
AM\1004135LT.doc PE519.685v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2013/0027(COD)

2.10.2013

PAKEITIMAI
106–232

Pranešimo projektas
Andreas Schwab
(PE514.882v01-00)

dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui 
visoje Sąjungoje užtikrinti

Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))



PE519.685v01-00 2/70 AM\1004135LT.doc

LT

AM_Com_LegReport



AM\1004135LT.doc 3/70 PE519.685v01-00

LT

Pakeitimas 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į 2013 m. Europos 
Parlamento rezoliuciją „ES kibernetinio 
saugumo strategija: atvira, saugi ir 
patikima kibernetinė erdvė“,

Or. es

Pakeitimas 107
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) šiuolaikiniame pasaulyje 
informacinės ir ryšių technologijos (IRT) 
turėtų atsižvelgti į visuomenės, įskaitant 
asmenų, kuriems gresia socialinė 
atskirtis, poreikius. Visi IRT naudotojai 
turėtų turėti galimybę pasikliauti 
minimaliais standartais, užtikrinančiais 
IRT patikimumą, saugumą, skaidrumą, 
paprastumą, sąveikumą ir rizikos 
sumažinimą;

Or. es

Pakeitimas 108
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) tyčinių ir atsitiktinių saugumo incidentų 
mastas ir dažnumas didėja ir kelia didelę 
grėsmę tinklų ir informacinių sistemų 
veikimui. Tokie incidentai gali trukdyti 
vykdyti ekonominę veiklą, sukelti didelių 
finansinių nuostolių, pakirsti naudotojų 
pasitikėjimą ir padaryti didelę žalą 
Sąjungos ekonomikai;

(2) tyčinių ir atsitiktinių saugumo incidentų 
mastas ir dažnumas drastiškai didėja ir 
kelia didelę grėsmę tinklų ir informacinių 
sistemų veikimui. Tokie incidentai gali 
trukdyti vykdyti ekonominę veiklą, sukelti 
didelių finansinių nuostolių, pakirsti 
naudotojų pasitikėjimą ir neigiamai 
paveikti jų privatų gyvenimą, pažeisti ES 
piliečių pagrindines teises ir laisves ir
padaryti didelę žalą Sąjungos ekonomikai;

Or. cs

Pakeitimas 109
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kaip komunikacijos priemonė be sienų, 
skaitmeninės informacinės sistemos ir, visų 
pirma, internetas vaidina labai svarbų 
vaidmenį skatinant tarpvalstybinį prekių, 
paslaugų ir asmenų judėjimą. Dėl tokio 
tarpvalstybinio pobūdžio didelis šių 
sistemų sutrikimas vienoje valstybėje 
narėje gali turėti neigiamo poveikio kitoms 
valstybėms narėms ir visai Sąjungai. Todėl 
tinklų ir informacinių sistemų atsparumas 
ir stabilumas yra būtinas, kad vidaus rinka 
veiktų sklandžiai;

(3) kaip komunikacijos priemonė be sienų, 
skaitmeninės informacinės sistemos ir, visų 
pirma, internetas vaidina labai svarbų 
vaidmenį sudarant palankesnes sąlygas 
tarpvalstybiniam prekių, paslaugų, asmenų
ir kapitalo judėjimui. Dėl tokio 
tarpvalstybinio pobūdžio didelis šių 
sistemų sutrikimas vienoje valstybėje 
narėje gali turėti neigiamo poveikio kitoms 
valstybėms narėms ir visai Sąjungai. Todėl 
tinklų ir informacinių sistemų atsparumas, 
stabilumas ir sujungiamumas yra būtinas, 
kad vidaus rinka veiktų sklandžiai;

Or. cs

Pakeitimas 110
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) kadangi daugiau bendrų priežasčių, 
dėl kurių genda sistemos, tebėra 
netyčinės, pvz., natūralios priežastys ar 
žmogiška klaida, infrastruktūra turėtų 
būti atspari ir tyčiniams, ir netyčiniams 
sutrikimams, o ypatingos svarbos 
infrastruktūros operatoriai turėtų 
parengti atsparumu pagrįstas sistemas, 
kurios veiktų net sugedus kitoms jų 
nekontroliuojamoms sistemoms;

Or. en

Pakeitimas 111
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) tinklų ir informacinių sistemų 
saugumas ES turėtų užtikrinti saugią ir 
patikimą skaitmeninę aplinką, tinklo 
neutralumą ir visuotinę teisęs naudotis 
technologijomis ir visomis susijusiomis 
paslaugomis. Kibernetinis saugumas 
turėtų būti reguliuojamas tokiu būdu, kad 
nebūtų galima taikyti jokio subjektyvaus 
vertinimo;

Or. es

Pakeitimas 112
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant aprėpti visus reikšmingus 
incidentus ir rizikos rūšis, ši direktyva 
turėtų būti taikoma visoms tinklų ir 
informacinėms sistemoms. Tačiau viešojo 
administravimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams taikomi įpareigojimai neturėtų 
būti taikomi nei įmonėms, teikiančioms 
viešųjų ryšių tinklų arba viešai 
prieinamas elektroninių ryšių paslaugas, 
apibrėžtas 2002 m. kovo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/21/EB 2002 dėl elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo 
sistemos (Pagrindų direktyva), kurioms 
taikomi specifiniai saugumo ir vientisumo 
reikalavimai, nustatyti tos direktyvos 13a 
straipsnyje, nei patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams;

(5) siekiant aprėpti visus reikšmingus 
incidentus ir rizikos rūšis, ši direktyva 
turėtų būti taikoma visoms tinklų ir 
informacinėms sistemoms;

Or. es

Pakeitimas 113
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) keletas valstybių narių dar 
nepaskelbė nacionalinių kibernetinio 
saugumo strategijų ir neparengė 
nenumatytų atvejų, susijusių su 
kibernetiniais incidentais, planų. Kai 
kurios valstybės narės taip pat dar 
neįsteigė kompiuterinių incidentų tyrimo 
tarnybos ar neratifikavo Europos Tarybos 
konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų;

Or. es
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Pakeitimas 114
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) esamų pajėgumų nepakanka, kad būtų 
galima užtikrinti aukštą TIS lygį 
Sąjungoje. Valstybių narių parengties lygis 
yra labai skirtingas, todėl visoje ES 
susiformavo skirtingi požiūriai. Dėl to 
vartotojų ir verslo įmonių apsaugos lygis 
yra nevienodas, o tai kenkia bendram 
Sąjungos TIS lygiui. Tai, kad nėra 
nustatyta bendrų minimalių reikalavimų 
viešojo administravimo institucijoms ir 
rinkos dalyviams, savo ruožtu neleidžia 
sukurti visuotinio veiksmingo 
bendradarbiavimo Sąjungos lygmeniu 
mechanizmo;

(6) esamų pajėgumų nepakanka, kad būtų 
galima užtikrinti aukštą TIS lygį 
Sąjungoje. Valstybių narių parengties lygis 
yra labai skirtingas, todėl visoje ES 
susiformavo skirtingi požiūriai. Dėl to 
vartotojų ir verslo įmonių apsaugos lygis 
yra nevienodas, o tai kenkia bendram 
Sąjungos TIS lygiui. Tai, kad nėra 
nustatyta bendrų minimalių reikalavimų 
viešojo administravimo institucijoms ir 
rinkos dalyviams, savo ruožtu neleidžia 
sukurti visuotinio veiksmingo 
bendradarbiavimo Sąjungos lygmeniu 
mechanizmo. Būtina veiksmingai skatinti 
mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir 
inovacijas šiose srityse ir teikti jiems 
atitinkamą finansavimą. Šiuo atžvilgiu 
universitetai ir tyrimų centrai atlieka 
esminį vaidmenį;

Or. es

Pakeitimas 115
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šios direktyvos nuostatos neturėtų 
trukdyti kiekvienai valstybei narei imtis 
reikalingų priemonių savo pagrindiniams 
saugumo interesams ir viešajai politikai 
apsaugoti ir visuomenės saugumui 
užtikrinti ir turėtų leisti atskleisti ir tirti 
kriminalinius nusikaltimus ir už juos 
traukti baudžiamojon atsakomybėm. Pagal 

(8) šios direktyvos nuostatos neturėtų 
trukdyti kiekvienai valstybei narei imtis 
reikalingų priemonių savo pagrindiniams 
saugumo interesams ir viešajai politikai 
apsaugoti ir visuomenės saugumui 
užtikrinti ir turėtų leisti atskleisti ir tirti 
kriminalinius nusikaltimus ir už juos 
traukti baudžiamojon atsakomybėm. Pagal 
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SESV 346 straipsnį jokia valstybė narė 
neprivalo teikti informacijos, kurios 
atskleidimas, jos nuomone, prieštarauja 
gyvybiniams jos saugumo interesams;

SESV 346 straipsnį jokia valstybė narė 
neprivalo teikti informacijos, kurios 
atskleidimas, jos nuomone, prieštarauja 
gyvybiniams jos saugumo interesams.
Pagal 2011 m. kovo 31 d. Tarybos 
sprendimą dėl ES įslaptintos informacijos 
apsaugai užtikrinti skirtų taisyklių 
(2011/292/ES) valstybės narės neprivalo 
atskleisti ES įslaptintos informacijos, 
informacijos, kuriai taikomi informacijos 
neatskleidimo susitarimai ar neoficialūs 
informacijos neatskleidimo susitarimai, 
pvz., Keitimosi informacija naudojant 
šviesoforo spalvas protokolas (angl. 
Traffic Light Protocol);

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kaip elgiamasi su slapta informacija taikant šią direktyvą.

