būtu jāveic to kritiskās infrastruktūras regulāras 
profilaktiskas IT drošības revīzijas (revīzijas tiesības); 

 Aģentūrai būtu nekavējoties jāziņo par IT drošības apdraudējumiem, par ko vēl nav 
publiski zināms ražotājiem. Aģentūrai nevajadzētu noklusēt vai izmantot pašas 
vajadzībām publiski nezināmas uzņēmumu darbības un ražojumu nepilnības. Valdības 
iestādes, par nodokļu maksātāju naudu izstrādājot, pērkot un izmantojot IT sistēmu 
lūkas, apdraud iedzīvotāju drošību. Lai aizsargātu citas ieinteresētās personas, kas 
attiecībā uz šādu ievainojamību rīkojas atbildīgi, Aģentūrai vajadzētu ierosināt 
pamatnostādnes atbildīgai informācijas apmaiņai par “nulles dienām” un cita veida 
drošības ievainojamību, par ko vēl nav publiski zināms, jo tas atvieglotu 
ievainojamības novēršanu;

 Lai ES varētu panākt IT drošības nozares trešās valstīs, Aģentūrai būtu jāizstrādā un 
jāsāk ilgtermiņa ES mēroga IT drošības projekts, kura darbības joma salīdzināma ar 
paveikto aviācijas nozarē saistībā ar Airbus; 

Komisijas priekšlikumā būtu jāizvairās izmantot terminu “kiberdrošība”, jo tas ir juridiski 
neskaidrs un var radīt atšķirīgas interpretācijas. Lai uzlabotu juridisko noteiktību, atzinuma 
sagatavotājs ierosina aizstāt jēdzienu „kiberdrošība” ar “IT drošība”.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

par ENISA – ES Kiberdrošības aģentūru –
un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
kiberdrošības sertifikāciju ("Kiberdrošības
akts")

par ENISA – Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūru – un 
Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
IT drošības sertifikāciju ("IT drošības
akts")

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Pamatojums

Piedēklis “kiber”, ko sāka lietot pagājušā gadsimta 60. gadu zinātniskās fantastikas darbos, 
aizvien vairāk tiek lietots, lai aprakstītu interneta negatīvos aspektus (kiberuzbrukums, 
kibernoziegums utt.), taču tas ir juridiski neskaidrs. Atzinuma sagatavotājs juridiskās 
skaidrības labad ierosina “kiberdrošība” aizstāt ar “IT drošība”.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Iedzīvotāji, uzņēmumi un valdības 
plaši izmanto tīklu un informācijas 
sistēmas visā ES teritorijā. Digitalizācija 
un savienojamība kļūst par galvenajiem 
elementiem aizvien plašākajā produktu un 
pakalpojumu klāstā, un, attīstoties lietu 
internetam (IoT), paredzams, ka tuvākajos 
desmit gados visā ES izmantos miljoniem 
vai pat miljardiem satīkloto digitālo ierīču. 
Lai gan internetam pieslēgto ierīču kļūst 
aizvien vairāk, drošība un noturība nav 
pietiekami integrēta un līdz ar to arī 
kiberdrošības līmenis nav pietiekami 
augsts. Šādos apstākļos, ja sertifikācijas 
izmantošana ir ierobežota, ne 

(2) Iedzīvotāji, uzņēmumi un valdības 
plaši izmanto tīklu un informācijas 
sistēmas visā ES teritorijā. Digitalizācija 
un savienojamība kļūst par galvenajiem 
elementiem aizvien plašākajā produktu un 
pakalpojumu klāstā, un, attīstoties lietu 
internetam (IoT), paredzams, ka tuvākajos 
desmit gados visā ES izmantos miljoniem 
vai pat miljardiem satīkloto digitālo ierīču. 
Lai gan internetam pieslēgto ierīču kļūst 
aizvien vairāk, drošība un noturība nav 
pietiekami integrēta un līdz ar to arī 
IT drošības līmenis nav pietiekami augsts. 
Šādos apstākļos, ja sertifikācijas 
izmantošana ir ierobežota un 
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organizācijas, ne individuālie lietotāji nav 
pietiekami informēti par IKT produktu un 
pakalpojumu kiberdrošības aspektiem, un 
tas savukārt mazina uzticēšanos 
digitālajiem risinājumiem.

sadrumstalota, ne organizācijas, ne 
individuālie lietotāji nav pietiekami 
informēti par IKT produktu un 
pakalpojumu IT drošības aspektiem, un tas 
savukārt mazina uzticēšanos digitālajiem 
risinājumiem. IKT tīkli veido pamatu 
digitālajiem produktiem un 
pakalpojumiem, kuriem ir potenciāls 
atvieglot visus iedzīotāju dzīves aspektus 
un sekmēt Eiropas ekonomikas izaugsmi. 
Lai pilnībā sasniegtu digitālā vienotā 
tirgus mērķus, ir jābūt nodrošinātiem 
svarīgākajiem tehnoloģiju 
pamatelementiem, uz kuriem balstās tādas 
svarīgas jomas kā e-veselība, IoT, 
mākslīgais intelekts, kvantu tehnoloģija, 
kā arī intelektiskas transporta sistēmas un 
progresīva ražošana.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kiberuzbrukumi kļūst aizvien 
biežāki, tāpēc satīklotai ekonomikai un 
sabiedrībai, kas ir mazāk aizsargāta pret 
kiberdraudiem un uzbrukumiem, ir 
vajadzīga spēcīgāka aizsardzība. Tomēr, lai 
gan kiberuzbrukumi bieži notiek pāri 
robežām, kiberdrošības iestādes politikas 
risinājumus un tiesībaizsardzības iestādes 
pilnvaras pārsvarā var īstenot tikai 
konkrētā valstī. Plašapmēra kiberincidenti 
var pārtraukt būtisku pakalpojumu 
sniegšanu visā ES. Tas rada vajadzību pēc 
efektīvas tādas ES līmeņa atbildes un 
krīzes pārvarēšanas, kuras pamatā 
izmantota specifiska politika un plašāka 
mēroga instrumenti Eiropas solidaritātes un 
savstarpējā atbalsta nodrošināšanai. Turklāt 
politikas veidotājiem, nozarei un 
lietotājiem ir svarīgi, lai kiberdrošības un 
noturības stāvoklis Savienībā tiktu regulāri 
izvērtēts, pamatojoties uz ticamiem 
Savienības līmeņa datiem, kā arī 

(4) Kiberuzbrukumi kļūst aizvien 
biežāki, tāpēc satīklotai ekonomikai un 
sabiedrībai, kas ir mazāk aizsargāta pret 
kiberdraudiem un uzbrukumiem, ir 
vajadzīga spēcīgāka un drošāka 
aizsardzība. Tomēr, lai gan 
kiberuzbrukumi bieži notiek pāri robežām, 
IT drošības iestādes politikas risinājumus 
un tiesībaizsardzības iestādes pilnvaras 
pārsvarā var īstenot tikai konkrētā valstī. 
Plašapmēra kiberincidenti var pārtraukt 
būtisku pakalpojumu sniegšanu visā ES. 
Tas rada vajadzību pēc efektīvas tādas ES 
līmeņa atbildes un krīzes pārvarēšanas, 
kuras pamatā izmantota specifiska politika 
un plašāka mēroga instrumenti Eiropas 
solidaritātes un savstarpējā atbalsta 
nodrošināšanai. Turklāt politikas 
veidotājiem, nozarei un lietotājiem ir 
svarīgi, lai IT drošības un noturības 
stāvoklis Savienībā tiktu regulāri izvērtēts, 
pamatojoties uz ticamiem Savienības 
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sistemātiski tiktu prognozēta turpmākā 
attīstība, problēmas un draudi gan 
Savienības, gan globālā līmenī.

līmeņa datiem, kā arī sistemātiski tiktu 
prognozēta turpmākā attīstība, problēmas 
un draudi gan Savienības, gan globālā 
līmenī.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ņemot vērā pieaugošās 
kiberdrošības problēmas, ar ko saskaras 
Savienība, ir jāizveido visaptverošs 
pasākumu kopums, kas papildinātu agrāko 
Savienības rīcību un palīdzētu sasniegt 
savstarpēji pastiprinošus mērķus. Tie cita 
starpā paredz vairāk uzlabot dalībvalstu un 
uzņēmumu spējas un sagatavotību, kā arī 
sekmēt sadarbību un koordināciju starp 
dalībvalstīm un ES iestādēm, aģentūrām un 
struktūrām. Turklāt, ņemot vērā 
kiberdraudu pārrobežu raksturu, ir 
jāpalielina spējas Savienības līmenī, kas 
varētu papildināt dalībvalstu rīcību, sevišķi 
plašapmēra pārrobežu kiberdrošības 
incidentu un krīžu gadījumā. Vajadzīgi arī 
papildu centieni, kas uzlabotu iedzīvotāju 
un uzņēmumu izpratni kiberdrošības
jautājumos. Turklāt, sniedzot pārredzamu 
informāciju par IKT produktu un 
pakalpojumu drošības līmeni, jāpanāk 
lielāka uzticēšanās digitālajam vienotajam 
tirgum. To var veicināt ES mēroga 
sertifikācija, kuras ietvaros visos valstu 
tirgos un nozarēs tiktu izvirzītas vienotas 
kiberdrošības prasības un izvērtēšanas 
kritēriji.

