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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinumā stingri atbalstīta nepieciešamība pēc labākas informācijas apmaiņas starp 
dalībvalstīm attiecībā uz kiberdrošību, ņemot vērā arvien pieaugošās bažas par iespējamiem 
kiberuzbrukumiem. Kiberdrošības jautājums ir steidzami jārisina ES līmenī, un ir 
nepieciešami saskaņoti dalībvalstu pasākumi.

Atzinumā ir uzsvērta Komisijas loma pašreizējo iniciatīvu sekmēšanā un koordinēšanā.

Ārlietu komiteja un Drošības un aizsardzības apakškomiteja uzskata, ka ir ļoti svarīgi 
steidzami rīkoties un pastiprināt atbildes pasākumu, iniciatīvu un programmu koordinēšanu 
ES līmenī. Ir jāatbalsta spēju attīstīšana un jāpastiprina sadarbība, lai paaugstinātu 
informācijas drošības līmeni.

Atzinumā atbalstīta ideja izveidot ES kiberdrošības koordinatora amatu, lai veicinātu dažādu 
Eiropas darbību un iniciatīvu integrēšanu un koordinēšanu ES līmenī un visās ES iestādēs.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šīs direktīvas uzdevums ir tuvināt 
dalībvalstu krimināltiesību noteikumus par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām un 
uzlabot tiesu un citu kompetento iestāžu, 
tostarp policijas un citu specializētu 
tiesībaizsardzības dienestu sadarbību.

(1) Šīs direktīvas uzdevums ir tuvināt 
dalībvalstu krimināltiesību noteikumus par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām un 
uzlabot tiesu un citu kompetento iestāžu, 
tostarp policijas un citu specializētu 
tiesībaizsardzības dienestu, kā arī 
Savienības dienestu, sadarbību. Šis mērķis 
ir daļa no Savienības vispārējās 
stratēģijas, kuras nolūks ir organizētās 
noziedzības apkarošana, informācijas 
tīklu drošības palielināšana, kritiski 
svarīgas informācijas infrastruktūras 
aizsardzība un datu aizsardzība.
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Informācijas sistēmas ir būtisks 
elements Savienības politiskajā, sociālajā 
un ekonomiskajā mijiedarbībā. 
Sabiedrība ir arvien vairāk atkarīga no 
informācijas sistēmām. Lai gan tās sniedz 
ievērojamus ieguvumus, tomēr to 
sarežģītība un neaizsargātība pret dažāda 
veida datornoziegumiem ir saistīta ar
daudziem riskiem mūsu drošībai. Tāpēc 
informācijas sistēmu drošība ir pastāvīgi 
nozīmīgs jautājums, kam nepieciešami 
efektīvi dalībvalstu un Savienības atbildes 
pasākumi.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Uzbrukumi informācijas sistēmām, jo 
īpaši organizētas noziedzības aktivitāšu 
rezultātā, kļūst arvien draudīgāki, un
pieaug bažas par iespējamiem 
teroristiskiem vai politiski motivētiem 
uzbrukumiem informācijas sistēmām, kas 
ir dalībvalstu un Savienības īpaši svarīgās 
infrastruktūras sastāvdaļa. Tas apdraud 
drošākas informācijas sabiedrības un 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 
izveidi, un tādējādi ir nepieciešama rīcība 
Eiropas Savienības līmenī.