Pakeitimas 116
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) atsižvelgiant į nacionalinių valdymo 
struktūrų skirtumus ir siekiant užtikrinti 
sektoriuje jau sudarytų susitarimų ir 
Sąjungos priežiūros ir reguliavimo 
institucijų apsaugą bei išvengti 
dubliavimo, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę paskirti daugiau nei vieną 
nacionalinę kompetentingą instituciją, 
atsakingą už užduočių, susijusių su rinkos 
dalyvių tinklų ir informacinių sistemų 
apsauga, vykdymu pagal šią direktyvą. 
Tačiau siekiant užtikrinti sklandų 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir 
bendravimą, būtina, kad kiekviena 
valstybė narė, nedarydama poveikio 
sektoriniams reguliavimo susitarimams, 
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paskirtų tik vieną bendrą nacionalinį 
informacinį centrą, atsakingą už 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
Sąjungos lygmeniu. Jei to reikalaujama 
pagal valstybės narės konstitucinę 
santvarką arba kitas taisykles, ji turėtų 
turėti galimybę paskirti tik vieną 
instituciją, kuri vykdytų kompetentingos 
institucijos ir bendro informacinio centro 
užduotis;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pakeičia 5 pakeitimą ir juo siekiama atsižvelgti į esamus sektorinius Sąjungos 
organus, kuriems jau pavesta užtikrinti tam tikrų sektorių tinklų ir informacinių sistemų 
saugumą.

Pakeitimas 117
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) jei įmanoma, valstybės narės, 
taikydamos šios direktyvos nuostatas, gali 
naudoti ar pritaikyti esamas 
organizacines struktūras. Valstybės narės, 
rengdamos TIS strategijas, turėtų atlikti 
esamų planų ir procedūrų inventorizaciją 
ir vertinimą;

Or. en

Pagrindimas

Valstybėse narėse jau vyksta ši pagirtina veikla ir tokios struktūros bei forumai turėtų būti 
išlaikyti arba, kur įmanoma, atitinkamai pritaikyti.

Pakeitimas 118
Christian Engström
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) turėtų būti sukurta saugi dalijimosi 
informacija infrastruktūra, kuri sudarytų 
sąlygas bendradarbiavimo tinkle keistis 
slapta ir konfidencialia informacija. 
Neapribojant jų įpareigojimo pranešti apie 
Sąjungos masto incidentus ir riziką 
bendradarbiavimo tinklui, prieiga prie kitų 
valstybių narių konfidencialios 
informacijos valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta tik jei jos įrodo, kad jų techniniai, 
finansiniai ir žmoniškieji ištekliai bei 
procesai ir jų ryšių infrastruktūra leidžia 
užtikrinti efektyvų, veiksmingą ir saugų jų 
dalyvavimą tinkle;

(14) turėtų būti sukurta saugi dalijimosi 
informacija infrastruktūra, kuri sudarytų 
sąlygas bendradarbiavimo tinkle keistis 
slapta ir konfidencialia informacija. Šiam 
tikslui galėtų būti naudojamos saugios 
europinės telematinių tinklų paslaugos 
valstybės valdymo institucijoms (angl. 
STESTA). Neapribojant jų įpareigojimo 
pranešti apie Sąjungos masto incidentus ir 
riziką bendradarbiavimo tinklui, prieiga 
prie kitų valstybių narių konfidencialios 
informacijos valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta tik jei jos įrodo, kad jų techniniai, 
finansiniai ir žmoniškieji ištekliai bei 
procesai ir jų ryšių infrastruktūra leidžia 
užtikrinti efektyvų, veiksmingą ir saugų jų 
dalyvavimą tinkle;

Or. en

Pakeitimas 119
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) turėtų būti sukurta saugi dalijimosi 
informacija infrastruktūra, kuri sudarytų 
sąlygas bendradarbiavimo tinkle keistis 
slapta ir konfidencialia informacija. 
Neapribojant jų įpareigojimo pranešti apie 
Sąjungos masto incidentus ir riziką 
bendradarbiavimo tinklui, prieiga prie kitų 
valstybių narių konfidencialios 
informacijos valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta tik jei jos įrodo, kad jų techniniai, 
finansiniai ir žmoniškieji ištekliai bei 
procesai ir jų ryšių infrastruktūra leidžia 

(14) turėtų būti sukurta saugi dalijimosi 
informacija infrastruktūra, kuri sudarytų 
sąlygas bendradarbiavimo tinkle keistis 
slapta ir konfidencialia informacija. 
Neapribojant jų įpareigojimo pranešti apie 
Sąjungos masto incidentus ir riziką 
bendradarbiavimo tinklui, prieiga prie kitų 
valstybių narių konfidencialios 
informacijos valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta tik jei jos įrodo, kad jų techniniai, 
finansiniai ir žmoniškieji ištekliai bei 
procesai ir jų ryšių infrastruktūra leidžia 



AM\1004135LT.doc 11/70 PE519.685v01-00

LT

užtikrinti efektyvų, veiksmingą ir saugų jų 
dalyvavimą tinkle;

užtikrinti efektyvų, veiksmingą ir saugų jų 
dalyvavimą tinkle. Tai visada turėtų būti 
atliekama naudojant skaidrius metodus, 
kurie neleistų valstybėms narėms elgtis 
savo nuožiūra;

Or. es

Pakeitimas 120
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekdamos užtikrinti skaidrumą ir 
tinkamai informuoti ES piliečius bei rinkos 
dalyvius, kompetentingos institucijos 
turėtų sukurti bendrą interneto svetainę, 
kurioje būtų skelbiama nekonfidenciali 
informacija apie incidentus ir riziką;

(16) siekdamos užtikrinti skaidrumą ir 
tinkamai informuoti ES piliečius bei rinkos 
dalyvius, kompetentingos institucijos 
turėtų sukurti bendrą interneto svetainę, 
kurioje būtų skelbiama nekonfidenciali 
informacija apie incidentus ir riziką. Šioje 
interneto svetainėje turėtų būti skelbiami 
tik būtini asmens duomenys ir kaip 
įmanoma anonimiškiau;

Or. en

Pakeitimas 121
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekdamos užtikrinti skaidrumą ir 
tinkamai informuoti ES piliečius bei rinkos 
dalyvius, kompetentingos institucijos 
turėtų sukurti bendrą interneto svetainę, 
kurioje būtų skelbiama nekonfidenciali 
informacija apie incidentus ir riziką;

(16) siekdamos užtikrinti skaidrumą ir 
tinkamai informuoti ES piliečius bei rinkos 
dalyvius, kompetentingos institucijos 
turėtų skelbti nekonfidencialią 
informaciją apie incidentus ir riziką
bendrose skaitmeninėse erdvėse, kuriose, 
kaip ir interneto svetainėse, būtų galima 
naršyti naudojantis mobiliaisiais 
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telefonais ir planšetiniais kompiuteriais;

Or. es

Pakeitimas 122
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) kalbant apie šią aplinką, ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas 
pažeidžiamiausiems visuomenės nariams, 
pvz., skaitmeninę atskirtį patiriantiems 
asmenims ir mažumoms, neapsaugotoms 
nuo socialinių tinklų. Konkrečios 
pastangos turėtų būti dedamos siekiant 
padidinti visuomenės informuotumą ir 
švietimą. Valstybės narės užtikrina, kad 
MVĮ galėtų gilinti savo žinias TIS srityje 
ir didinti savo gebėjimus kibernetinio 
saugumo srityje;

Or. es

Pakeitimas 123
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) siekdama palengvinti valstybių 
narių ir Komisijos bendradarbiavimą 
joms stengiantis užkirsti kelią tinklo ir 
duomenų saugumo incidentams, juos 
nustatyti ir į juos reaguoti, ENISA turi 
sukurti ir valdyti Europos lygmens 
išankstinio perspėjimo ir reagavimo 
mechanizmą, kuris veiktų drauge su kitais 
valstybių narių naudojamais 



AM\1004135LT.doc 13/70 PE519.685v01-00

LT

mechanizmais;

Or. el

Pagrindimas

Jei atsiranda kibernetinio saugumo problemų, veikiančių daugiau kaip vieną valstybę narę, 
ENISA turi turėti reikalingų išteklių, kad galėtų įsikišti ir paskelbti pavojų Sąjungos lygmeniu, 
kad, bendradarbiaudama su atitinkamomis nacionalinės valdžios institucijomis ir bendrais 
informaciniais centrais, užtikrintų veiksmingesnį bendrą valstybių narių atsaką.

Pakeitimas 124
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) turint omenyje visuotinį TIS problemų 
pobūdį, reikalingas glaudesnis tarptautinis 
bendradarbiavimas, kuris leistų pagerinti 
saugumo standartus ir keitimąsi 
informacija, skatinti bendrą visuotinį 
požiūrį į TIS problemas;

(21) turint omenyje visuotinį TIS problemų 
pobūdį, reikalingas glaudesnis tarptautinis 
bendradarbiavimas, kuris leistų pagerinti 
saugumo standartus ir keitimąsi 
informacija, skatinti bendrą visuotinį 
požiūrį į TIS problemas. Bet kokiai tokio 
tarptautinio bendradarbiavimo sistemai 
turėtų būti taikomos Direktyvos 95/46/EB 
ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 
nuostatos;

Or. en

Pakeitimas 125
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant išvengti neproporcingai 
didelės finansinės ir administracinės naštos 
mažiems operatoriams ir naudotojams, 
reikalavimai turėtų būti proporcingi rizikai, 

(27) siekiant išvengti neproporcingai 
didelės finansinės ir administracinės naštos 
mažiems operatoriams ir naudotojams, 
reikalavimai turėtų būti proporcingi rizikai, 



PE519.685v01-00 14/70 AM\1004135LT.doc

LT

kurią kelia atitinkama tinklų ar informacinė 
sistema, atsižvelgiant į tokių priemonių 
modernumą. Šie reikalavimai neturėtų būti 
taikomi labai mažoms įmonėms;

kurią kelia atitinkama tinklų ar informacinė 
sistema, atsižvelgiant į tokių priemonių 
modernumą. Šie reikalavimai neturėtų būti 
taikomi labai mažoms įmonėms, kurios 
turėtų turėti galimybę pasinaudoti 
tinkamu finansinės paramos 
mechanizmu, kad galėtų įvykdyti 
nustatytus reikalavimus;

Or. es

Pakeitimas 126
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kompetentingos institucijos turėtų 
skirti pakankamai dėmesio neformalių ir 
patikimų dalijimosi informacija tarp rinkos 
dalyvių ir tarp viešojo bei privačiojo 
sektorių kanalų išsaugojimui. Viešinant 
incidentus, apie kuriuos pranešama 
kompetentingoms institucijoms, turėtų būti 
išlaikoma pusiausvyra tarp poreikio 
visuomenę informuoti apie pavojus ir 
galimos žalos viešojo administravimo 
institucijų ir rinkos dalyvių, pranešančių 
apie incidentus, reputacijai bei komercinei 
veiklai; Įgyvendindamos įpareigojimus 
teikti pranešimus, kompetentingos 
institucijos turėtų atkreipti ypatingą dėmesį 
į poreikį griežtai užtikrinti, kad informacija 
apie produkto pažeidžiamumą liktų 
konfidenciali iki tol, kai bus paskelbtos 
atitinkamos saugumo priemones.