(5) Ņemot vērā pieaugošās IT drošības
problēmas, ar ko saskaras Savienība, ir 
jāizveido visaptverošs pasākumu kopums, 
kas papildinātu agrāko Savienības rīcību un 
palīdzētu sasniegt savstarpēji pastiprinošus 
mērķus. Tie cita starpā paredz vairāk 
uzlabot dalībvalstu un uzņēmumu spējas un 
sagatavotību, kā arī sekmēt sadarbību un 
koordināciju starp dalībvalstīm un ES 
iestādēm, aģentūrām un struktūrām. 
Turklāt, ņemot vērā kiberdraudu pārrobežu 
raksturu, ir jāpalielina spējas Savienības 
līmenī, kas varētu papildināt dalībvalstu 
rīcību, sevišķi plašapmēra pārrobežu 
kiberdrošības incidentu un krīžu gadījumā. 
Vajadzīgi arī papildu centieni, kas 
nodrošinātu koordinētu ES reakciju un 
uzlabotu iedzīvotāju un uzņēmumu izpratni 
IT drošības jautājumos. Turklāt, sniedzot 
pārredzamu informāciju par IKT produktu
un pakalpojumu drošības līmeni, jāpanāk 
lielāka uzticēšanās digitālajam vienotajam 
tirgum. To var veicināt ES mēroga 
sertifikācija, kuras ietvaros visos valstu 
tirgos un nozarēs tiktu izvirzītas vienotas 
IT drošības prasības un izvērtēšanas 
kritēriji. Līdztekus Savienības mēroga 
sertifikācijai tirgū ir vairāki plaši atzīti 
brīvprātīgi pasākumi atkarībā no 
produkta, pakalpojuma, lietojuma vai 
standarta. Būtu jāveicina minētie 
pasākumi un nozares augšupēja pieeja, 
tostarp integrētas drošības izmantošana, 
sviras efekts un starptautisko standartu 
pilnveidošana.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Savienība jau ir veikusi būtiskus 
pasākumus, lai nodrošinātu kiberdrošību
un palielinātu uzticēšanos digitālajām 
tehnoloģijām. 2013. gadā tika pieņemta ES 
kiberdrošības stratēģija, lai veidotu uz 
kiberdraudiem un kiberriskiem vērstu 
Savienības politisko reakciju. Cenšoties 
uzlabot eiropiešu aizsardzību tiešsaistē, 
2016. gadā Savienība pieņēma pirmo 
tiesību aktu kiberdrošības jomā, proti, 
Direktīvu (ES) 2016/1148 par pasākumiem 
nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu 
un informācijas sistēmu drošību visā 
Savienībā ("TID direktīva"). TID direktīvā
ir ieviestas prasības attiecībā uz valstu 
spējām kiberdrošības jomā, izveidoti 
pirmie mehānismi dalībvalstu stratēģiskās 
un operatīvās sadarbības stiprināšanai un 
noteikti pienākumi attiecībā uz drošības 
pasākumiem un incidentu paziņošanu visās 
ekonomiski un sabiedriski nozīmīgās 
nozarēs, piemēram, enerģētikā, transporta, 
ūdensapgādes, banku, finanšu tirgus 
infrastruktūru, veselības aprūpes un 
digitālās infrastruktūras nozarē, kā arī 
pienākumi galvenajiem digitālo 
pakalpojumu sniedzējiem 
(meklētājprogrammas, mākoņdatošanas 
pakalpojumi un tiešsaistes tirdzniecības 
vietas). Lai atbalstītu šīs direktīvas 
īstenošanu, ENISA tika piešķirta būtiska 
nozīme. Turklāt rezultatīva cīņa pret 
kibernoziegumiem ir noteikta par svarīgu 
prioritāti Eiropas Drošības programmā, 
tādējādi palīdzot sasniegt vispārējo mērķi 
attiecībā uz augstu kiberdrošības līmeni.

(7) Savienība jau ir veikusi būtiskus 
pasākumus, lai nodrošinātu IT drošību un 
palielinātu uzticēšanos digitālajām 
tehnoloģijām. 2013. gadā tika pieņemta ES 
kiberdrošības stratēģija, lai veidotu uz 
IT drošības apdraudējumiem un riskiem
vērstu Savienības politisko reakciju. 
Cenšoties uzlabot eiropiešu aizsardzību 
tiešsaistē, 2016. gadā Savienība pieņēma 
pirmo tiesību aktu IT drošības jomā, proti, 
Direktīvu (ES) 2016/1148 par pasākumiem 
nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu 
un informācijas sistēmu drošību visā 
Savienībā ("TID direktīva"). Digitālā 
vienotā tirgus stratēģiju īsteno saskaņā ar 
TID direktīvu, un tajā, kā arī citos 
instrumentos, piemēram, Direktīvā ... [par 
Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa 
izveidi], Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) 2016/6791a un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2002/58/EK1b, ir ieviestas 
prasības attiecībā uz valstu spējām 
IT drošības jomā, izveidoti pirmie 
mehānismi dalībvalstu stratēģiskās un 
operatīvās sadarbības stiprināšanai un 
noteikti pienākumi attiecībā uz drošības 
pasākumiem un incidentu paziņošanu visās 
ekonomiski un sabiedriski nozīmīgās 
nozarēs, piemēram, enerģētikā, transporta, 
ūdensapgādes, banku, finanšu tirgus 
infrastruktūru, veselības aprūpes un 
digitālās infrastruktūras nozarē, kā arī 
pienākumi galvenajiem digitālo 
pakalpojumu sniedzējiem 
(meklētājprogrammas, mākoņdatošanas 
pakalpojumi un tiešsaistes tirdzniecības 
vietas). Lai atbalstītu šīs direktīvas 
īstenošanu, ENISA tika piešķirta būtiska 
nozīme. Turklāt rezultatīva cīņa pret 
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kibernoziegumiem ir noteikta par svarīgu 
prioritāti Eiropas Drošības programmā, 
tādējādi palīdzot sasniegt vispārējo mērķi 
attiecībā uz augstu IT drošības līmeni.

_______________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 12. jūlija 
Direktīva 2002/58/EK par personas datu 
apstrādi un privātās dzīves aizsardzību 
elektronisko komunikāciju nozarē 
(direktīva par privāto dzīvi un 
elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 
31.7.2002., 37. lpp.).

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ir atzīts, ka kopš ES kiberdrošības 
stratēģijas pieņemšanas 2013. gadā un 
Aģentūras pilnvaru pēdējās pārskatīšanas 
vispārējais politikas konteksts ir ievērojami 
mainījies, arī sakarā ar aizvien neskaidrāko 
un nedrošāko situāciju pasaules mērogā. 
Šajā sakarībā un saistībā ar jaunās 
Savienības kiberdrošības politikas izveidi 
ir jāpārskata ENISA pilnvaras, lai noteiktu 
tās uzdevumus mainītajā kiberdrošības
ekosistēmā un nodrošinātu, ka tā sekmīgi 
palīdz rast Savienības risinājumus 
kiberdrošības problēmām, kas izriet no šīs 
radikāli pārveidotās apdraudējuma ainas, 
attiecībā uz kuru, kā atzīts Aģentūras 
izvērtējumā, tagadējais pilnvaru tvērums 
nav pietiekami plašs.

(8) Ir atzīts, ka kopš ES kiberdrošības 
stratēģijas pieņemšanas 2013. gadā un 
Aģentūras pilnvaru pēdējās pārskatīšanas 
vispārējais politikas konteksts ir ievērojami 
mainījies, arī sakarā ar aizvien neskaidrāko 
un nedrošāko situāciju pasaules mērogā. 
Šajā sakarībā un saistībā ar jaunās 
Savienības IT drošības politikas izveidi ir 
jāpārskata ENISA pilnvaras, lai noteiktu 
tās uzdevumus mainītajā IT drošības
ekosistēmā un nodrošinātu, ka tā uzņemas 
vadošo lomu, tādējādi efektīvi uzlabojot
Savienības risinājumus IT drošības
problēmām, kas izriet no šīs radikāli 
pārveidotās apdraudējuma ainas, attiecībā 
uz kuru, kā atzīts Aģentūras izvērtējumā, 
tagadējais pilnvaru tvērums nav pietiekami 
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plašs.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ņemot vērā pieaugošās 
kiberdrošības problēmas, ar ko saskaras 
Savienība, būtu jāpalielina Aģentūrai 
piešķirtie finansiālie līdzekļi un 
cilvēkresursi, lai tie atbilstu tās 
paplašinātajai lomai un uzdevumiem, kā arī 
īpaši svarīgajai nozīmei Eiropas digitālās 
ekosistēmas aizsardzības organizāciju vidē.

(11) Ņemot vērā pieaugošās IT drošības
problēmas, ar ko saskaras Savienība, būtu 
jāpalielina Aģentūrai piešķirtie finansiālie 
līdzekļi un cilvēkresursi, lai tie atbilstu tās 
paplašinātajai lomai un uzdevumiem, kā arī 
īpaši svarīgajai nozīmei Eiropas digitālās 
ekosistēmas aizsardzības organizāciju vidē. 
Pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
Aģentūras spēju turpmākai uzlabošanai.

Pamatojums

Ir svarīgi nepieļaut Aģentūras spēju nepilnības. Šajā nolūkā mums ir jācenšas sekmēt 
Aģentūras turpmāku attīstību, ņemot vērā to, cik ārkārtīgi svarīga mūsdienās ir kiberdrošība, 
un vēl jo vairāk to, cik svarīga tā būs nākotnē. Ir jāņem vērā Krievijas iejaukšanās vēlēšanās, 
lielvaru un citu valstu visā pasaulē spēju palielināšanās, kā arī nenovēršamā galveno nozaru 
digitalizācija.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Digitālajā laikmetā risināmie 
uzdevumi IT drošības jomā bieži vien ir 
cieši saistīti ar uzdevumiem datu 
aizsardzības, privātās dzīves aizsardzības 
un elektronisko sakaru aizsardzības jomā. 
Lai Aģentūra varētu pienācīgi tikt galā ar 
minētajiem uzdevumiem, būtu jāīsteno 
cieša sadarbība un biežas apspriedes ar 
struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 45/20011a, 
Regulu (ES) 2016/679, 
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Direktīvu (ES) 2016/680 un 
Regulu (EK) Nr. 1211/2009, kā arī ar 
nozares pārstāvjiem un pilsonisko 
sabiedrību.

________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās 
un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 
12.1.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Aģentūrai būtu jāattīsta un 
jāsaglabā augsts lietpratības līmenis un 
jākļūst par uzziņas punktu, kas ar savu 
neatkarību, kvalitatīvu padomu un izplatīto 
informāciju, darba procedūru un darbības 
metožu pārredzamību un neatlaidību savu 
uzdevumu izpildē rada uzticēšanos 
vienotajam tirgum. Iespējami ciešākā 
sadarbībā ar Savienības iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām un 
dalībvalstīm pildot savus uzdevumus, 
Aģentūrai būtu aktīvi jāveicina dalībvalstu 
un Savienības centieni. Turklāt Aģentūrai 
būtu jāizmanto privātā sektora, kā arī citu 
attiecīgo ieinteresēto personu piedāvātais 
atbalsts un sadarbības iespējas. Aģentūras 
uzdevumu kopumam būtu jānosaka tās 
mērķu sasniegšanas veidi, vienlaikus 
ļaujot tai darboties elastīgi.