(2) Uzbrukumi informācijas sistēmām kļūst 
arvien draudīgāki. Tos var izraisīt 
terorisms un organizētā noziedzība, un tos 
var veikt valstis un privātpersonas. Pieaug 
bažas par iespējamiem teroristiskiem vai 
politiski motivētiem uzbrukumiem 
informācijas sistēmām, kas ir dalībvalstu 
un Savienības īpaši svarīgās infrastruktūras 
sastāvdaļa. Šādu uzbrukumu risku 
ievērojami palielina atsevišķu pārkāpumu 
pārrobežu raksturs, relatīvi nelielais risks 
un zemās izmaksas izdarītājiem, kā arī 
potenciāli lielie ieguvumi un nodarītais 
kaitējums. Tas apdraud drošākas 
informācijas sabiedrības un brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpas izveidi, un 
tādējādi ir nepieciešama rīcība ne tikai
Eiropas Savienības, bet arī starptautiskās 
sabiedrības līmenī.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir vērojama tendence, ka plaša mēroga 
uzbrukumi informācijas sistēmām, kas ir
īpaši svarīgas valstīm vai īpašām publiskā 
vai privātā sektora funkcijām, kļūst aizvien 
bīstamāki un atkārtojas aizvien biežāk. Šī
tendenci pavada aizvien modernāku rīku 
attīstība, ko noziedznieki var izmantot 
dažādu kiberuzbrukumu izdarīšanai.

(3) Ir vērojama tendence, ka plaša mēroga 
uzbrukumi informācijas sistēmām, kas ir 
īpaši svarīgas dalībvalstīm, Savienībai vai 
īpašām publiskā vai privātā sektora 
funkcijām, kā arī Savienības līmenī, kļūst 
aizvien bīstamāki un atkārtojas aizvien 
biežāk. Šo tendenci pavada 
datortehnoloģiju strauja attīstība un līdz 
ar to aizvien modernāki rīki, ko 
noziedznieki var izmantot dažāda veida 
kiberuzbrukumu izdarīšanai, daži no 
kuriem var nodarīt ievērojamu 
ekonomisku un sociālu kaitējumu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Būtu jāveic vispusīgs, ticams un 
neatkarīgs novērtējums par kopējo 
draudu līmeni saistībā ar uzbrukumiem 
informācijas sistēmām. Savienības 
iestādēm būtu attiecīgi jāpielāgo savs 
informācijas drošības līmenis.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Ir nepieciešams īstenot koordinēšanu 
Savienības līmenī, lai palīdzētu integrēt 
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dažādas iniciatīvas, programmas un 
darbības.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstīm jāparedz sodi par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām. Šiem 
sodiem jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un 
tādiem, kas attur no nodarījuma 
izdarīšanas.

(6) Dalībvalstīm jāparedz sodi par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām, un 
tie jāpieņem kā daļa no plašākas valstu 
stratēģiju sistēmas, kuras mērķis ir 
nepieļaut un apkarot šādus uzbrukumus. 
Šiem sodiem jābūt iedarbīgiem, 
samērīgiem un tādiem, kas attur no 
nodarījuma izdarīšanas. Ņemot vērā šo 
draudu pārrobežu raksturu, dalībvalstīm 
ir jāsaskaņo paredzētie sodi, tādējādi 
mazinot pārkāpumu izskatīšanu atšķirības 
Savienībā.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Padomei un Komisijai būtu jāaicina 
tās dalībvalstis, kuras vēl nav ratificējušas 
Eiropas Padomes Konvenciju par 
kibernoziegumiem, to izdarīt bez 
kavēšanās.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Kiberuzbrukumu novēršanai un 
apkarošanai ļoti nozīmīga ir varasiestāžu 
sadarbība ar privāto sektoru un pilsonisko 
sabiedrību. Nepieciešams izveidot 
pastāvīgu savstarpēju dialogu, ņemot vērā 
datorsistēmu plašo izmantošanu un 
vajadzību kopīgi uzņemties atbildību par 
sistēmu uzticamības un darbspējas 
nodrošināšanu. Visām datorsistēmu 
darbībā ieinteresētajām pusēm ir jābūt 
labāk informētām, lai veidotu datu 
drošības mentalitāti.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Ar nesenajām kiberaizsardzības 
jomas iniciatīvām un projektiem, 
piemēram, Eiropas Aizsardzības 
aģentūras (EAA) ietvaros, būtu jāveicina 
dalībvalstu kiberaizsardzības spēju 
stiprināšana. Būtu jāparedz ciešāka 
sadarbība gan ar EAA, gan ar NATO 
Kopējās kiberaizsardzības izcilības centru 
(CCDCOE), it īpaši spēju veidošanas un 
apmācības jomā.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir nepieciešams vākt datus par 
nodarījumiem, kas minēti šajā direktīvā, lai 
iegūtu pilnīgāku pārskatu par šo problēmu 
Savienības līmenī, un tādējādi veicinātu 
efektīvāku atbildes mehānismu izstrādi. Šie 