(28) kompetentingos institucijos turėtų 
skirti pakankamai dėmesio neformalių ir 
patikimų dalijimosi informacija tarp rinkos 
dalyvių ir tarp viešojo bei privačiojo 
sektorių kanalų išsaugojimui. Viešinant 
incidentus, apie kuriuos pranešama 
kompetentingoms institucijoms, turėtų būti 
išlaikoma pusiausvyra tarp poreikio 
visuomenę informuoti apie pavojus ir 
galimos žalos viešojo administravimo 
institucijų ir rinkos dalyvių, pranešančių 
apie incidentus, reputacijai bei komercinei 
veiklai; Įgyvendindamos įpareigojimus 
teikti pranešimus, kompetentingos 
institucijos turėtų atkreipti ypatingą dėmesį 
į poreikį griežtai užtikrinti, kad informacija 
apie produkto pažeidžiamumą liktų 
konfidenciali iki tol, kai bus paskelbtos 
atitinkamos saugumo priemones. Jokiomis 
aplinkybėmis negali būti ribojamos ar 
panaikinamos pagrindinės teisės gauti 
informacijos ir komunikuoti, būdingos 
teisinei valstybei; 

Or. es
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Pakeitimas 127
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kompetentingos institucijos turėtų 
turėti reikiamas priemones jų pareigoms 
atlikti, įskaitant įgaliojimus gauti 
pakankamai informacijos iš rinkos dalyvių 
ir viešojo administravimo institucijų, kad 
galėtų įvertinti tinklų ir informacinių 
sistemų saugumo lygį, taip pat patikimus ir 
išsamius duomenis apie įvykusius 
incidentus, kurie turėjo poveikio tinklų ir 
informacinių sistemų veikimui;

(29) kompetentingos institucijos turėtų 
turėti reikiamas priemones jų pareigoms 
atlikti, įskaitant įgaliojimus gauti 
pakankamai informacijos iš rinkos dalyvių 
ir viešojo administravimo institucijų, kad 
galėtų įvertinti tinklų ir informacinių 
sistemų saugumo lygį, taip pat patikimus ir 
išsamius duomenis apie įvykusius 
incidentus, kurie turėjo poveikio tinklų ir 
informacinių sistemų veikimui.
Kompetentingos institucijos turėtų turėti 
galimybę traukti atsakomybėn trūkumų 
turinčių kompiuterinių programų ar 
įrangos arba paslaugų, kurie tiesiogiai 
nulemia TIS incidentą, tiekėjus ir 
teikėjus;

Or. es

Pakeitimas 128
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kompetentingos institucijos turėtų 
turėti reikiamas priemones jų pareigoms 
atlikti, įskaitant įgaliojimus gauti 
pakankamai informacijos iš rinkos dalyvių 
ir viešojo administravimo institucijų, kad 
galėtų įvertinti tinklų ir informacinių 
sistemų saugumo lygį, taip pat patikimus ir 
išsamius duomenis apie įvykusius 
incidentus, kurie turėjo poveikio tinklų ir 
informacinių sistemų veikimui;

(29) kompetentingos institucijos, bendri 
informacijos centrai ir ENISA turėtų turėti 
reikiamas priemones jų pareigoms atlikti, 
įskaitant įgaliojimus gauti pakankamai
informacijos iš rinkos dalyvių ir viešojo 
administravimo institucijų, kad galėtų 
įvertinti tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo lygį, taip pat patikimus ir 
išsamius duomenis apie įvykusius 
incidentus, kurie turėjo poveikio tinklų ir 
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informacinių sistemų veikimui;

Or. el

Pakeitimas 129
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) daugeliu atvejų incidentas yra susijęs 
su kriminaline veika. Kriminalinį incidentų 
pobūdį galima įtarti netgi tuomet, kai jį 
patvirtinantys įrodymai nuo pat pradžių 
nėra pakankamai aiškūs. Tokioje 
situacijoje tinkamas kompetentingų 
institucijų ir teisėsaugos institucijų 
bendradarbiavimas turėtų būti veiksmingų 
ir visapusių atsakomųjų veiksmų į 
saugumo incidentų grėsmę dalis. Siekiant 
skatinti saugią ir lankstesnę aplinką, 
teisėsaugos institucijoms visų pirma reikia 
nuolat pranešti apie incidentus, jei įtariama, 
kad jie yra sunkaus kriminalinio pobūdžio.
Sunkus kriminalinis incidentų pobūdis
turėtų būti įvertintas atsižvelgiant į ES 
teisės aktus elektroninių nusikaltimų 
srityje;

(30) daugeliu atvejų incidentas yra susijęs 
su kriminaline veika. Kriminalinį incidentų 
pobūdį galima įtarti netgi tuomet, kai jį 
patvirtinantys įrodymai nuo pat pradžių 
nėra pakankamai aiškūs. Tokioje 
situacijoje tinkamas kompetentingų 
institucijų, bendrų informacinių centrų, 
ENISA ir teisėsaugos institucijų 
bendradarbiavimas turi būti veiksmingų ir 
visapusių atsakomųjų veiksmų į saugumo 
incidentų grėsmę dalis. Siekiant skatinti 
saugią ir lankstesnę aplinką, teisėsaugos 
institucijoms visų pirma reikia nuolat 
pranešti apie incidentus, jei įtariama, kad 
jie yra sunkaus kriminalinio pobūdžio.
Sunkus kriminalinis incidentų pobūdis turi
būti įvertintas atsižvelgiant į ES teisės 
aktus elektroninių nusikaltimų srityje;

Or. el

Pakeitimas 130
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) šia direktyva nedaroma poveikio 
Sąjungos acquis, susijusiam su duomenų 
apsauga.
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Laikantis šios direktyvos nuostatų 
naudojami duomenys turėtų apsiriboti tik 
tuo, kas neišvengiamai būtina, ir būti 
perduodami tik subjektams, kuriems tai 
neišvengiamai būtina, jie turėtų būti jei ne 
visiškai anoniminiai, tai kuo 
anonimiškesni,

Or. en

Pakeitimas 131
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30b) bendri teisės aktai dėl duomenų 
apsaugos ES lygmeniu turėtų būti 
priimami prieš priimant ES lygmens teisės 
aktus dėl kibernetinio saugumo. Todėl ši 
direktyva turėtų būti priimta tik po to, kai 
bus priimtas Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas;

Or. en

Pakeitimas 132
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) daugeliu atvejų dėl incidentų kyla 
pavojus asmens duomenims. Todėl 
kompetentingos institucijos ir duomenų 
apsaugos institucijos turėtų 
bendradarbiauti ir keistis informacija visais 
su tuo susijusiais klausimais, kad galėtų 
imtis dėl incidentų įvykusių asmens 
duomenų pažeidimų nagrinėjimo. Kai 

(31) daugeliu atvejų dėl incidentų kyla 
pavojus asmens duomenims. Todėl 
kompetentingos institucijos tam tikrais 
atvejais turėtų bendradarbiauti ir keistis 
informacija su rinkos dalyviais, kad galėtų 
imtis dėl incidentų įvykusių asmens 
duomenų pažeidimų nagrinėjimo
laikydamosi taikytinų duomenų apsaugos 
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saugumo incidentas kartu yra ir asmens 
duomenų pažeidimas pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl 
asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo valstybės narės įpareigojimą 
pranešti apie saugumo incidentus vykdo 
taip, kad administracinė našta būtų 
minimali. Bendradarbiaudama su 
kompetentingomis institucijomis ir 
duomenų apsaugos institucijomis, ENISA 
galėtų kurti keitimosi informacija 
mechanizmus bei šablonus; taip būtų 
išvengta poreikio turėti du pranešimo 
šablonus. Įvedus tokį vieną bendrą 
pranešimo šabloną, būtų paprasčiau teikti 
pranešimus apie incidentus, dėl kurių 
pažeistas asmens duomenų saugumas, ir 
sumažėtų verslo įmonių ir viešojo 
administravimo institucijų administracinė 
našta;

taisyklių. Kai saugumo incidentas kartu yra 
ir asmens duomenų pažeidimas pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo valstybės narės įpareigojimą 
pranešti apie saugumo incidentus vykdo 
taip, kad administracinė našta būtų 
minimali. Bendradarbiaudama su 
kompetentingomis institucijomis ir 
duomenų apsaugos institucijomis, ENISA 
galėtų kurti keitimosi informacija 
mechanizmus bei šablonus; taip būtų 
išvengta poreikio turėti du pranešimo 
šablonus. Įvedus tokį vieną bendrą 
pranešimo šabloną, būtų paprasčiau teikti 
pranešimus apie incidentus, dėl kurių 
pažeistas asmens duomenų saugumas, ir 
sumažėtų verslo įmonių ir viešojo 
administravimo institucijų administracinė 
našta;

Or. en

Pakeitimas 133
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant sudaryti sąlygas 
bendradarbiavimo tinklui tinkamai veikti, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
perduoti įgaliojimai priimti teisės aktus, 
kuriuose būtų nustatyti kriterijai, kuriuos 
turi atitikti valstybė narė, kad galėtų 
dalyvauti saugaus dalijimosi informacija 
sistemoje, toliau patikslinamos aplinkybės, 
dėl kurių reikalingas išankstinis 
perspėjimas, ir nustatomos aplinkybės, 
kuriomis rinkos dalyviai ir viešojo 
administravimo institucijos turi pranešti 

(34) siekiant sudaryti sąlygas 
bendradarbiavimo tinklui tinkamai veikti, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus, 
kuriuose toliau patikslinamos aplinkybės, 
dėl kurių reikalingas išankstinis 
perspėjimas;
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apie incidentus;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pakeičia 17 pakeitimą ir atspindi pranešėjo naujus 9, 10 ir 18 straipsnių 
pakeitimus (žr. ir 18 straipsnio pagrindimą).