(12) Aģentūrai būtu jāattīsta un 
jāsaglabā augsts lietpratības līmenis un 
jākļūst par uzziņas punktu, kas ar savu 
neatkarību, kvalitatīvu padomu un izplatīto 
informāciju, darba procedūru un darbības 
metožu pārredzamību un neatlaidību savu 
uzdevumu izpildē rada uzticēšanos 
vienotajam tirgum. Iespējami ciešākā 
sadarbībā ar Savienības iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām un 
dalībvalstīm pildot savus uzdevumus, 
Aģentūrai būtu aktīvi jāveicina dalībvalstu 
un Savienības centieni. Turklāt Aģentūrai 
būtu jāizmanto privātā sektora, kā arī citu 
attiecīgo ieinteresēto personu piedāvātais 
atbalsts un sadarbības iespējas. Būtu 
skaidri jānosaka Aģentūras darba 
programma, uzdevumu kopums un 
sasniedzamie mērķi, vienlaikus pienācīgi 
ņemot vērā nepieciešamību tai darboties 
elastīgi. Pēc iespējas būtu jānodrošina 
augstākā līmeņa pārredzamība un 
informācijas izplatīšana.

Grozījums Nr. 10
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Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Aģentūras pamatuzdevums ir 
veicināt attiecīgā tiesiskā regulējuma 
konsekventu īstenošanu, jo īpaši 
TID direktīvas rezultatīvu īstenošanu, kas
ir būtiski svarīga kibernoturības līmeņa 
paaugstināšanai. Ņemot vērā strauji 
mainīgo kiberdrošības apdraudējuma ainu, 
ir skaidrs, ka dalībvalstis ir jāatbalsta, 
palīdzot tām izstrādāt visaptverošu 
daudznozaru pieeju kibernoturības 
veidošanā.

(14) Aģentūras pamatuzdevums ir 
veicināt attiecīgā tiesiskā regulējuma 
konsekventu īstenošanu, jo īpaši 
TID direktīvas, Direktīvas .../... [par 
Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa 
izveidi], Regulas (ES) 2016/679 un 
Direktīvas 2002/58/EK rezultatīvu 
īstenošanu, jo tas ir būtiski svarīgi
kibernoturības līmeņa paaugstināšanai. 
Ņemot vērā strauji mainīgo IT drošības
apdraudējuma ainu, ir skaidrs, ka 
dalībvalstis ir jāatbalsta, palīdzot tām 
izstrādāt visaptverošu daudznozaru pieeju 
kibernoturības veidošanā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Komisijai būtu jāierosina obligātas 
dalībvalstu sadarbības ieviešana attiecībā 
uz kritiskās informācijas infrastruktūras 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai labāk izprastu izaicinājumus 
kiberdrošības jomā un sniegtu stratēģiskus 
ilgtermiņa padomus dalībvalstīm un 
Savienības iestādēm, Aģentūrai ir jāanalizē 
pašreizējie un turpmākie riski. Šajā nolūkā 
Aģentūrai sadarbībā ar dalībvalstīm un 
vajadzības gadījumā ar statistikas un citām 
iestādēm būtu jāvāc attiecīga informācija 

(26) Lai labāk izprastu izaicinājumus 
IT drošības jomā un sniegtu stratēģiskus 
ilgtermiņa padomus dalībvalstīm un 
Savienības iestādēm, Aģentūrai ir jāanalizē 
pašreizējie un turpmākie riski, incidenti un 
ievainojamība. Šajā nolūkā Aģentūrai 
sadarbībā ar dalībvalstīm un vajadzības 
gadījumā ar statistikas un citām iestādēm 
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un jāanalizē jaunās tehnoloģijas, un jāveic 
novērtējumi par konkrētām tēmām saistībā 
ar tehnoloģiju inovāciju paredzamo 
sociālo, juridisko, ekonomisko un 
regulatīvo ietekmi tīklu un informācijas 
sistēmu drošības, jo īpaši kiberdrošības, 
jomā. Turklāt Aģentūrai, analizējot 
apdraudējumus un incidentus, būtu 
jāpalīdz dalībvalstīm un Savienības 
iestādēm, aģentūrām un struktūrām noteikt 
jaunās tendences un novērst ar 
kiberdrošību saistītās problēmas.

būtu jāvāc attiecīga informācija un 
jāanalizē jaunās tehnoloģijas, un jāveic 
novērtējumi par konkrētām tēmām saistībā 
ar tehnoloģiju inovāciju paredzamo 
sociālo, juridisko, ekonomisko un 
regulatīvo ietekmi tīklu un informācijas 
sistēmu drošības, jo īpaši IT drošības, 
jomā. Turklāt Aģentūrai, analizējot 
apdraudējumus, incidentus un
ievainojamību, būtu jāpalīdz dalībvalstīm 
un Savienības iestādēm, aģentūrām un 
struktūrām noteikt jaunās tendences un 
novērst ar IT drošību saistītās problēmas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Aģentūrai būtu jāpalīdz uzlabot 
sabiedrības izpratni par riskiem, kas saistīti 
ar kiberdrošību, un jāsniedz iedzīvotājiem 
un organizācijām adresēti norādījumi par 
labu praksi individuāliem lietotājiem. 
Aģentūrai arī būtu jāpalīdz veicināt 
paraugpraksi un risinājumus iedzīvotāju un 
organizāciju līmenī, apkopojot un 
analizējot publiski pieejamu informāciju 
par būtiskiem incidentiem, kā arī 
sagatavojot ziņojumus, kuros sniegti 
norādījumi uzņēmumiem un iedzīvotājiem,
un uzlabojot vispārējo sagatavotības 
līmeni un noturību. Turklāt Aģentūrai 
sadarbībā ar dalībvalstīm un Savienības 
iestādēm, struktūrām, birojiem un 
aģentūrām būtu jāorganizē uz 
galalietotājiem vērstas regulāras 
informatīvās un sabiedrības izglītošanas 
kampaņas, kuru mērķis ir veicināt
indivīdu tiešsaistes uzvedības drošākus 
paradumus un palielināt izpratni par 
potenciālajiem draudiem kibertelpā, tostarp 
par tādiem kibernoziegumiem kā personas 
datu izkrāpšanas jeb pikšķerēšanas 
uzbrukumi, botu tīkli, krāpšana finanšu un 
banku darījumos, kā arī sniegt 

(28) Aģentūrai būtu jāpalīdz uzlabot 
sabiedrības izpratni par riskiem, kas saistīti 
ar IT drošību, un jāsniedz iedzīvotājiem un 
organizācijām adresēti norādījumi par labu 
praksi individuāliem lietotājiem. Lai 
uzlabotu vispārējo sagatavotības un 
noturības līmeni, Aģentūrai arī būtu 
jāpalīdz veicināt paraugpraksi un 
risinājumus iedzīvotāju un organizāciju 
līmenī, apkopojot un analizējot pieejamu 
informāciju par būtiskiem incidentiem, kā 
arī sagatavojot ziņojumus, kuros sniegti 
norādījumi uzņēmumiem, iedzīvotājiem un 
attiecīgajām Savienības un valstu mēroga 
struktūrām. Turklāt Aģentūrai sadarbībā ar 
dalībvalstīm un Savienības iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām būtu 
jāorganizē uz galalietotājiem vērstas 
regulāras informatīvās un sabiedrības 
izglītošanas kampaņas. Šajās kampaņās 
būtu jāsekmē izglītība IT drošības jomā 
un indivīdu tiešsaistes uzvedības drošāki 
paradumi un jāpalielina izpratne par 
potenciālajiem draudiem kibertelpā, tostarp 
par tādiem kibernoziegumiem kā personas 
datu izkrāpšanas jeb pikšķerēšanas 
uzbrukumi, botu tīkli, krāpšana finanšu un 
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pamatieteikumus attiecībā uz
autentifikāciju un datu aizsardzību. 
Aģentūrai, straujāk uzlabojot galalietotāju 
izpratni par drošību ierīcēs, būtu jāuzņemas 
galvenā loma.

banku darījumos, viltošana un nelegāls 
saturs, kā arī jāiestājas par datu 
aizsardzību un pamata autentifikāciju 
nolūkā nepieļaut datu un identitātes 
zādzību. Aģentūrai, straujāk uzlabojot 
galalietotāju izpratni par drošību ierīcēs, 
būtu jāuzņemas galvenā loma.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Aģentūrai būtu jāpalielina 
sabiedrības informētība par krāpšanas 
incidentu un zādzību risku datu jomā, kas 
var nopietni ietekmēt indivīdu 
pamattiesības un apdraudēt tiesiskumu un 
demokrātisko sabiedrību stabilitāti, 
tostarp demokrātiskos procesus 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai nodrošinātu savu mērķu pilnīgu 
sasniegšanu, Aģentūrai būtu jāsadarbojas 
ar attiecīgām iestādēm, aģentūrām un 
struktūrām, tostarp CERT-EU, Eiropola 
Eiropas Kibernoziedzības apkarošanas 
centru (EC3) un Eiropas Aizsardzības 
aģentūras (EAA), Eiropas Aģentūru 
lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai 
(eu-LISA), Eiropas Aviācijas drošības 
aģentūru (EASA) un citām ES aģentūrām, 
kas iesaistītas kiberdrošības jautājumu 
risināšanā. Tai būtu jāsadarbojas arī ar 
iestādēm, kuru pārziņā ir datu aizsardzība, 
šādā veidā apmainoties ar zinātību un 
paraugpraksi un sniedzot padomus par 
kiberdrošības aspektiem, kas varētu 

(30) Lai nodrošinātu savu mērķu pilnīgu 
sasniegšanu, Aģentūrai būtu jāsadarbojas 
ar attiecīgām iestādēm, aģentūrām un 
struktūrām, tostarp CERT-EU, Eiropola 
Eiropas Kibernoziedzības apkarošanas 
centru (EC3) un Eiropas Aizsardzības 
aģentūras (EAA), Eiropas Aģentūru 
lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai 
(eu-LISA), Eiropas Aviācijas drošības 
aģentūru (EASA), Eiropas GNSS 
aģentūru (GSA) un citām ES aģentūrām, 
kas iesaistītas IT drošības jautājumu 
risināšanā. Tai būtu jāsadarbojas arī ar
Savienības un valstu iestādēm, kuru 
pārziņā ir datu aizsardzība, šādā veidā 
apmainoties ar zinātību un paraugpraksi un 
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ietekmēt to darbu. Valstu un Savienības 
tiesībaizsardzības un datu aizsardzības 
iestāžu pārstāvjiem vajadzētu būt tiesīgiem 
piedalīties Aģentūras Pastāvīgajā 
ieinteresēto personu grupā. Sadarbojoties 
ar tiesībaizsardzības struktūrām attiecībā 
uz tīklu un informācijas drošības 
aspektiem, kas varētu ietekmēt viņu darbu, 
Aģentūrai būtu jāņem vērā pastāvošie 
informācijas kanāli un izveidotie tīkli.

sniedzot padomus par IT drošības
aspektiem, kas varētu ietekmēt to darbu. 
Valstu un Savienības tiesībaizsardzības un 
datu aizsardzības iestāžu pārstāvjiem 
vajadzētu būt tiesīgiem piedalīties 
Aģentūras Pastāvīgajā ieinteresēto personu 
grupā. Sadarbojoties ar tiesībaizsardzības 
struktūrām attiecībā uz tīklu un 
informācijas drošības aspektiem, kas varētu 
ietekmēt viņu darbu, Aģentūrai būtu jāņem 
vērā pastāvošie informācijas kanāli un 
izveidotie tīkli.