(12) Ir nepieciešams vākt datus par 
nodarījumiem, kas minēti šajā direktīvā, lai 
iegūtu pilnīgāku pārskatu par šo problēmu 
Savienības līmenī, un tādējādi veicinātu 
efektīvāku atbildes mehānismu izstrādi. 
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dati turklāt palīdzēs īpašajām aģentūrām, 
kā Eiropols un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūra, labāk 
novērtēt kibernoziedzības izplatības 
apjomu un stāvokli tīklu un informācijas 
drošības jomā Eiropā.

Dalībvalstīm ar Komisijas un Eiropas 
Tīklu un informācijas drošības aģentūras 
atbalstu būtu jāuzlabo apmaiņa ar 
informāciju par uzbrukumiem 
informācijas sistēmām. Šie dati turklāt 
palīdzēs īpašajām aģentūrām, kā Eiropols 
un Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūra, labāk novērtēt kibernoziedzības 
izplatības apjomu un ietekmi, kā arī
stāvokli tīklu un informācijas drošības 
jomā Eiropā. Plašākas zināšanas par 
pašreizējiem un turpmākajiem riskiem 
ļaus pieņemt efektīvākus lēmumus, kas 
palīdzētu nepieļaut kiberuzbrukumus, 
aizsargāties pret tiem un mazināt to 
izraisīto kaitējumu.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Informācijas apmaiņai un publiskā 
un privātā sektora partnerībai (PPP) ir 
svarīga loma kiberdrošības uzlabošanā. 
Tāpēc Komisijai būtu jāizpēta iespēja 
izveidot sistēmas vai instrumentus, ar 
kuriem palīdzēt PPP savstarpēji 
sadarboties valstu un Savienības līmenī, 
lai ieviestu informācijas kvalitātes 
standartus savietojamības jomā un 
nodrošinātu pamattiesību ievērošanu, 
varas dalījumu un demokrātisku 
uzraudzību.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ievērojami trūkumi un atšķirības 
dalībvalstu tiesību aktos uzbrukumu 

(13) Ievērojami trūkumi un atšķirības 
dalībvalstu tiesību aktos uzbrukumu 
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informācijas sistēmām jomā var kavēt 
organizētās noziedzības un terorisma 
apkarošanu un sarežģīt efektīvu policijas 
un tiesu iestāžu sadarbību. Modernās 
informācijas sistēmas ir starptautiskas un 
tās nesaista robežas, tas nozīmē, ka 
uzbrukumiem šādām sistēmām ir 
pārrobežu raksturs, kas vēl vairāk izceļ 
steidzamo vajadzību tuvināt 
krimināltiesību aktus šajā jomā. Turklāt, 
pēc Padomes Pamatlēmuma 2009/948/TI 
par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu 
novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā 
pieņemšanas, būtu jāuzlabojas 
koordinēšanai, saucot pie atbildības 
saistībā ar uzbrukumiem informācijas 
sistēmām.