Pakeitimas 134
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su kompetentingų 
institucijų ir Komisijos bendradarbiavimu 
bendradarbiavimo tinkle, prieiga prie 
saugios dalijimosi informacija
infrastruktūros, Sąjungos TIS 
bendradarbiavimo planu, visuomenės 
informavimui apie incidentus taikomais 
formatais bei procedūromis ir su TIS 
susijusiais standartais ir (arba) 
techninėmis sąlygomis. Tais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

(36) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su bendrų informacinių 
centrų ir Komisijos bendradarbiavimu 
bendradarbiavimo tinkle, nedarant 
poveikio nacionalinio lygmens 
bendradarbiavimo mechanizmams, 
bendram rinkiniui sujungimo ir saugumo 
standartų, taikomų saugiai dalijimosi 
informacija infrastruktūrai, Sąjungos TIS 
bendradarbiavimo planui ir pranešimui
apie didelį poveikį turinčius incidentus
taikomiems formatams bei procedūroms.
Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 20 pakeitimas. Šiuo pakeitimu siekiama ištaisyti Komisijos 
pasiūlymo klaidą, susijusią su planuojamo įgyvendinimo akto turiniu, jis atspindi naują 
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pasiūlytą 9 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 135
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) taikydama šią direktyvą Komisija 
turėtų veikti kartu su atitinkamais sektorių 
komitetais ir atitinkamomis ES lygmeniu 
įsteigtomis institucijomis, visų pirma, 
energetikos, transporto ir sveikatos srityse.

(37) taikydama šią direktyvą Komisija 
turėtų veikti kartu su atitinkamais sektorių 
komitetais ir atitinkamomis ES lygmeniu 
įsteigtomis institucijomis, visų pirma, 
energetikos, transporto, sveikatos ir
ginkluotųjų pajėgų srityse.

Or. es

Pakeitimas 136
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) kova su kibernetiniais nusikaltimais 
turėtų būti vykdoma drauge kovojant su 
tarptautiniu šnipinėjimu, kuris kenkia ES 
ir jos valstybių narių suverenitetui.  Ši 
direktyva turėtų apsaugoti visuomenę, 
įmones, viešąsias ir privačiąsias 
institucijas ir valstybes bei jų vyriausybes 
nuo nusikalstimų apskritai, nuo 
organizuoto nusikalstamumo ir 
šnipinėjimo, taip pat nuo kibernetinių 
nusikaltimų;

Or. es
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Pakeitimas 137
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) ši Direktyva parengta laikantis
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje pripažintų pagrindinių teisių ir 
principų, visų pirma teisės į tai, kad būtų 
gerbiamas privatus gyvenimas ir
bendravimas, asmens duomenų apsaugos, 
laisvės užsiimti verslu, teisės į nuosavybę, 
teisės į veiksmingą teisės gynimo 
priemonę, kuria galima būtų naudotis 
teisme ir teisės būti išklausytam. Ši 
direktyva turi būti įgyvendinta 
atsižvelgiant į šias teises ir principus,

(41) ši Direktyva jokiu būdu neturėtų 
apriboti ar panaikinti Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje pripažintų 
pagrindinių teisių ir principų, visų pirma 
teisės į tai, kad būtų gerbiamas privatus 
gyvenimas, teisių gauti informaciją ir
bendrauti, asmens duomenų apsaugos, 
laisvės užsiimti verslu, teisės į nuosavybę, 
teisės į veiksmingą teisės gynimo 
priemonę, kuria galima būtų naudotis 
teisme ir teisės būti išklausytam. Ši 
direktyva turi būti įgyvendinta 
atsižvelgiant į šias teises ir principus,

Or. es

Pakeitimas 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje nustatomos priemonės 
aukštam bendram tinklų ir informacinių 
sistemų saugumo (toliau – TIS) lygiui 
visoje Sąjungoje užtikrinti.

1. Šioje direktyvoje nustatomos priemonės 
aukštam bendram tinklų ir informacinių 
sistemų saugumo (toliau – TIS) lygiui 
visoje Sąjungoje užtikrinti, saugiai ir 
patikimai skaitmeninei aplinkai sukurti, 
tinklo neutralumui ir visuotinei prieigos 
prie technologijų ir visų susijusių 
paslaugų teisei užtikrinti;

Or. es
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Pakeitimas 139
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatomi saugumo reikalavimai rinkos 
dalyviams ir viešojo administravimo 
institucijoms.

c) nustatomi saugumo reikalavimai rinkos 
dalyviams ir viešojo administravimo 
institucijoms, užtikrinantys, kad nebūtų 
galima taikyti jokio subjektyvaus 
vertinimo.

Or. es

Pakeitimas 140
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatomi saugumo reikalavimai rinkos 
dalyviams ir viešojo administravimo 
institucijoms.

c) nustatomi saugumo reikalavimai rinkos 
dalyviams.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pakeitimo taikymo, turint mintyje IV skyrių, apribojimu. Viešojo 
administravimo institucijos neturėtų būti įtrauktos į IV skyriaus taikymo sritį, nes jų svarba 
vidaus rinkos veikimui ribota ir jos dėl savo viešos paskirties turėtų pasižymėti deramu 
stropumu. Todėl tos pačios kaip ir rinkos dalyvių prievolės nebūtų tinkamos.

Pakeitimas 141
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 14 straipsnyje nustatyti saugumo 
reikalavimai netaikomi nei įmonėms, 
teikiančioms viešųjų ryšių tinklų arba 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas, apibrėžtas Direktyvoje 
2002/21/EB, kurioms taikomi specifiniai 
saugumo ir vientisumo reikalavimai, 
nustatyti tos direktyvos 13a ir 13b 
straipsniuose, nei patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 142
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Be to, šia direktyva nepažeidžiama 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo, 2002 m. 
liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl 
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo.

5. Be to, šia direktyva nepažeidžiama 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo, 2002 m. 
liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje ir 2000 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl 
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo. Laikantis 
šios direktyvos nuostatų naudojami 
duomenys turėtų apsiriboti tik tuo, kas 
neišvengiamai būtina, jie turėtų būti jei ne 
visiškai anoniminiai, tai kuo 
anonimiškesni.

Or. en
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Pakeitimas 143
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Dalijantis informacija bendradarbiavimo 
tinkle pagal III skyrių ir teikiant 
pranešimus apie TIS incidentus pagal 14 
straipsnį, gali reikėti tvarkyti asmens 
duomenis. Pagal Direktyvos 95/46/EB 7 
straipsnį ir Direktyvą 2002/58/EB, kaip 
perkelta į nacionalinę teisę, valstybė narė 
suteikia įgaliojimus taip tvarkyti duomenis, 
kai tai reikalinga, kad būtų įgyvendinti 
bendro intereso tikslai, kurių siekiama šia 
direktyva.

6. Dalijantis informacija bendradarbiavimo 
tinkle pagal III skyrių ir teikiant 
pranešimus apie TIS incidentus pagal 14 
straipsnį, gali reikėti tvarkyti asmens 
duomenis. Pagal Direktyvos 95/46/EB 7 
straipsnį ir Direktyvą 2002/58/EB, kaip 
perkelta į nacionalinę teisę, valstybė narė 
suteikia įgaliojimus taip tvarkyti duomenis, 
kai tai reikalinga, kad būtų įgyvendinti 
bendro intereso tikslai, kurių siekiama šia 
direktyva. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkos dalyviai ir kompetentingos 
institucijos nebūtų traukiami 
atsakomybėn už asmens duomenų, kurių 
reikalaujama keičiantis informacija 
bendradarbiavimo tinkle, naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 144
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybėms narėms nedraudžiama priimti 
ir laikytis nuostatų, užtikrinančių
aukštesnį saugumo lygį, nepažeidžiant jų 
įpareigojimų pagal Sąjungos teisės aktus.

Valstybės narės priima nuostatas, 
užtikrinančias aukštesnį saugumo lygį,
pažeisdamos savo įpareigojimus pagal 
Sąjungos teisės aktus ir siekdamos 
nacionalinio saugumo tikslų, arba jas 
išlaiko.

Or. en
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Pakeitimas 145
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) kibernetinis atsparumas – tinklo ir 
informacinės sistemos gebėjimas būti 
atspariai ir atgauti visišką operatyvinį 
pajėgumą po incidentų, įskaitant techninį 
veiklos sutrikimą, elektros srovės dingimą 
ar saugumo incidentus, tačiau jais 
neapsiribojant.