Pamatojums

Tā kā Galileo skar kiberdrošības problēmas, jo īpaši zemes segmentos, sadarbība ar 
Globālās navigācijas satelītu sistēmu aģentūru faktiski stiprina ENISA lomu, vienlaikus 
uzlabojot Galileo uzticamību.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Aģentūrai būtu jāmudina 
dalībvalstis un pakalpojumu sniedzēji 
paaugstināt savus vispārīgos drošības 
standartus tā, lai visi interneta lietotāji 
varētu veikt nepieciešamos pasākumus paši 
savas kiberdrošības panākšanai. 
Konkrētāk, pakalpojumu sniedzējiem un 
produktu ražotājiem vajadzētu atsaukt vai 
pārstrādāt kiberdrošības standartiem 
neatbilstošus produktus un pakalpojumus. 
Sadarbībā ar kompetentajām iestādēm 
ENISA var izplatīt informāciju par iekšējā 
tirgū piedāvāto produktu un pakalpojumu 
kiberdrošības līmeni un izdot pakalpojumu 
sniedzējiem un ražotājiem brīdinājumus, 
kuros tos informē par prasību uzlabot savu 
produktu un pakalpojumu drošību, tostarp
kiberdrošību.

(35) Aģentūrai būtu jāmudina 
dalībvalstis, iekārtu un programmatūras 
ražotāji, kā arī IKT un tiešsaistes 
pakalpojumu sniedzēji paaugstināt savus 
vispārīgos drošības standartus tā, lai visi 
interneta lietotāji varētu veikt 
nepieciešamos pasākumus paši savas 
IT drošības panākšanai. Konkrētāk, 
pakalpojumu sniedzējiem un produktu 
ražotājiem vajadzētu atsaukt vai pārstrādāt 
IT drošības standartiem neatbilstošus 
produktus un pakalpojumus. Sadarbībā ar 
kompetentajām iestādēm ENISA var 
izplatīt informāciju par iekšējā tirgū 
piedāvāto produktu un pakalpojumu 
IT drošības līmeni un izdot pakalpojumu 
sniedzējiem un ražotājiem brīdinājumus, 
kuros tos informē par prasību uzlabot savu 
produktu un pakalpojumu IT drošību. 
Aģentūrai būtu jāsadarbojas ar 
ieinteresētajām personām nolūkā izstrādāt 
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Savienības mēroga pieeju atbildīgai 
ievainojamības atklāšanai un būtu 
jāsekmē paraugprakses izmantošana šajā 
jomā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Aģentūrā vajadzētu būt izveidotai 
Pastāvīgai ieinteresēto personu grupai, kas 
darbotos kā padomdevēja struktūra, kas 
uzturētu regulāru dialogu ar privāto 
sektoru, patērētāju organizācijām un citām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām. 
Pastāvīgajai ieinteresēto personu grupai, ko 
pēc izpilddirektora priekšlikuma izveidotu 
Administratīvā padome, galvenokārt būtu 
jārisina ieinteresētajām personām svarīgi 
jautājumi un par tiem jāinformē Aģentūra. 
Pastāvīgā ieinteresēto personu grupa, ar 
kuru jāapspriežas, jo īpaši attiecībā uz 
darba programmas projektu, jāveido tā, lai 
tās sastāvs un tai uzdotie uzdevumi 
nodrošinātu pietiekami lielu ieinteresēto 
personu pārstāvību Aģentūras darbā.

(44) Aģentūrā vajadzētu būt izveidotai 
Pastāvīgai ieinteresēto personu grupai, kas 
darbotos kā padomdevēja struktūra, kas 
uzturētu regulāru dialogu ar privāto 
sektoru, patērētāju organizācijām un citām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām. 
Pastāvīgajai ieinteresēto personu grupai, ko 
pēc izpilddirektora priekšlikuma izveidotu 
Administratīvā padome, galvenokārt būtu 
jārisina ieinteresētajām personām svarīgi 
jautājumi un par tiem jāinformē Aģentūra. 
Pastāvīgā ieinteresēto personu grupa, ar 
kuru jāapspriežas, jo īpaši attiecībā uz 
darba programmas projektu, jāveido tā, lai 
tās sastāvs un tai uzdotie uzdevumi 
nodrošinātu pietiekami lielu ieinteresēto 
personu pārstāvību Aģentūras darbā. 
Ņemot vērā sertifikācijas prasību nozīmi, 
nodrošinot uzticēšanos IoT, Komisijai 
būtu īpaši jāapsver īstenošanas pasākumi, 
kuru mērķis būtu nodrošināt IoT ierīču 
drošības standartu saskaņošanu 
Savienības mērogā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Pašlaik IKT produktu un 
pakalpojumu kiberdrošības sertifikācija 
tiek izmantota visai ierobežoti. Ja arī tā ir 
ieviesta, galvenokārt tā tiek izmantota 

(50) Pašlaik IKT produktu un 
pakalpojumu IT drošības sertifikācija tiek 
izmantota visai ierobežoti. Ja arī tā ir 
ieviesta, galvenokārt tā tiek izmantota 
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dalībvalstu līmenī vai konkrētu nozaru 
shēmās. Šādos apstākļos sertifikātu, ko 
izdevusi vienas valsts kiberdrošības
iestāde, citas dalībvalstis principā neatzīst. 
Tādējādi šādiem uzņēmumiem var nākties 
sertificēt savus produktus un pakalpojumus 
vairākās dalībvalstīs, kurās tie darbojas, 
piemēram, ja tie vēlas piedalīties valsts 
iepirkuma procedūrās. Turklāt, lai gan tiek 
veidotas jaunas shēmas, šķiet, attiecībā uz 
horizontāliem kiberdrošības jautājumiem, 
piemēram, lietu interneta jomā, nav 
saskaņotas un visaptverošas pieejas. 
Esošajām shēmām ir ievērojami trūkumi un 
atšķirības tādos aspektos kā produktu 
klāsts, apliecinājuma līmeņi, būtiskie 
kritēriji un faktiskais izmantojums.

dalībvalstu līmenī vai konkrētu nozaru 
shēmās. Šādos apstākļos sertifikātu, ko 
izdevusi vienas valsts IT drošības iestāde, 
citas dalībvalstis principā neatzīst. Tādējādi 
šādiem uzņēmumiem var nākties sertificēt 
savus produktus un pakalpojumus vairākās 
dalībvalstīs, kurās tie darbojas, piemēram, 
ja tie vēlas piedalīties valsts iepirkuma 
procedūrās, un šīs procedūras 
uzņēmumiem var radīt papildu izmaksas. 
Turklāt, lai gan tiek veidotas jaunas 
shēmas, šķiet, attiecībā uz horizontāliem 
IT drošības jautājumiem, piemēram, lietu 
interneta jomā, nav saskaņotas un 
visaptverošas pieejas. Esošajām shēmām ir 
ievērojami trūkumi un atšķirības tādos 
aspektos kā produktu klāsts, apliecinājuma 
līmeņi, būtiskie kritēriji un faktiskais 
izmantojums. Lai nodrošinātu, ka 
pakalpojumiem un produktiem piemēro 
atbilstošas sertifikācijas shēmas, būtu 
jāīsteno individuāla pieeja. Turklāt, lai 
efektīvi apzinātu un mazinātu riskus un 
izvairītos no lielāku izmaksu radīšanas 
ražotājiem, ir jāīsteno uz risku balstīta 
pieeja.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Tādējādi, ņemot vērā 
iepriekšminēto, ir jāizveido Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas satvars, kas 
nosaka galvenās horizontālās prasības 
izstrādājamajām Eiropas kiberdrošības
sertifikācijas shēmām un pieļauj IKT 
produktu un pakalpojumu sertifikātu 
atzīšanu un izmantošanu visās dalībvalstīs. 
Eiropas satvars būtu jāveido atbilstīgi 
divējādam mērķim – pirmkārt, tam būtu 
jāsekmē lielāka uzticēšanās atbilstīgi 
šādām shēmām sertificētiem IKT 
produktiem un pakalpojumiem un, otrkārt, 
tam būtu jāpalīdz izvairīties no valsts 

(52) Tādējādi, ņemot vērā 
iepriekšminēto, ir jāizveido saskaņots 
Eiropas IT drošības sertifikācijas satvars, 
kas nosaka galvenās horizontālās prasības 
izstrādājamajām Eiropas IT drošības
sertifikācijas shēmām un pieļauj IKT 
produktu un pakalpojumu sertifikātu 
atzīšanu un izmantošanu visās dalībvalstīs. 
Eiropas satvars būtu jāveido atbilstīgi 
divējādam mērķim – pirmkārt, tam būtu 
jāsekmē lielāka uzticēšanās atbilstīgi 
šādām shēmām sertificētiem IKT 
produktiem un pakalpojumiem un, otrkārt, 
tam būtu jāpalīdz izvairīties no valsts 
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kiberdrošības sertifikācijas shēmu aizvien 
izplatītākā pretrunīguma vai pārklāšanās un 
tādējādi samazināt to uzņēmumu izmaksas, 
kuri darbojas digitālajā vienotajā tirgū. 
Shēmām vajadzētu būt nediskriminējošām 
un balstītām uz starptautiskiem un/vai 
Savienības standartiem, taču tas neattiektos 
uz standartiem, kas ir nerezultatīvi vai 
nepietiekami atbilstoši, lai izpildītu ES 
leģitīmos mērķus šajā jomā.