informācijas sistēmām jomā var kavēt 
organizētās noziedzības un terorisma 
apkarošanu un sarežģīt efektīvu policijas 
un tiesu iestāžu sadarbību. Modernās 
informācijas sistēmas ir starptautiskas, un 
tās nesaista robežas; kas nozīmē, ka 
uzbrukumiem šādām sistēmām ir 
pārrobežu raksturs, kas vēl vairāk izceļ 
steidzamo vajadzību Savienības līmenī 
tuvināt krimināltiesību aktus šajā jomā. 
Savienībai būtu arī jācenšas veidot 
plašāku starptautisko sadarbību datu tīklu 
drošības jomā, cieši sadarbojoties ar citām 
organizācijām, kurām ir līdzīgi mērķi, 
piemēram, ANO, NATO, Eiropas Padomi 
un EDSO, un iesaistot citus starptautisko 
procesu dalībniekus. Turklāt, pēc Padomes 
Pamatlēmuma 2009/948/TI par 
jurisdikcijas īstenošanas konfliktu 
novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā 
pieņemšanas, būtu jāuzlabojas 
koordinēšanai, saucot pie atbildības 
saistībā ar uzbrukumiem informācijas 
sistēmām.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Direktīvā ir ievērotas pamattiesības un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 
atzītie principi, tostarp personas datu 
aizsardzība, vārda un informācijas brīvība, 
tiesības uz taisnīgu tiesu, nevainīguma 
prezumpcija un tiesības uz aizstāvību, kā 
arī tiesiskuma princips un nodarījuma un 
soda samērīguma princips krimināltiesībās. 
Šo tiesību un principu pilnīga ievērošana ir 
īpašs šīs direktīvas mērķis un tā ir attiecīgi 
jāīsteno.

(16) Direktīvā un tās praktiskajā
piemērošanā tiek ievērotas pamattiesības, 
it īpaši tiesības uz privāto dzīvi, un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā atzītie 
principi, tostarp personas datu aizsardzība, 
vārda un informācijas brīvība, tiesības uz 
taisnīgu tiesu, nevainīguma prezumpcija un 
tiesības uz aizstāvību, kā arī tiesiskuma 
princips un nodarījuma un soda 
samērīguma princips krimināltiesībās. Šo 
tiesību un principu pilnīga ievērošana ir 
īpašs šīs direktīvas mērķis un tā ir attiecīgi 
jāīsteno. Šī direktīva nerada negatīvu 
ietekmi uz interneta brīvo un atvērto 
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raksturu.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Padomei un Komisijai sarunās un 
sadarbībā ar trešām valstīm būtu jāuzstāj 
uz minimālajām prasībām, kuru mērķis ir 
nepieļaut un apkarot kibernoziedzību un 
kiberuzbrukumus, kā arī minimālajiem 
informācijas sistēmu drošības 
standartiem.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Komisijai būtu jāizskata iespējas 
veicināt un atbalstīt trešo valstu centienus 
pilnveidot savas kiberdrošības un 
kiberaizsardzības spējas.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija palīdz dalībvalstīm veicināt 
interneta noturību un stabilitāti un veic 
citas darbības, kuru mērķis ir panākt 
informācijas drošību.
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Padome precizē Politikas un drošības 
komitejas un citu tās struktūru lomu 
saistībā ar rīcību iespējamo 
kiberuzbrukumu gadījumā.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Dalībvalstis uzlabo ar kiberdrošību 
saistītas informācijas apmaiņu. 
Dalībvalstīm ar Komisijas atbalstu ir 
jācenšas uzturēt sakarus ar trešām 
valstīm, jo īpaši tām, no kurām visbiežāk 
notiek uzbrukumi.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šo pantu savāktos datus 
dalībvalstis nosūta Komisijai. Dalībvalstis 
nodrošina šo statistikas ziņojumu 
konsolidēta pārskata publicēšanu.

3. Saskaņā ar šo pantu savāktos datus 
dalībvalstis nosūta Komisijai. Dalībvalstis 
nodrošina šo statistikas ziņojumu 
konsolidēta pārskata iesniegšanu Eiropas 
Parlamentam un publicēšanu.
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai veicinātu Savienības iestāžu 
iniciatīvu, programmu un darbību 
integrēšanu un koordinēšanu, izveido 
Savienības kiberdrošības koordinatora 
amatu.
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Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry 
Madlener, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, 
Raimon Obiols, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Cristian 
Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 
Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, 
Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tanja Fajon, Diogo Feio, 
Monica Luisa Macovei, Emilio Menéndez del Valle, György Schöpflin, 
Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Luís Paulo Alves, Sylvie Guillaume, Vladimir Urutchev