Or. en

Pakeitimas 146
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) rizika – tai bet kokios aplinkybės ar 
įvykis, galintys turėti neigiamą poveikį 
saugumui;

3) rizika – tai bet kokios pagrįstai 
nustatomos aplinkybės ar įvykis, galintys 
turėti neigiamą poveikį saugumui;

Or. en

Pakeitimas 147
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) informacinės visuomenės paslauga –
tai paslauga, apibrėžta Direktyvos 

Išbraukta.
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98/34/EB 1 straipsnio 2 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 148
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjas, kuris suteikia galimybę teikti 
kitas informacinės visuomenės paslaugas, 
kurių neišsamus sąrašas pateikiamas II 
priede;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 149
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ypatingos svarbos infrastruktūra, kuri 
yra būtina gyvybiškai svarbiai ekonominei 
ir visuomeninei energetikos, transporto, 
bankininkystės, biržų ir sveikatos sričių 
veiklai, kurios neišsamus sąrašas 
pateikiamas II priede, palaikyti, 
operatorius.

b) ypatingos svarbos infrastruktūros, kuri 
yra būtina ekonominiam stabilumui ir 
atsparumui, visuomenės sveikatai, 
visuomenės saugumui ar bet kokiam šių 
dalykų deriniui palaikyti ir kuriai suirus 
ar kurią sunaikinus dėl nesugebėjimo 
palaikyti šių funkcijų valstybė narė būtų
itin paveikta, operatorius, jų neišsamus 
sąrašas pateikiamas II priede.

Or. en

Pakeitimas 150
Philippe Juvin, Marielle Gallo
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ypatingos svarbos infrastruktūra, kuri 
yra būtina gyvybiškai svarbiai ekonominei 
ir visuomeninei energetikos, transporto, 
bankininkystės, biržų ir sveikatos sričių 
veiklai, kurios neišsamus sąrašas 
pateikiamas II priede, palaikyti, 
operatorius.

b) ypatingos svarbos infrastruktūros, kuri 
yra būtina gyvybiškai svarbiai ekonominei 
ir visuomeninei energetikos, transporto, 
bankininkystės, biržų ir sveikatos sričių 
veiklai, kurios neišsamus sąrašas 
pateikiamas II priede, palaikyti, 
operatorius, tiek, kiek atitinkami tinklai ir 
informacinės sistemos su tuo tiesiogiai 
susiję.

Or. en

Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į infrastruktūrą, o ne vien tik į sektorių. Iš tikrųjų, ne visi ypatingos svarbos 
infrastruktūros operatoriaus tinklai ir informacinės sistemos yra „ypatingos svarbos“, t. y., 
ne visi jie būtini siekiant palaikyti gyvybiškai svarbią veiklą (pvz., su įrangos priežiūra susiję 
tinklai ir informacinės sistemos). Ši direktyva turėtų būti taikoma tik tiesiogiai su ypatingos 
svarbos infrastruktūra susijusiems tinklams ir informacinėms sistemoms.

Pakeitimas 151
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. labai maža įmonė, kaip apibrėžta 
2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacijos 2003/361/EB dėl 
mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo1 2 straipsnio 3 dalyje, pagal šį 
apibrėžimą nėra rinkos dalyvė, nebent jos, 
kaip ypatingos svarbos infrastruktūros 
operatoriaus patronuojamosios įmonės, 
funkcijos apibrėžtos šio punkto pirmos 
dalies b punkte.
_____________
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1 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Or. en

Pakeitimas 152
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis Išbraukta.
Principas

Pagal šią direktyvą valstybės narės savo 
teritorijoje užtikrina aukštą tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo lygį.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukti reikia, kad nebūtų dubliuojama 1 straipsnio 1 dalis. Be to, valstybės narės gali tik 
užtikrinti, kad subjektai, kuriems skirta ši direktyva, laikytųsi jos reikalavimų. Bendro 
principo užtikrinti aukštą tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygį laikytis neįmanoma.

Pakeitimas 153
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šią direktyvą valstybės narės savo 
teritorijoje užtikrina aukštą tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo lygį.

Pagal šią direktyvą valstybės narės savo 
teritorijoje užtikrina aukštą tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo lygį. Kova 
su kibernetiniais nusikaltimais vykdoma 
drauge kovojant su tarptautiniu 
šnipinėjimu, kuriuo siekiama pakenkti ES 
ir jos valstybių narių suverenitetui. 

Or. es
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Pakeitimas 154
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) mokslinių tyrimų ir plėtros planai ir 
aprašymas, kaip šie planai atsispindi 
nustatytuose prioritetuose.

e) mokslinių tyrimų ir plėtros planai ir 
aprašymas, kaip šie planai atsispindi 
nustatytuose prioritetuose, šiuose planuose 
universitetams ir tyrimų centrams tenka 
lemiamas vaidmuo.

Or. es

Pakeitimas 155
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) itin kruopščiai parengtos kokybės 
programos ir priemonės, kurių reikia šiai 
direktyvai įgyvendinti ir išplėsti. Visos 
taikomosios programos turi būti įdiegtos 
naudojant pakartotinai panaudojamą 
kodą ir, kiek įmanoma, naudojant atvirojo 
kodo programinę įrangą; 

Or. es

Pakeitimas 156
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) rizikos įvertinimo planas, skirtas rizikai
nustatyti ir galimų incidentų poveikiui 
įvertinti;

a) rizikos valdymo sistema, kuria siekiama
nustatyti rizikos identifikavimo, eiliškumo 
pagal svarbą nustatymo, vertinimo ir
valdymo, galimų incidentų poveikio 
vertinimo, prevencijos ir kontrolės 
galimybių nustatymo metodiką ir apibrėžti 
galimų atsakomųjų priemonių 
pasirinkimo kriterijus;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 29 pakeitimas. Komisijos pasiūlymas būtų turėjęs per didelį 
poveikį, susijusį su valstybių narių nacionalinio saugumo klausimais, ir dėl jo 
bendradarbiavimo planas būtų tapęs neįgyvendinamas ir per daug kompleksiškas, kad galėtų 
būti veiksmingas.

Pakeitimas 157
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) rizikos įvertinimo planas, skirtas rizikai 
nustatyti ir galimų incidentų poveikiui 
įvertinti;

a) rizikos įvertinimo planas, skirtas rizikai 
nustatyti ir galimų incidentų poveikiui 
įvertinti; planas turėtų būti persvarstomas 
ir atnaujinamas kiekvienais metais;

Or. en

Pakeitimas 158
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) visų subjektų, kurie atitinka 
direktyvoje nustatytus rizikos valdymo ir 
informavimo reikalavimus, internetinio 
katalogo skelbimas tokiu būdu, kad 
nebūtų apribojamos nė vienos valstybės 
narės piliečių teisės gauti informaciją; 
tam reikia parengti TIS valdymo ir 
procedūrų skaidrumo planą.

Or. es

Pakeitimas 159
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) slaptažodžių saugojimo ir naudojimo 
gerinimas, pvz., maišos funkcijos ar 
slaptažodžių valdymo priemonių 
naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 160
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) kalbant apie šią aplinką, ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas 
pažeidžiamiausiems visuomenės nariams, 
pvz., skaitmeninę atskirtį patiriantiems 
asmenims ir mažumoms, neapsaugotoms 
nuo socialinių tinklų.
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Or. es

Pakeitimas 161
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija informuojama apie nacionalinę 
TIS strategiją ir nacionalinį TIS 
bendradarbiavimo planą per vieną mėnesį
nuo jų priėmimo.

3. Komisija informuojama apie nacionalinę 
TIS strategiją ir nacionalinį TIS 
bendradarbiavimo planą per tris mėnesius
nuo jų priėmimo.

Or. en

Pakeitimas 162
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria
nacionalinę tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo kompetentingą instituciją 
(„kompetentinga institucija“).

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
ar daugiau civilinių nacionalinių tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo
kompetentingų institucijų (toliau –
kompetentinga (-os) institucija (-os)).

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pakeičia 32 pakeitimą ir juo siekiama dar konkrečiau apibrėžti, kokio tipo 
institucija turėtų atlikti nacionalinės kompetentingos institucijos vaidmenį.

Pakeitimas 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos stebi šios 
direktyvos taikymą nacionaliniu lygmeniu 
ir padeda nuosekliai ją taikyti visoje 
Sąjungoje.

2. Kompetentingos institucijos stebi šios 
direktyvos taikymą nacionaliniu lygmeniu 
ir padeda nuosekliai ją taikyti visoje 
Sąjungoje. Jos taip pat stebi, kaip jų 
atsakomybės srityse taikomos TIS 
priemonės. 

Or. es

Pakeitimas 164
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei valstybė narė paskiria daugiau nei 
vieną kompetentingą instituciją, ji 
paskiria civilinę nacionalinę instituciją, 
pvz., kompetentingą instituciją, kuri vykdo 
nacionalinio bendro informacinio centro 
funkcijas, susijusias su tinklų ir 
informacinių sistemų saugumu (toliau -
bendras informacinis centras). Jei 
valstybė narė paskiria tik vieną 
kompetentingą instituciją, ši 
kompetentinga institucija taip pat vykdo 
bendro informacinio centro funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pakeičia 33 pakeitimą ir dera su nauju pranešėjo 6 straipsnio 1 dalies 
pakeitimu. Juo siekiama konkrečiau apibrėžti, kokio tipo institucija turėtų atlikti bendro 
informacinio centro funkciją.

Pakeitimas 165
Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos gautų 
pranešimus apie incidentus iš viešojo 
administravimo institucijų ir rinkos 
dalyvių, kaip nurodyta 14 straipsnio 2 
dalyje, ir kad joms būtų suteikti 15 
straipsnyje nurodyti įgyvendinimo ir 
vykdymo užtikrinimo įgaliojimai.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos ir bendri 
informaciniai centrai, kai taikoma pagal 
šio straipsnio 2a dalį, gautų pranešimus 
apie incidentus iš rinkos dalyvių, kaip 
nurodyta 14 straipsnio 2 dalyje, ir kad joms 
būtų suteikti 15 straipsnyje nurodyti 
įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo 
įgaliojimai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 37 pakeitimas. Juo siekiama paaiškinti įvairių institucijų 
vaidmenį, kad pranešimai nebūtų dubliuojami, t. y. teikiami ir kompetentingoms institucijoms, 
ir bendriems informaciniams centrams. Atsižvelgiant į tai, kad kai kuriuose sektoriuose 
pranešimai jau teikiami Sąjungos įstaigoms, dubliavimo reikėtų vengti.