IT drošības sertifikācijas shēmu aizvien 
izplatītākā pretrunīguma vai pārklāšanās un 
tādējādi samazināt to uzņēmumu izmaksas, 
kuri darbojas digitālajā vienotajā tirgū. 
Shēmām vajadzētu būt nediskriminējošām 
un balstītām uz starptautiskiem un/vai 
Savienības standartiem, taču tas neattiektos 
uz standartiem, kas ir nerezultatīvi vai 
nepietiekami atbilstoši, lai izpildītu ES 
leģitīmos mērķus šajā jomā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas būtu jāveido ar mērķi nodrošināt, 
ka saskaņā ar šādu shēmu sertificēti IKT 
produkti un pakalpojumi atbilst noteiktām 
prasībām. Šādas prasības attiecas uz spēju 
noteiktā apliecinājuma līmenī pretoties 
darbībām, kas veiktas nolūkā apdraudēt 
tādu glabāto, pārsūtīto vai apstrādāto datu 
vai saistīto funkciju, vai pakalpojumu 
pieejamību, autentiskumu, integritāti vai 
konfidencialitāti, ko piedāvā izmantot 
minētie produkti, procesi, pakalpojumi un 
sistēmas, vai kam, tos izmantojot, var 
piekļūt tā, kā paredzēts šajā regulā. Šajā 
regulā nav iespējams detalizēti izklāstīt 
visiem IKT produktiem un pakalpojumiem 
piemērojamās kiberdrošības prasības. IKT 
produkti un pakalpojumi un ar tiem 
saistītās kiberdrošības vajadzības ir tik 
daudzveidīgas, ka ir ļoti grūti izstrādāt 
vispārīgas, visās jomās piemērojamas 
kiberdrošības prasības. Tādēļ sertifikācijas 
vajadzībām ir nepieciešams pieņemt plašu 
un vispārēju kiberdrošības jēdzienu, ko 
papildina konkrētu kiberdrošības mērķu 
kopums, kas jāņem vērā Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmu izstrādē. 
Pēc tam saistībā ar katru Komisijas 
pieņemto sertifikācijas shēmu, piemēram, 
atsaucoties uz standartiem vai tehniskajām 

(55) Eiropas IT drošības sertifikācijas 
shēmas būtu jāveido ar mērķi nodrošināt, 
ka saskaņā ar šādu shēmu sertificēti IKT 
produkti un pakalpojumi atbilst noteiktām 
prasībām. Šādas prasības attiecas uz spēju 
noteiktā apliecinājuma līmenī pretoties 
darbībām, kas veiktas nolūkā apdraudēt 
tādu glabāto, pārsūtīto vai apstrādāto datu 
vai saistīto funkciju, vai pakalpojumu 
pieejamību, autentiskumu, integritāti vai 
konfidencialitāti, ko piedāvā izmantot 
minētie produkti, procesi, pakalpojumi un 
sistēmas, vai kam, tos izmantojot, var 
piekļūt tā, kā paredzēts šajā regulā. Šajā 
regulā nav iespējams detalizēti izklāstīt 
visiem IKT produktiem un pakalpojumiem 
piemērojamās IT drošības prasības. IKT 
produkti un pakalpojumi un ar tiem 
saistītās IT drošības vajadzības ir tik 
daudzveidīgas, cik daudzveidīgs ir to 
dzīves cikls, un ir ļoti grūti izstrādāt 
vispārīgas, visās jomās piemērojamas 
IT drošības prasības. Tādēļ sertifikācijas 
vajadzībām ir nepieciešams pieņemt plašu 
un vispārēju IT drošības jēdzienu, ko 
papildina konkrētu IT drošības mērķu 
kopums, kas jāņem vērā Eiropas 
IT drošības sertifikācijas shēmu izstrādē. 
Pēc tam saistībā ar katru Komisijas 
pieņemto sertifikācijas shēmu, rūpīgi 
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specifikācijām, būtu jāprecizē kārtība, kādā 
minētie mērķi tiks sasniegti attiecībā uz 
konkrētiem IKT produktiem un 
pakalpojumiem.

apspriežoties ar dalībvalstīm un nozares 
ieinteresētajām personām, piemēram, 
atsaucoties uz standartiem vai tehniskajām 
specifikācijām, būtu jāprecizē kārtība, kādā 
minētie mērķi tiks sasniegti attiecībā uz 
konkrētiem IKT produktiem un 
pakalpojumiem. Atsevišķās sertifikācijas 
shēmas būtu jāizstrādā tā, lai visas 
attiecīgo IT produktu un pakalpojumu 
izstrādē iesaistītās personas tiktu 
mudinātas izstrādāt un pieņemt 
standartus, normas un principus, ar ko 
nodrošina augstāko iespējamo drošības 
līmeni visā dzīves ciklā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
55.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55a) Lai nākotnē novērstu tirdzniecības 
šķēršļus, ENISA būtu jāizstrādā 
sertifikācijas shēma ar globālu 
perspektīvu. Lai nodrošinātu tirgus 
potenciālu, sertifikācijas shēmas kritēriju 
izstrādes procesā ENISA būtu jāiesaistās 
dialogā ar attiecīgajiem nozares 
partneriem.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai 
pieprasīt, lai ENISA sagatavo 
kandidātshēmu konkrētiem IKT 
produktiem vai pakalpojumiem. Pēc tam, 
pamatojoties uz ENISA ierosināto 
kandidātshēmu, Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai ar īstenošanas aktiem pieņemt 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu. 
Ņemot vērā šajā regulā noteikto vispārējo 

(56) Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai 
pieprasīt, lai ENISA sagatavo 
kandidātshēmu konkrētiem IKT 
produktiem vai pakalpojumiem. Pēc tam, 
pamatojoties uz ENISA ierosināto 
kandidātshēmu, Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai ar īstenošanas aktiem pieņemt 
Eiropas IT drošības sertifikācijas shēmu. 
Ņemot vērā šajā regulā noteikto vispārējo 
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mērķi un drošības mērķus, Komisijas 
pieņemtās Eiropas kiberdrošības
sertifikācijas shēmās būtu jānosaka 
minimālais elementu kopums, kas 
izmantojams attiecībā uz katras shēmu 
priekšmetu, tvērumu un darbību. Cita 
starpā šiem elementiem būtu jāietver 
kiberdrošības sertifikācijas tvērums un 
priekšmets, tostarp IKT produktu un 
pakalpojumu kategorijas, detalizēti 
noteiktas kiberdrošības prasības 
(piemēram, atsaucoties uz standartiem vai 
tehniskajām specifikācijām), specifiskie 
izvērtēšanas kritēriji un metodes, kā arī 
plānotais apliecinājuma līmenis (pamata, 
būtisks un/vai augsts).

mērķi un drošības mērķus, Komisijas 
pieņemtās Eiropas IT drošības
sertifikācijas shēmās būtu jānosaka 
minimālais elementu kopums, kas 
izmantojams attiecībā uz katras shēmu 
priekšmetu, tvērumu un darbību. Cita 
starpā šiem elementiem būtu jāietver 
IT drošības sertifikācijas tvērums un 
priekšmets, tostarp IKT produktu un 
pakalpojumu kategorijas, detalizēti 
noteiktas IT drošības prasības (piemēram, 
atsaucoties uz standartiem vai tehniskajām 
specifikācijām), specifiskie izvērtēšanas 
kritēriji un metodes, kā arī plānotais 
apliecinājuma līmenis (pamata, būtisks 
un/vai augsts). Apliecinājuma līmenis 
būtu jānosaka katrā gadījumā atsevišķi, 
lai nodrošinātu, ka IKT pakalpojumiem 
un produktiem piemēro atbilstošas 
sertifikācijas shēmas, un tā noteikšanā 
būtu jāņem vērā dažādi atsevišķas 
izmantošanas gadījumi, kā arī lietotāju 
pašu atbildība un izglītotība.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
izmantošanai būtu jāpaliek fakultatīvai, ja 
vien Savienības vai dalībvalstu tiesību 
aktos nav noteikts citādi. Tomēr, lai 
sasniegtu šīs regulas mērķus un izvairītos 
no iekšējā tirgus sadrumstalotības, valsts 
kiberdrošības sertifikācijas shēmām vai 
procedūrām, kas piemērojamas kādā 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmā 
ietvertajiem IKT produktiem un 
pakalpojumiem, no Komisijas īstenošanas 
aktā noteiktas dienas vairs nevajadzētu būt 
spēkā. Arī dalībvalstīm vairs nebūtu 
jāievieš jaunas valsts sertifikācijas shēmas, 
kas paredz kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas IKT produktiem un 
pakalpojumiem, uz kuriem jau attiecas 

(57) Eiropas IT drošības sertifikācijas 
izmantošanai būtu jāpaliek fakultatīvai, ja 
vien Savienības vai dalībvalstu tiesību 
aktos nav noteikts citādi. Ir jāņem vērā, ka 
pēc šā sākotnējā posma un atkarībā no 
īstenošanas gaitas dalībvalstīs un 
produkta vai pakalpojuma nozīmīguma 
attiecībā uz konkrētiem IKT produktiem 
un pakalpojumiem var tikt pakāpeniski 
ieviestas obligātas sertifikācijas shēmas, 
kuras piemēros nākamās paaudzes 
tehnoloģijām un atbilstīgi nākotnes 
politikas mērķiem. Tomēr, lai sasniegtu šīs 
regulas mērķus un izvairītos no iekšējā 
tirgus sadrumstalotības, valsts IT drošības
sertifikācijas shēmām vai procedūrām, kas 
piemērojamas kādā Eiropas IT drošības
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spēkā esoša Eiropas kiberdrošības
sertifikācijas shēma.