Pakeitimas 166
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai pagal Sąjungos teisės aktus 
numatoma įsteigti konkretaus sektoriaus 
Sąjungos priežiūros ar reguliavimo 
įstaigą, inter alia, tinklų ir informacinių 
sistemų saugumo, ši įstaiga gauna 
pranešimus apie incidentus pagal 14 
straipsnio 2 dalį iš atitinkamų šio 
sektoriaus rinkos dalyvių ir jai suteikiami 
15 straipsnyje nurodyti įgyvendinimo ir 
vykdymo užtikrinimo įgaliojimai. Ši 
Sąjungos įstaiga glaudžiai 
bendradarbiauja su priimančiosios 
valstybės narės kompetentingomis 
institucijomis ir bendrais informaciniais 
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centrais šių prievolių klausimais. 
Priimančiosios valstybės narės bendras 
informacinis centras atstovauja Sąjungos 
įstaigai III skyriaus prievolių klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 37 pakeitimas. Juo siekiama paaiškinti įvairių institucijų 
vaidmenį, kad pranešimai nebūtų dubliuojami, t. y. teikiami ir kompetentingoms institucijoms, 
ir bendriems informaciniams centrams. Atsižvelgiant į tai, kad kai kuriuose sektoriuose 
pranešimai jau teikiami Sąjungos įstaigoms, dubliavimo reikėtų vengti.

Pakeitimas 167
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos ir Komisija 
sukuria tinklą (toliau – bendradarbiavimo 
tinklas), skirtą bendradarbiauti sprendžiant 
problemas, susijusias su rizika ir 
incidentais, kurie turi įtakos tinklų ir 
informacinėms sistemoms.

1. Bendri informaciniai centrai ir 
Komisija drauge su ENISA, jei ji to 
paprašo, sukuria tinklą (toliau –
bendradarbiavimo tinklas), skirtą 
bendradarbiauti siekiant sukurti 
nustatymo, analizės ir atsako procedūras, 
taikomas sprendžiant problemas, susijusias 
su saugumu ir rizikos bei incidentais, kurie 
turi įtakos tinklų ir informacinėms 
sistemoms.

Or. el

Pakeitimas 168
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendradarbiavimo tinklas užtikrina, kad 
Komisija ir kompetentingos institucijos 
nuolat palaikytų ryšius. Gavusi prašymą 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūra (ENISA) padeda 
bendradarbiavimo tinklui savo žiniomis ir 
patarimais.

2. Bendradarbiavimo tinklas užtikrina, kad 
Komisija ir bendri informaciniai centrai 
nuolat palaikytų ryšius. Gavusi prašymą 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūra (ENISA) padeda 
bendradarbiavimo tinklui savo žiniomis ir 
patarimais. Tam tikrais atvejais rinkos 
dalyviai ir kibernetinio saugumo 
sprendimų teikėjai taip pat gali būti 
kviečiami dalyvauti šio straipsnio 3 dalies 
g, h ir i punktuose nurodytoje 
bendradarbiavimo tinklo veikloje.

Or. en

Pagrindimas

Be pranešėjo pakeitimų, pagal kuriuos sudaroma galimybė įtraukti rinkos dalyvius į 
bendradarbiavimo tinklą, taip pat reikėtų apsvarstyti galimybę įtraukti kibernetinio saugumo 
paslaugų teikėjus, kurie gali sukurti pridėtinę vertę, nes šios organizacijos gali būti 
naudingos: jos gali nurodyti kibernetinius pavojus, apie kuriuos sužinojo tvarkydamos klientų 
bazes, taip pat pateikti bendrą plataus klientų grupių spektro reikalavimų, problemų ir 
geriausios praktikos vaizdą.

Pakeitimas 169
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendroje svetainėje reguliariai skelbia 
nekonfidencialią informaciją apie nuolat 
teikiamus išankstinius perspėjimus ir 
koordinuotus atsakomuosius veiksmus;

c) bendrose skaitmeninėse erdvėse, 
kuriose, kaip ir interneto svetainėse, 
galima naršyti naudojantis mobiliaisiais 
telefonais ir planšetiniais kompiuteriais,
reguliariai skelbia nekonfidencialią 
informaciją apie nuolat teikiamus 
išankstinius perspėjimus ir koordinuotus 
atsakomuosius veiksmus;

Or. es
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Pakeitimas 170
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vienos valstybės narės ar Komisijos 
prašymu pagal šią direktyvą drauge aptaria 
ir įvertina vieną ar daugiau nacionalinių 
TIS strategijų ir nacionalinių TIS 
bendradarbiavimo planų, nurodytų 5 
straipsnyje;

d) pagal šią direktyvą drauge aptaria ir 
įvertina vieną ar daugiau nacionalinių TIS 
strategijų ir nacionalinių TIS 
bendradarbiavimo planų, nurodytų 5 
straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių ar Komisijos galimybė pateikti atskirą prašymą turėtų per didelį poveikį ir 
panaikintų tokio bendradarbiavimo tinklo konstruktyvaus veikimo išankstines sąlygas.

Pakeitimas 171
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) valstybės narės ar Komisijos prašymu
drauge aptaria ir įvertina CERT 
efektyvumą, ypač kai TIS pratybos 
vykdomos Sąjungos lygmeniu;

e) drauge aptaria ir įvertina CERT 
efektyvumą, ypač kai TIS pratybos 
vykdomos Sąjungos lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių ar Komisijos galimybė pateikti atskirą prašymą turėtų per didelį poveikį ir 
panaikintų tokio bendradarbiavimo tinklo konstruktyvaus veikimo išankstines sąlygas.
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Pakeitimas 172
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) visais aktualiais klausimais 
bendradarbiauja ir keičiasi informacija su 
Europolo Europos kovos su elektroniniu 
nusikalstamumu centru ir su kitomis 
susijusiomis Europos įstaigomis, ypač 
duomenų apsaugos, energetikos, 
transporto, bankininkystės, vertybinių 
popierių biržų ir sveikatos srityse;

f) aktualiais klausimais bendradarbiauja ir 
keičiasi informacija su Europolo Europos 
kovos su elektroniniu nusikalstamumu 
centru ir su kitomis susijusiomis Europos 
įstaigomis apie tinklo ir informacinių 
sistemų saugumą, ypač duomenų 
apsaugos, energetikos, transporto, 
bankininkystės, finansų rinkų ir sveikatos 
srityse;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 44 pakeitimas. Juo siekiama paaiškinti, kokio tipo informacija 
keičiamasi su Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centru (EC3) ir kitomis 
susijusiomis Europos įstaigomis.

Pakeitimas 173
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) reguliariai rengia gebėjimų ir 
pasirengimo tarpusavio vertinimą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas remia bendradarbiavimo tinklą; tačiau tarpusavio vertinimas galėtų kirstis su tam 
tikrais nacionalinio saugumo aspektais, ir tam nebūtų taikomas SESV 114 straipsnis.



AM\1004135LT.doc 39/70 PE519.685v01-00

LT

Pakeitimas 174
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) bendradarbiaudamos su ENISA 
parengia gaires dėl konkrečių sektorių 
pranešimo apie didelius incidentus 
kriterijų, kurios papildo 14 straipsnio 2 
dalyje nustatytus parametrus.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas turėtų eiti po 45 pakeitimo (6 straipsnio 3ia dalis (nauja)). Nuoroda į 14 
straipsnio 2 dalį turėtų būti skaitoma drauge su 56–59 pakeitimais. Nors šioje direktyvoje 
nustatomi horizontalieji tarpsektoriniai kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kad reikia teikti 
pranešimą, būtina nustatyti konkretiems sektoriams skirtus kriterijus. Siekiant, kad kriterijai 
būtų taikomi visoje Sąjungoje konkretiems sektoriams, jie turėtų būti parengti naudojantis 
tinklu ir bendradarbiaujant su ENISA.

Pakeitimas 175
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Prieš keisdamosi bet kokia slapta ir 
konfidencialia informacija apie riziką ir 
incidentus, veikiančius jų tinklus ir 
informacines sistemas, bendradarbiavimo 
tinkle, kompetentingos institucijos 
pasikonsultuoja su atitinkamomis viešojo 
administravimo institucijomis ir rinkos 
dalyviais.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad keitimosi informacija per bendradarbiavimo tinklą procedūra 
būtų įtraukesnė, t. y. kad būtų atsižvelgiama į komentarus ir pastabas, kurių apie slaptą ar 
konfidencialią informaciją, susijusią su jų tinklus ir informacines sistemas veikiančia rizika ir 
incidentais, galėtų pateikti viešojo administravimo institucijos ar rinkos dalyviai.
Kompetentingos institucijos gali atsižvelgti į šias pastabas, nors jos neprivalomos.

Pakeitimas 176
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
reikiamą modalumą, siekdama palengvinti 
kompetentingų institucijų ir Komisijos 
bendradarbiavimą pagal 2 ir 3 dalis. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 19 
straipsnio 2 dalyje nurodytą 
konsultavimosi procedūrą.

4. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
reikiamą modalumą, siekdama palengvinti 
kompetentingų institucijų ir Komisijos 
bendradarbiavimą pagal 2 ir 3 dalis. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 19 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 177
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Asmens duomenys atskleidžiami tik 
gavėjams, kuriems šiuos duomenis būtina 
apdoroti savo užduočių vykdymo tikslu 
vadovaujantis atitinkamu teisiniu 
pagrindu. Atskleidžiami tik duomenys, 
būtini jų užduotims atlikti. Užtikrinama, 
kad būtų laikomasi tikslu pagrįsto 
ribojimo principo. Šių duomenų 
saugojimo laiko riba nurodoma šioje 
direktyvoje išdėstytais tikslais.
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Or. en

Pakeitimas 178
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. valstybių narių dalyvavimo saugioje 
dalijimosi informacija sistemoje 
kriterijais, siekiant užtikrinti, kad visi 
dalyviai visais apdorojimo etapais 
užtikrintų aukšto lygio saugumą ir 
atsparumą – taip pat ir tinkamomis 
konfidencialumo ir saugumo 
priemonėmis, kaip nustatyta Direktyvos 
95/46/EB 16 ir 17 straipsniuose ir 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 21 ir 
22 straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 179
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 18 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomi kriterijai, kuriuos turi įvykdyti 
valstybė narė, kad būtų įgaliota dalyvauti 
saugioje dalijimosi informacija sistemoje, 
ir kurie susiję su:

Išbraukta.

a) saugia ir atsparia nacionalinio lygmens 
ryšių ir informacijos infrastruktūra, kuri 
būtų suderinama ir sąveiki su 
bendradarbiavimo tinklo saugia 
infrastruktūra pagal 7 straipsnio 3 dalį; ir
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b) pakankamais jų kompetentingos 
institucijos ir CERT techniniais, 
finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais ir 
procesais, kurie leistų veiksmingai, našiai 
ir saugiai dalyvauti saugioje dalijimosi 
informacija sistemoje pagal 6 straipsnio 3 
dalį, 7 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 3 
dalį.

Or. en

Pagrindimas

Pakeičia 47 pakeitimą.

Pakeitimas 180
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 18 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomi kriterijai, kuriuos turi įvykdyti 
valstybė narė, kad būtų įgaliota dalyvauti 
saugioje dalijimosi informacija sistemoje, 
ir kurie susiję su:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 181
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktais priima
sprendimus dėl valstybių narių prieigos 
prie saugios infrastruktūros pagal 2 ir 3 
dalyse nurodytus kriterijus. Tokie 

3. Komisija įgyvendinimo aktais priima
bendrą sujungimo ir saugumo standartų, 
kuriuos turi atitikti bendri informaciniai 
centrai, prieš keisdamiesi slapta ir 
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įgyvendinimo aktai priimami pagal 19 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

konfidencialia informacija 
bendradarbiavimo tinkle, rinkinį. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 19 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti informaciją ir užtikrinti skaidrią procedūrą bei didesnio masto valstybių 
narių dalijimąsi informacija, pagrįstą tarpusavio pasitikėjimu, turėtų būti parengtas bendras 
sujungimo ir saugumo standartų rinkinys.

Pakeitimas 182
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos arba 
Komisija bendradarbiavimo tinkle pateikia 
išankstinį perspėjimą apie riziką ir 
incidentus, kurie atitinka bent vieną iš 
toliau išvardytų sąlygų:

1. Bendri informaciniai centrai, Komisija 
arba ENISA bendradarbiavimo tinkle 
pateikia išankstinį perspėjimą apie riziką ir 
incidentus, kurie atitinka bent vieną iš 
toliau išvardytų sąlygų:

Or. el

Pakeitimas 183
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų mastas sparčiai auga arba gali 
išaugti;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šis kriterijus būtų nuolat vykdomas ir dėl jo būtų pateikiamas neproporcingas išankstinių 
perspėjimų skaičius, o tai viršytų institucijų pajėgumus. Be to, didėjantis rizikos ar incidentų 
mastas savaime dar nereiškia, kad reikia imtis Sąjungos lygmens veiksmų.

Pakeitimas 184
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) į juos atsakyti nacionalinių reagavimo
pajėgumų nepakanka arba gali nepakakti;

b) bendras informacinis centras įvertina, 
kad rizika ar incidentas gali viršyti 
nacionalinius reagavimo pajėgumus;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama konkrečiau apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar teikti 
išankstinį perspėjimą. Siekiant užtikrinti techninį neutralumą ir atsižvelgti į konkrečiam 
sektoriui būdingas sąlygas, išsamesnės nuostatos turėtų būti nustatytos deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 185
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jie paveikia arba gali paveikti daugiau 
nei vieną valstybę narę.

c) bendri informaciniai centrai arba
Komisija nustato, kad rizika ar incidentas 
veikia daugiau nei vieną valstybę narę.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama konkrečiau apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar teikti 
išankstinį perspėjimą. Siekiant išlaikyti neutralumą techniniu požiūriu ir atsižvelgti į 
konkrečiam sektoriui būdingas sąlygas, išsamesnės nuostatos turėtų būti nustatytos 
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deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 186
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Bendradarbiavimo tinklo nariai gautą 
informaciją apie riziką ar incidentus 
viešai paskelbia tik tada, kai gauna 
pranešančiosios kompetentingos 
institucijos sutikimą. 

Or. en

Pakeitimas 187
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ENISA, bendradarbiaudama su Komisija, 
parengia ir Europos lygmeniu valdo 
išankstinio perspėjimo ir reagavimo
mechanizmą, kuris veiktų drauge su kitais 
valstybių narių naudojamais 
mechanizmais;

Or. el

Pakeitimas 188
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės prašymu arba savo 
iniciatyva Komisija gali pareikalauti, kad 
valstybė narė pateiktų bet kokią 
informaciją, susijusią su konkrečia rizika 
ar incidentu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šio straipsnio 1 dalyje jau nurodoma, kokioms sąlygoms esant turi būti teikiamas išankstinis 
perspėjimas. Todėl Komisijos ar pavienės valstybės narės galimybė teikti konkrečiai 
neapibrėžtus prašymus turėtų per didelių pasekmių ir trukdytų konstruktyviam 
bendradarbiavimui.

Pakeitimas 189
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei įtariama, kad rizika ar incidentas, 
apie kurį būtina pateikti išankstinį 
perspėjimą, yra nusikalstamo pobūdžio,
kompetentingos Komisijos institucijos 
apie tai informuoja Europolo Europos 
kovos su elektroniniu nusikalstamumu
centrą.

4. Jei įtariama, kad rizika ar incidentas, 
apie kurį būtina pateikti išankstinį 
perspėjimą, yra rimto nusikalstamo 
pobūdžio ir jei atitinkamas rinkos dalyvis 
pranešė apie įtariamo rimto nusikalstamo 
pobūdžio incidentus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 4 dalyje, valstybės narės 
užtikrina, kad tam tikrais atvejais būtų 
informuojamas Europolo Europos kovos 
su elektroniniu nusikalstamumu centras.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 50 pakeitimas. Laikantis teisėtumo principo, kitoms nei 
teisėsaugos institucijoms šis principas negali būti privalomas ir jos negali automatiškai 
pranešti apie įtariamus nusikalstamo pobūdžio incidentus. Ne teisėsaugos institucijų ir EC3 
kontaktai negali būti reglamentuojami pagal šią direktyvą.
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Pakeitimas 190
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bendradarbiavimo tinklo nariai viešai 
neskelbia jokios pagal 1 dalį gautos 
informacijos apie riziką ir incidentus, 
prieš tai negavę pranešančiojo bendro 
informacinio centro sutikimo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsaugoti pasitikėjimą ir paskatinti dalijimąsi informacija 
koordinuojant išankstinių perspėjimų skelbimą.

Pakeitimas 191
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bendradarbiavimo tinklo nariai ir 
Komisija viešai neskelbia jokios pagal 1 
dalį gautos informacijos apie riziką ir 
incidentus, prieš tai negavę pranešančiojo 
bendro informacinio centro sutikimo. Be 
to, prieš pasidalydamas informacija 
bendradarbiavimo tinkle, pranešantysis 
bendras informacinis centras informuoja 
rinkos dalyvį, su kuriuo ta informacija 
susijusi, apie savo ketinimą ir, jei mano 
esant tinkama, anonimizuoja atitinkamą 
informaciją.

Or. en
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Pagrindimas

Tai svarbu siekiant užtikrinti pasitikėjimą ir paskatinti dalijimąsi informacija. Jei šių 
apsaugos priemonių nebus, labai tikėtina, kad nacionalinės kompetentingos institucijos ir 
rinkos dalyviai nepraneš apie incidentus ir nesidalys informacija.

Pakeitimas 192
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Koordinuotame atsakomųjų veiksmų 
plane turėtų būti numatyta pakankamai 
atsarginės informacijos.

Or. en

Pakeitimas 193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos TIS bendradarbiavimo planas TIS ES strategija ir bendradarbiavimo 
planas

Or. es

Pakeitimas 194
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Sąjungos TIS bendradarbiavimo 
planas parengiamas taip, kad derėtų su 
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nacionalinėmis TIS strategijomis ir 
bendradarbiavimo planais, kaip nustatyta 
šios direktyvos 5 straipsnyje, įskaitant, 
tam tikrais atvejais, 13a 
konstatuojamojoje dalyje nurodytą 
inventorizaciją.

Or. en

Pagrindimas

Žr. Ch. Engströmo pakeitimą, 13a konstatuojamąja dalį (naują).

Pakeitimas 195
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neapribojant bendradarbiavimo tinklo 
galimybių užtikrinti neformalų tarptautinį 
bendradarbiavimą, Sąjunga gali sudaryti 
tarptautinius susitarimus su trečiosiomis 
šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis, 
pagal kuriuos joms būtų leidžiama 
dalyvauti tam tikroje bendradarbiavimo 
tinklo veikloje ir toks dalyvavimas būtų 
organizuojamas. Tokiame susitarime 
atsižvelgiama į poreikį užtikrinti tinkamą 
bendradarbiavimo tinkle cirkuliuojančių 
asmens duomenų apsaugą.