sertifikācijas shēmā ietvertajiem IKT 
produktiem un pakalpojumiem, no 
Komisijas īstenošanas aktā noteiktas dienas 
vairs nevajadzētu būt spēkā. Arī 
dalībvalstīm vairs nebūtu jāievieš jaunas 
valsts sertifikācijas shēmas, kas paredz 
IT drošības sertifikācijas shēmas IKT 
produktiem un pakalpojumiem, uz kuriem 
jau attiecas spēkā esoša Eiropas 
IT drošības sertifikācijas shēma.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
58.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58a) Aģentūrai būtu jāizstrādā skaidras 
IT drošības pamatprasības, kuras 
attiecīgā gadījumā būtu jāierosina 
Komisijai kā īstenošanas akti attiecībā uz 
visām IT ierīcēm, ko pārdod Savienībā vai 
eksportē no tās. Šīs prasības pēc tam būtu 
jāpārskata reizi divos gados, lai 
nodrošinātu pastāvīgus uzlabojumus. 
Minētajās IT drošības pamatprasībās būtu 
cita starpā jāparedz, ka ierīcēm nav 
nekādu zināmu un izmantojamu drošības 
nepilnību, ka tās spēj uztvert uzticamus 
drošības atjauninājumus un ka pārdevējs 
paziņo kompetentajām iestādēm zināmās 
nepilnības un remontē vai aizstāj 
attiecīgās ierīces līdz brīdim, par kuru 
ražotājs ir norādījis, ka drošības atbalsts 
šādām ierīcēm beigsies.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izklāstīts satvars, kurā jāizveido 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas, lai Savienībā IKT produktu un 

(b) izklāstīts satvars, kurā jāizveido 
Eiropas IT drošības sertifikācijas shēmas, 
lai Savienībā IKT produktu un 
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pakalpojumu jomā nodrošinātu pietiekami 
augstu kiberdrošības līmeni. Šādu satvaru 
piemēro, neskarot citu Savienības tiesību 
aktu īpašos noteikumus par fakultatīvu vai 
obligātu sertifikāciju.

pakalpojumu jomā nodrošinātu pietiekami 
augstu IT drošības līmeni. Šādu satvaru 
piemēro, neskarot citu Savienības tiesību 
aktu īpašos noteikumus par fakultatīvu vai 
obligātu sertifikāciju.

Pamatojums

Tīri lingvistisks grozījums, ar ko novērš liekvārdību COM tekstā.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) "kiberdraudi" ir jebkādi iespējami
apstākļi vai notikums, kas var negatīvi 
ietekmēt tīklu un informācijas sistēmas, to 
lietotājus un iesaistītās personas;

(8) "kiberdraudi" ir jebkādi potenciāli
apstākļi, iespēja vai notikums, kas var 
negatīvi ietekmēt tīklu un informācijas 
sistēmas, to lietotājus un iesaistītās 
personas;

Pamatojums

Pievieno svarīgu aspektu, jo īpaši attiecībā uz apdraudējuma novērtējumu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra cenšas identificēt visa 
Savienības IT drošības tīkla un atsevišķu 
dalībvalstu tīklu kritisko ievainojamību. 
Par šādu ievainojamību būtu jāziņo 
Eiropas Parlamentam, ja Aģentūra to 
uzskata par vajadzīgu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Aģentūra Savienības līmenī 
palielina kiberdrošības spējas papildināt 
dalībvalstu rīcību kiberdraudu novēršanā 
un reaģēšanā uz tiem, it īpaši saistībā ar 
pārrobežu incidentiem.

5. Aģentūra Savienības līmenī 
palielina IT drošības spējas papildināt un 
atbalstīt dalībvalstu rīcību kiberdraudu 
novēršanā un reaģēšanā uz tiem, it īpaši 
saistībā ar pārrobežu incidentiem.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Aģentūra veicina sertifikācijas 
izmantošanu, cita starpā palīdzot izveidot 
un uzturēt kiberdrošības sertifikācijas 
satvaru Savienības līmenī saskaņā ar šīs 
regulas III sadaļu, lai uzlabotu IKT 
produktu un pakalpojumu kiberdrošības
apliecinājuma pārredzamību un tādējādi 
stiprinātu uzticēšanos digitālajam iekšējam 
tirgum.

6. Aģentūra veicina sertifikācijas 
izmantošanu, cita starpā palīdzot izstrādāt 
Savienības un starptautiskos standartus 
IT drošības jomā un izveidot un uzturēt 
IT drošības sertifikācijas satvaru 
Savienības līmenī saskaņā ar šīs regulas 
III sadaļu, lai uzlabotu IKT produktu un 
pakalpojumu IT drošības apliecinājuma 
pārredzamību un tādējādi stiprinātu 
uzticēšanos digitālajam iekšējam tirgum.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Aģentūra sekmē iedzīvotāju un 
uzņēmumu dziļu izpratni ar kiberdrošību 
saistītos jautājumos.

7. Aģentūra sekmē augstu 
informētības līmeni par jautājumiem, kas 
saistīti ar IT drošību.

Pamatojums

Būtu jāveicina ne vien iedzīvotāju un uzņēmumu informētība, bet gan visu attiecīgo 
sabiedrības dalībnieku, tostarp iestāžu un likumdevēju, informētība. Ar šo grozījumu apzināti 
atstāj minētās darbības adresātu atvērtu.
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. palīdz dalībvalstīm konsekventi 
īstenot Savienības politiku un tiesību aktus 
kiberdrošības jomā, īpaši saistībā ar 
Direktīvu (ES) 2016/1148, cita starpā 
sniedzot atzinumus, vadlīnijas, padomus un 
apmainoties ar paraugpraksi tādās jomās kā 
riska pārvaldība, ziņošana par incidentiem 
un informācijas apmaiņa, kā arī veicinot 
paraugprakses apmaiņu šajā jomā 
kompetento iestāžu starpā;

2. palīdz dalībvalstīm konsekventi 
īstenot Savienības politiku un tiesību aktus 
IT drošības jomā, īpaši saistībā ar 
Direktīvu (ES) 2016/1148, Direktīvu .../... 
[par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa 
izveidi], Regulu (ES) 2016/679 un 
Direktīvu 2002/58/EK, cita starpā sniedzot 
atzinumus, vadlīnijas, padomus un 
apmainoties ar paraugpraksi tādās jomās kā 
riska pārvaldība, ziņošana par incidentiem 
un informācijas apmaiņa, kā arī veicinot 
paraugprakses apmaiņu šajā jomā 
kompetento iestāžu starpā;

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a palīdz Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai, kas izveidota saskaņā ar 
Regulu (ES) 2016/679, izstrādāt 
pamatnostādnes, lai tehniskā līmenī 
precizētu nosacījumus, kuri datu 
pārziņiem IT drošības nolūkos ļauj 
likumīgi izmantot personas datus ar mērķi 
aizsargāt savu infrastruktūru, atklājot un
bloķējot uzbrukumus savām informācijas 
sistēmām, saskaņā ar:

i) Regulu (ES) Nr. 2016/679;

ii) Direktīvu (ES) 2016/1148 un

iii) Direktīvu 2002/58/EK;
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b ierosina pamatnostādnes, kuru 
mērķis ir nodrošināt, ka IKT pārdevēji 
rīkojas ar pienācīgu rūpību, laicīgi 
novēršot to produktu un pakalpojumu 
IT drošības nepilnības, lai lietotājus 
nepakļautu kiberdraudiem;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c ierosina pamatnostādnes, ar ko 
nosaka stingru atbildību un saistības 
attiecībā uz visām ieinteresētajām 
personām (tostarp galalietotājiem), kuras 
līdzdarbojas IKT sistēmās;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d saskaņā ar dalībvalstu tiesību 
aktiem ierosina pamatnostādnes attiecībā 
uz kritisko tīkla infrastruktūru operatoru 
pienākumiem gadījumā, ja dažu lietotāju 
vai paša operatora pienācīgas rūpības 
trūkuma dēļ notiek uzbrukums to 
informācijas sistēmām, kas ietekmē to 
lietotājus, ja operators nav veicis 
samērīgus pasākumus, lai novērstu 
incidentu vai mazinātu tā ietekmi uz 
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visiem lietotājiem;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.e ierosina pamatnostādnes, kuru 
mērķis ir ierobežot to, ka publiskas 
iestādes pērk un izmanto “nulles dienas” 
nolūkā uzbrukt informācijas sistēmām; 
sekmē programmatūru revīzijas un 
finansē ekspertu darbu;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 2.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.f ierosina publiskām iestādēm, 
privātiem uzņēmumiem, pētniekiem, 
universitātēm un citām ieinteresētajām 
personām paredzētas pamatnostādnes, kas 
paredz publicēt visas kritiskās drošības 
nepilnības, kuras vēl nav publiski 
zināmas, saskaņā ar atbildīgas 
informācijas izpaušanas principiem;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 2.g punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.g ierosina pamatnostādnes, ar ko 
pārbaudāma atklātā pirmkoda 
izmantošanu attiecina arī uz IT 
risinājumiem publiskajā sektorā, kā arī 
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paredz automatizēto instrumentu saistīto 
izmantošanu, lai atvieglotu pirmkoda 
pārskatīšanu un viegli pārbaudītu, vai ir 
likvidētas lūkas un citas iespējamās 
drošības nepilnības;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) un vajadzības gadījumā 
sadarboties ar valstu datu aizsardzības 
pārraudzības iestādēm;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Aģentūra veicina Eiropas mēroga 
IT drošības projekta izstrādi un 
īstenošanu, lai atbalstītu neatkarīgas ES 
IT drošības nozares attīstību un integrētu 
IT drošību visās ar IT saistītajās ES 
norisēs.

Pamatojums

ENISA būtu jāsniedz konsultācijas likumdevējiem attiecībā uz politikas izstrādi minētajā 
jomā, lai ES varētu panākt IT drošības nozares trešās valstīs. Šā projekta darbības jomai 
mēroga ziņā vajadzētu būt līdzīgai paveiktajam aviācijas nozarē attiecībā uz Airbus. Tas ir 
vajadzīgs, lai attīstītu spēcīgāku, neatkarīgu un uzticamu ES IKT nozari (sk. Zinātniskās 
perspektīvas nodaļas (STOA) pētījumu PE 614.531).

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja divas vai vairākas attiecīgās 
dalībvalstis nosūtījušas pieprasījumu, kura 
vienīgais nolūks ir saņemt padomus par 
turpmāku incidentu novēršanu, Aģentūra 
sniedz atbalstu vai veic ex-post tehnisko 
izmeklēšanu pēc skarto uzņēmumu 
paziņojumiem par incidentiem, kuriem ir 
būtiska vai nozīmīga ietekme saskaņā ar 
Direktīvu (ES) 2016/1148. Ja šādi incidenti 
skar vairāk nekā divas dalībvalstis, 
Aģentūra, vienojoties ar attiecīgajām 
dalībvalstīm, šādu izmeklēšanu veic arī pēc 
pienācīgi pamatota pieprasījuma, ko 
nosūtījusi Komisija.

5. Ja viena dalībvalsts ir nosūtījusi
pieprasījumu, kura vienīgais nolūks ir 
saņemt padomus par turpmāku incidentu 
novēršanu, Aģentūra sniedz atbalstu vai 
veic ex-post tehnisko izmeklēšanu pēc 
skarto uzņēmumu paziņojumiem par 
incidentiem, kuriem ir būtiska vai 
nozīmīga ietekme saskaņā ar Direktīvu 
(ES) 2016/1148. Ja šādi incidenti skar 
vairāk nekā divas dalībvalstis, Aģentūra, 
vienojoties ar attiecīgajām dalībvalstīm, 
šādu izmeklēšanu veic arī pēc pienācīgi 
pamatota pieprasījuma, ko nosūtījusi 
Komisija.

Par izmeklēšanas apjomu un procedūru 
vienojas attiecīgās dalībvalstis un 
Aģentūra, un šī vienošanās neskar nevienu 
notiekošu kriminālizmeklēšanu, kas varētu 
būt bijusi ierosināta par to pašu incidentu. 
Izmeklēšanas beigās Aģentūra, 
pamatojoties galvenokārt uz attiecīgo 
dalībvalstu un uzņēmuma(-u) sniegto 
informāciju un piezīmēm un vienojoties ar 
attiecīgajām dalībvalstīm, sagatavo galīgo 
tehnisko ziņojumu. Kopsavilkums par 
ziņojumu, kurā galvenā uzmanība pievērsta 
ieteikumiem par turpmāku incidentu 
novēršanu, tiks publiskots CSIRT tīklā.

Par izmeklēšanas apjomu un procedūru 
vienojas attiecīgās dalībvalstis un 
Aģentūra, un šī vienošanās neskar nevienu 
notiekošu kriminālizmeklēšanu, kas varētu 
būt bijusi ierosināta par to pašu incidentu, 
vai dalībvalstu drošības pasākumus. 
Izmeklēšanas beigās Aģentūra, 
pamatojoties galvenokārt uz attiecīgo 
dalībvalstu un uzņēmuma(-u) sniegto 
informāciju un piezīmēm un vienojoties ar 
attiecīgajām dalībvalstīm, sagatavo galīgo 
tehnisko ziņojumu. Kopsavilkums par 
ziņojumu, kurā galvenā uzmanība pievērsta 
ieteikumiem par turpmāku incidentu 
novēršanu, tiks publiskots CSIRT tīklā.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
7. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Aģentūra, saņemot Savienības 
iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras, 
kā arī dalībvalsts pieprasījumu, veic 
kritiskās infrastruktūras regulāras un 
neatkarīgas IT drošības revīzijas ar mērķi 
apzināt iespējamos ieteikumus to 
noturības stiprināšanai.
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Pamatojums

ENISA būtu jāpilnvaro veikt preventīvu IT drošības revīziju attiecībā uz dalībvalstu iestāžu 
vai ES iestāžu, aģentūru u. c. kritisko infrastruktūru.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – a punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) IKT produktiem un pakalpojumiem 
sagatavojot Eiropas kiberdrošības
sertifikācijas kandidātshēmas saskaņā ar šīs 
regulas 44. pantu;

(1) IKT produktiem un pakalpojumiem 
sagatavojot Eiropas IT drošības
sertifikācijas kandidātshēmas sadarbībā ar 
nozares pārstāvjiem un saskaņā ar šīs 
regulas 44. pantu;

Pamatojums

Šajā jomā ir svarīga sadarbība ar nozares pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ievieš sertifikācijas shēmas, lai 
novērstu to, ka IKT pārdevēji un 
pakalpojumu sniedzēji paredz slepenas 
IT sistēmu lūkas, apzināti vājinot 
komerciālu ražojumu un pakalpojumu 
IT drošību un tādējādi negatīvi ietekmējot 
vispārējo drošību internetā.

Pamatojums

Minēto vajadzētu atzīt par vienu no svarīgākajiem sertifikācijas shēmu mērķiem.

Grozījums Nr. 45
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) apkopo, kārto un īpaši izveidotā 
portālā publisko Savienības iestāžu, 
aģentūru un struktūru sniegto informāciju 
par kiberdrošību;

(d) apkopo, kārto un īpaši izveidotā 
portālā publisko Savienības iestāžu, 
aģentūru un struktūru sniegto informāciju 
par IT drošību, ko darījušas pieejamu 
dalībvalstis un publiskas un privātas 
ieinteresētās personas;

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) uzlabo sabiedrības izpratni par 
kiberdrošības riskiem un sniedz 
iedzīvotājiem un organizācijām adresētus 
norādījumus par labu praksi individuāliem 
lietotājiem;

(e) uzlabo sabiedrības izpratni par 
IT drošības riskiem, izplata informāciju 
par atbilstošiem pasākumiem incidentu 
novēršanai un sniedz iedzīvotājiem un 
organizācijām adresētus norādījumus par 
labu praksi individuāliem lietotājiem;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) izveido valstu izglītības 
kontaktpunktu tīklu, lai sekmētu labāku 
dalībvalstu centienu koordināciju un 
paraugprakses apmaiņu attiecībā uz 
izglītību un informētību IT drošības jomā;

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(g) ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un 
Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem 
un aģentūrām organizē regulāras 
informatīvas kampaņas, lai palielinātu 
kiberdrošību un uzlabotu šīs informācijas 
pamanāmību Savienībā.

(g) ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un 
Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem,
aģentūrām un citām ieinteresētajām 
personām organizē regulāras informatīvas 
kampaņas, lai palielinātu IT drošību un 
uzlabotu šīs informācijas pamanāmību 
Savienībā;

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – ga punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) veicina visu ES digitālā vienotā 
tirgus dalībnieku plašu līdzdalību 
preventīvu un stingru IT drošības 
pasākumu pieņemšanā un uzticamu, 
privātumu uzlabojošu tehnoloģiju 
ieviešanā, kas uzbrukumos informācijas 
sistēmām darbotos kā pirmā aizsardzības 
līnija.

Pamatojums

Pamatojoties uz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu (attiecībā uz privātuma 
aizsardzības tehnoloģijām). ENISA darbības jomai vajadzētu būt plašākai nekā tikai atbalsta 
sniegšana dalībvalstīm, Eiropas Komisijai un ES aģentūrām; tās darbībai vajadzētu būt 
redzamākai attiecīgajā nozarē un sabiedrībā kopumā.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) dod padomus Savienībai un 
dalībvalstīm par vajadzību veikt pētījumus 
kiberdrošības jomā un šādu pētījumu 
prioritātēm, lai tās varētu efektīvi reaģēt uz 
pašreizējiem un jauniem riskiem un 
apdraudējumiem, tostarp attiecībā uz 
jaunām un topošām informācijas un 

(a) dod padomus Savienībai un 
dalībvalstīm par vajadzību veikt pētījumus 
IT drošības, datu aizsardzības un 
privātuma jomā un šādu pētījumu 
prioritātēm, lai tās varētu efektīvi reaģēt uz 
pašreizējiem un jauniem riskiem un 
apdraudējumiem, tostarp attiecībā uz 
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komunikācijas tehnoloģijām, un iedarbīgi 
izmantot riska novēršanas tehnoloģijas;

jaunām un topošām informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijām, un iedarbīgi 
izmantot riska novēršanas tehnoloģijas;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) ieceļ izpilddirektoru un attiecīgā 
gadījumā pagarina viņa pilnvaru laiku vai 
viņu atceļ no amata saskaņā ar šīs regulas 
33. pantu;

(m) ieceļ izpilddirektoru uz 
profesionāliem kritērijiem balstītā atlases 
procedūrā un attiecīgā gadījumā pagarina 
viņa pilnvaru laiku vai viņu atceļ no amata 
saskaņā ar šīs regulas 33. pantu;

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc izpilddirektora priekšlikuma 
Administratīvā padome izveido Pastāvīgo 
ieinteresēto personu grupu, kurā darbojas 
atzīti eksperti, kas pārstāv attiecīgas 
ieinteresētās personas, piemēram, IKT 
nozares pārstāvjus, sabiedrībai pieejamu 
elektronisko sakaru tīklu vai pakalpojumu 
nodrošinātājus, patērētāju grupas, ekspertus 
no akadēmiskajām aprindām kiberdrošības
jomā un pārstāvjus no kompetentajām 
iestādēm, par kurām paziņots atbilstīgi 
[Direktīvai par Eiropas elektronisko sakaru 
kodeksa izveidi], kā arī tiesībaizsardzības 
un datu aizsardzības pārraudzības 
iestādēm.

1. Pēc izpilddirektora priekšlikuma 
Administratīvā padome izveido Pastāvīgo 
ieinteresēto personu grupu, kurā darbojas 
atzīti eksperti, kas pārstāv attiecīgas 
ieinteresētās personas, piemēram, IKT 
nozares pārstāvjus, sabiedrībai pieejamu 
elektronisko sakaru tīklu vai pakalpojumu 
nodrošinātājus, patērētāju grupas, Eiropas 
standartizācijas organizācijas, ekspertus 
no akadēmiskajām aprindām IT drošības
jomā un pārstāvjus no kompetentajām 
iestādēm, par kurām paziņots atbilstīgi 
[Direktīvai par Eiropas elektronisko sakaru 
kodeksa izveidi], kā arī tiesībaizsardzības 
un datu aizsardzības pārraudzības 
iestādēm.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Revīzijas palātai ir tiesības, 
pārbaudot dokumentus un veicot pārbaudes 
uz vietas, revidēt visus dotāciju saņēmējus, 
līgumslēdzējus un apakšuzņēmējus, kuri no 
Aģentūras ir saņēmuši Savienības 
līdzekļus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ENISA, veidojot šā panta 1. punktā 
minētās kandidātshēmas, apspriežas ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un cieši sadarbojas ar Grupu.
Grupa sniedz ENISA palīdzību un ekspertu 
padomus, ko ENISA pieprasa saistībā ar 
kandidātshēmas izveidi, un šajā sakarībā 
vajadzības gadījumā sniedz arī atzinumus.

2. ENISA, veidojot šā panta 1. punktā 
minētās kandidātshēmas, apspriežas ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un cieši sadarbojas ar Grupu un 
Pastāvīgo ieinteresēto personu grupu.
Grupa un Pastāvīgā ieinteresēto personu 
grupa sniedz ENISA palīdzību un ekspertu 
padomus, ko ENISA pieprasa saistībā ar 
kandidātshēmas izveidi, un šajā sakarībā 
vajadzības gadījumā sniedz arī atzinumus. 
Attiecīgā gadījumā ENISA var papildus 
izveidot sertifikācijas ieinteresēto personu 
darba grupu, kuras sastāvā ir Pastāvīgās 
ieinteresēto personu grupas locekļi un 
visas citas attiecīgās ieinteresētās 
personas un kuras uzdevums ir sniegt 
ekspertu konsultācijas par jomām, uz ko 
attiecas konkrēta kandidātshēma.

Pamatojums

Nozares pārstāvji būtu jāiesaista kandidātshēmu izstrādē un sagatavošanā, izmantojot 
apspriešanās procedūru, lai tie ar savām speciālajām zināšanām varētu piedalīties shēmu 
efektīvā izstrādē.
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Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz ENISA ierosināto 
kandidātshēmu, Komisija saskaņā ar 55.
panta 1. punktu var pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros paredzētas Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas IKT 
produktiem un pakalpojumiem, kas atbilst 
45., 46. un 47. panta prasībām.

4. Pamatojoties uz ENISA ierosināto 
kandidātshēmu, Komisija saskaņā ar 
55. panta 1. punktu var pieņemt 
īstenošanas aktus, kuros paredzētas Eiropas 
IT drošības sertifikācijas shēmas IKT 
produktiem un pakalpojumiem, kas atbilst 
45., 46. un 47. panta prasībām. Komisija 
pirms minēto īstenošanas aktu 
pieņemšanas var apspriesties ar Eiropas
Datu aizsardzības kolēģiju un ņemt vērā 
tās viedokli.

Pamatojums

Pamatojoties uz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu. Ar šo grozījumu nodrošina 
konsekvenci starp sertifikāciju saskaņā ar Eiropas kiberdrošības sertifikācijas satvaru un 
saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamata, būtiskais un augstais 
apliecinājuma līmenis atbilst šādiem 
kritērijiem:

2. Pamata, būtiskais un augstais 
apliecinājuma līmenis attiecas uz 
sertifikātu, kas izsniegts saistībā ar 
Eiropas IT drošības sertifikācijas shēmu 
un ļauj atbilstošā mērā paļauties uz 
norādītajām vai apliecinātajām IKT 
produkta vai pakalpojuma IT drošības 
īpašībām, un to raksturo attiecīgas 
tehniskās specifikācijas, standarti un ar 
šiem standartiem saistītās procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
samazināt IT drošības incidentu risku.
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Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pamata apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu, un tas ļauj zināmā mērā paļauties 
uz uzdotajām vai apgalvotajām IKT 
produkta vai pakalpojuma kiberdrošības 
īpašībām, un to raksturo attiecīgas 
tehniskās specifikācijas, standarti un 
procedūras, tostarp tehniskā kontrole, 
kuras mērķis ir samazināt kiberdrošības 
incidentu risku;

svītrots

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) būtisks apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu, un tas ļauj būtiskā mērā paļauties 
uz uzdotajām vai apgalvotajām IKT 
produkta vai pakalpojuma kiberdrošības 
īpašībām, un to raksturo attiecīgas 
tehniskās specifikācijas, standarti un 
procedūras, tostarp tehniskā kontrole, 
kuras mērķis ir būtiski samazināt 
kiberdrošības incidentu risku;

svītrots

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) augsts apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 

svītrots
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Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu, un salīdzinājumā ar sertifikātiem, 
kam ir būtisks apliecinājuma līmenis, tas 
ļauj augstākā mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
novērst kiberdrošības incidentus.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) atbilstības novērtēšanas un 
revīzijas struktūras;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) to valsts kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu identifikācija, kas attiecas uz viena 
un tā paša veida vai kategoriju IKT 
produktiem un pakalpojumiem;

(l) to valsts IT drošības sertifikācijas 
shēmu identifikācija saskaņā ar 49. pantu, 
kas attiecas uz viena un tā paša veida vai 
kategoriju IKT produktiem un 
pakalpojumiem;

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
48. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Sertifikātus izdod uz laikposmu, 
kas nav ilgāks par trim gadiem, un tos var 
atjaunot ar tādiem pašiem nosacījumiem, ja 
vien joprojām ir ievērotas attiecīgās 
prasības.

6. Sertifikātus izdod uz maksimālo 
laikposmu, kas katrā atsevišķā gadījumā 
noteikts katrai shēmai, taču nepārsniedz 
piecus gadus, un tos var atjaunot ar tādiem 
pašiem nosacījumiem, ja vien joprojām ir 
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ievērotas attiecīgās prasības.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
48.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48.a pants

IT drošības pamatprasības

1. Aģentūra, pamatojoties uz tās 
pieredzi IT drošības sertifikācijas sistēmā, 
saskaņā ar šīs regulas III sadaļu ierosina 
Komisijai šādas skaidras minimālās 
IT drošības prasības attiecībā uz visām 
IT ierīcēm, ko pārdod Savienībā vai 
eksportē no tās:

a) ražotājs sniedz rakstisku 
apliecinājumu, ka ierīce neietver 
aparatūru, programmatūru vai 
aparātprogrammatūras sastāvdaļas ar 
jebkādu zināmu un izmantojamu drošības 
ievainojamību;

b) ierīces darbības pamatā ir 
programmatūras vai 
aparātprogrammatūras komponenti, kas 
spēj uztvert pienācīgi pārbaudītus un 
uzticamus atjauninājumus, ko iniciē 
ražotājs;

c) ierīce neietver nekādu nešifrētu 
paroli vai pieejas kodu; ražotājs 
dokumentē ierīces attālās piekļuves 
iespējas un nodrošina to pret neatļautu 
piekļuvi vēlākais instalēšanas laikā; 
ražotājs ierīcē neiekodē noklusējuma 
standarta paroles; pārdevējs dokumentē 
lietotāju iespējas ierīču atjaunināšanai un 
skaidri norāda atbildību, ja lietotājs 
neatjaunina ierīci;

d) ar internetu savienotu ierīču, 
programmatūras vai 
aparātprogrammatūras komponentu 
ražotājam, izplatītājam un importētājam ir 
pienākums paziņot kompetentajām 
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iestādēm par jebkādu zināmu un 
izmantojamu drošības ievainojamību;

e) ar internetu savienotu ierīču, 
programmatūras vai 
aparātprogrammatūras komponentu 
ražotājiem ir pienākums nodrošināt 
remontu vai aizstāšanu saistībā ar 
jebkādu no jauna atklātu drošības 
ievainojamību;

f) ar internetu savienotu ierīču, 
programmatūras vai 
aparātprogrammatūras komponentu 
ražotājiem ir pienākums sniegt 
informāciju par to, kādā veidā ierīce 
saņem IT drošības atjauninājumus, kāds 
ir IT drošības atbalsta paredzamais beigu 
termiņš un kāds ir lietotāju informēšanas 
process;

2. Aģentūra var ierosināt minimālās 
IT drošības prasības, kas minētas 
1. punktā, piemērot IT ierīcēm vienā vai 
vairākās konkrētās nozarēs.

3. Aģentūra reizi divos gados 
pārskata un vajadzības gadījumā groza 
1. punktā minētās IT drošības prasības un 
iesniedz Komisijai grozījumu 
priekšlikumus.

4. Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktus un pamatojoties uz ietekmes 
novērtējumu, pieņem lēmumu par to, ka 
ierosinātās vai grozītās IT drošības 
prasības, kas minētas 1. un 2. punktā, ir 
vispārēji piemērojamas visā Savienībā. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 55. panta 2. punktā noteikto 
pārbaudes procedūru.

5. Komisija nodrošina atbilstīgu 
publicitāti attiecībā uz IT drošības 
prasībām, par kurām saskaņā ar 
3. punktu pieņemts lēmums, ka tās ir 
vispārēji piemērojamas.

6. Aģentūra apkopo reģistrā visas 
ierosinātās IT drošības prasības un to 
grozījumus un dara šo informāciju 
publiski pieejamu, izmantojot piemērotus 
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līdzekļus.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir skaidrības labad aizstāt atzinuma projekta grozījumu Nr. 19 attiecībā uz 
c) apakšpunktu. Ir svarīgi izveidot noturīgu IT vidi, lai aizsargātu sabiedrību no 
kibernoziedzības un aizsargātu IT lietotāju pamattiesības. Tādēļ šajā regulā būtu jānosaka 
augsta līmeņa IT drošības mērķi attiecībā uz obligātām Savienības IT drošības 
pamatprasībām.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
50. pants – 6. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) sadarbojas ar citām valsts 
sertifikācijas pārraudzības iestādēm vai 
citām publiskām iestādēm, piemēram, 
daloties informācijā par IKT produktu un 
pakalpojumu varbūtēju neatbilstību šās 
regulas prasībām vai konkrētām Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmām;

(d) sadarbojas ar citām valsts 
sertifikācijas pārraudzības iestādēm vai 
citām publiskām iestādēm, piemēram, 
valstu datu aizsardzības pārraudzības 
iestādēm, daloties informācijā par IKT 
produktu un pakalpojumu varbūtēju 
neatbilstību šās regulas prasībām vai 
konkrētām Eiropas IT drošības
sertifikācijas shēmām;

Pamatojums

Ņemot vērā EDAU atzinumu.
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