Neapribojant bendradarbiavimo tinklo 
galimybių užtikrinti neformalų tarptautinį 
bendradarbiavimą, Sąjunga gali sudaryti 
tarptautinius susitarimus su trečiosiomis 
šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis, 
pagal kuriuos joms būtų leidžiama 
dalyvauti tam tikroje bendradarbiavimo 
tinklo veikloje ir toks dalyvavimas būtų 
organizuojamas. Tokiame susitarime 
atsižvelgiama į poreikį užtikrinti tinkamą 
bendradarbiavimo tinkle cirkuliuojančių 
asmens duomenų apsaugą. Tarptautiniu 
lygmeniu Sąjunga siekia paveikti 
socialinių tinklų paslaugų teikėjus, kad 
naudotojams nereikėtų patiems ieškoti 
tinkamų saugumo priemonių, o būtų 
automatiškai užtikrinamas maksimalus 
pranešimų saugumas ir šifravimas, tada 
naudotojai sąmoningai galėtų sutikti, kad 
saugumo nustatymai konkretiems 
tikslams būtų mažesni.

Or. en
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Pakeitimas 196
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neapribojant bendradarbiavimo tinklo 
galimybių užtikrinti neformalų tarptautinį 
bendradarbiavimą, Sąjunga gali sudaryti 
tarptautinius susitarimus su trečiosiomis 
šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis, 
pagal kuriuos joms būtų leidžiama 
dalyvauti tam tikroje bendradarbiavimo 
tinklo veikloje ir toks dalyvavimas būtų 
organizuojamas. Tokiame susitarime 
atsižvelgiama į poreikį užtikrinti tinkamą 
bendradarbiavimo tinkle cirkuliuojančių 
asmens duomenų apsaugą.

Neapribojant bendradarbiavimo tinklo 
galimybių užtikrinti neformalų tarptautinį 
bendradarbiavimą, Sąjunga gali sudaryti
tarptautinius susitarimus su trečiosiomis 
šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis, 
pagal kuriuos joms būtų leidžiama 
dalyvauti tam tikroje bendradarbiavimo 
tinklo veikloje ir toks dalyvavimas būtų 
organizuojamas. Tokiame susitarime 
atsižvelgiama į poreikį užtikrinti tinkamą 
bendradarbiavimo tinkle cirkuliuojančių 
asmens duomenų apsaugą. Tokie 
susitarimai taip pat turėtų išsaugoti ES 
suverenitetą ir ES institucijų bei valstybių 
narių nepriklausomumą. 

Or. es

Pakeitimas 197
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Rinkos dalyvių svarbos laipsnis

valstybės narės gali nustatyti rinkos 
dalyvių svarbos laipsnį, atsižvelgdamos į 
sektoriaus ypatumus, parametrus, 
įskaitant tam tikro rinkos dalyvio svarbą 
siekiant išlaikyti pakankamą sektorinės 
paslaugos lygį, rinkos operatoriaus 
aptarnaujamų subjektų skaičių ir 
laikotarpį, kuriam pasibaigus nutrūkęs 
pagrindinių rinkos dalyvio paslaugų 
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teikimas neigiamai paveiktų gyvybiškai 
svarbios ekonominės ir socialinės veiklos 
palaikymą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra IV skyriaus dalis ir turėtų eiti prieš 14 straipsnį. Šiuo pakeitimu siekiama, 
kad II priedo, taigi ir IV straipsnyje nustatytų prievolių klasifikacija būtų labiau 
diferencijuota. Pranešti apie incidentus turi visi rinkos dalyviai, neatsižvelgiant į jų svarbos 
laipsnį, o saugumo audito forma gali būtų pritaikyta prie konkretaus rinkos operatoriaus 
svarbos laipsnio.

Pakeitimas 198
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO 
INSTITUCIJŲ IR RINKOS DALYVIŲ 
TINKLŲ IR INFORMACIJOS SISTEMŲ 
SAUGUMAS

RINKOS DALYVIŲ TINKLŲ IR 
INFORMACIJOS SISTEMŲ 
SAUGUMAS

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pranešimo projektu.

Pakeitimas 199
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai imtųsi reikiamų techninių ir 
organizacinių priemonių, kad galėtų valdyti 

1. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai imtųsi reikiamų techninių ir 
organizacinių priemonių, kad galėtų valdyti 
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riziką, kylančią tinklų ir informacinių 
sistemų, kurias jie kontroliuoja ir kuriomis 
naudojasi savo veikloje, saugumui. 
Atsižvelgiant į naujausius technikos 
laimėjimus, šiomis priemonėmis 
užtikrinamas kilusią riziką atitinkantis 
saugumo lygis. Visų pirma priemonių 
imamasi siekiant užkirsti kelią 
incidentams, kurie paveikia jų tinklų ir 
informacines sistemas, kiek įmanoma 
sumažinti jų poveikį ir tuo būdu užtikrinti 
paslaugų, kurios grindžiamos tokiomis 
tinklų ir informacinėmis sistemomis, 
tęstinumą.

riziką, kylančią tinklų ir informacinių 
sistemų, kurias jie kontroliuoja ir kuriomis 
naudojasi savo veikloje, saugumui. Šiomis 
priemonėmis užtikrinamas kilusią riziką 
atitinkantis saugumo lygis. Visų pirma 
priemonių imamasi siekiant užkirsti kelią 
incidentams, kurie paveikia jų tinklų ir 
informacines sistemas, kiek įmanoma 
sumažinti jų poveikį ir tuo būdu užtikrinti 
paslaugų, kurios grindžiamos tokiomis 
tinklų ir informacinėmis sistemomis, 
tęstinumą. Jei būtina, viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai savo sąskaita turi imtis tinkamų 
ir neatidėliotinų priemonių, kad pašalintų 
bet kokią naują, nenumatytą saugumo 
riziką ir atkurtų įprastą paslaugos 
saugumo lygį.

Or. en

Pakeitimas 200
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai imtųsi reikiamų techninių ir 
organizacinių priemonių, kad galėtų valdyti 
riziką, kylančią tinklų ir informacinių 
sistemų, kurias jie kontroliuoja ir kuriomis 
naudojasi savo veikloje, saugumui.
Atsižvelgiant į naujausius technikos 
laimėjimus, šiomis priemonėmis 
užtikrinamas kilusią riziką atitinkantis 
saugumo lygis. Visų pirma priemonių 
imamasi siekiant užkirsti kelią 
incidentams, kurie paveikia jų tinklų ir 
informacines sistemas, kiek įmanoma 
sumažinti jų poveikį ir tuo būdu užtikrinti 
paslaugų, kurios grindžiamos tokiomis 
tinklų ir informacinėmis sistemomis, 

1. Valstybės narės užtikrina, kad II priede 
išvardyti rinkos dalyviai imtųsi reikiamų ir 
proporcingų techninių ir organizacinių 
priemonių, kad galėtų valdyti riziką, 
kylančią tinklų ir informacinių sistemų, 
kurias jie kontroliuoja ir kuriomis 
naudojasi savo veikloje, saugumui.
Atsižvelgiant į naujausius technikos 
laimėjimus, tomis priemonėmis 
užtikrinamas kilusią riziką atitinkantis 
saugumo lygis. Visų pirma priemonių 
imamasi siekiant užkirsti kelią 
incidentams, kurie paveikia jų tinklų ir 
informacines sistemas, kiek įmanoma 
sumažinti jų poveikį ir tuo būdu užtikrinti 
paslaugų, kurios grindžiamos tokiomis 
tinklų ir informacinėmis sistemomis, 
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tęstinumą. tęstinumą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 55 pakeitimas.

Pakeitimas 201
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingos svarbos infrastruktūros 
operatoriai, kaip apibrėžta 3 straipsnio 8 
dalies b punkte, praneša tik apie tuos 
incidentus, kaip apibrėžta pirmiau 
minėtoje pastraipoje, kurie tiesiogiai 
susiję su ypatingos svarbos 
infrastruktūros apsauga.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į 3 straipsnio 8 dalies b punkto pakeitimą dėl antro rinkos 
dalyvio (ypatingos svarbos infrastruktūros operatoriaus) tipo. Iš tikrųjų, ne visi ypatingos 
svarbos infrastruktūros operatoriaus tinklai ir informacinės sistemos yra „ypatingos 
svarbos“, t. y., ne visi jie būtini siekiant palaikyti gyvybiškai svarbią veiklą. Ši direktyva 
turėtų būti taikoma tik tiesiogiai su ypatingos svarbos infrastruktūra susijusiems tinklams ir 
informacinėms sistemoms.

Pakeitimas 202
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie parametrai konkrečiau nustatomi 
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pagal 8 straipsnio 3 dalies ib punktą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas turėtų būti kaip ir 57,58, 59 pakeitimai ir šis sakinys turėtų būti 2 dalies 3 
sakinys. Šis pakeitimas susijęs su nauju 8 straipsnio 3 dalies pakeitimu dėl gairių.

Pakeitimas 203
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Programinės įrangos gamintojai 
atsakingi už saugumo pažeidimų 
pašalinimą per 24 valandas nuo tada, kai 
jie buvo informuoti apie rimtus atvejus, ir 
per 72 valandas tais atvejais, kad 
nepanašu, kad dėl pažeidimo būtų patirta 
didelių finansinių nuostolių ar būtų 
stipriai pažeistas privatumas.

Or. en

Pakeitimas 204
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant įvertinti, ar incidentas turi 
didelį poveikį pagrindinių viešojo 
administravimo institucijų ir rinkos 
dalyvių teikiamų paslaugų saugumui, visų 
pirma reikėtų atsižvelgti į šiuos kriterijus:
a) naudotojų, kurie priklauso nuo šios 
pagrindinės incidento paveiktos 
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paslaugos, skaičių;
b) tiems naudotojams padarytos žalos 
dydį;
c) incidento trukmę;
d) ekonominį ir socialinį incidento 
poveikį;
e) jei taikoma, poveikį naudotojų asmens 
duomenims.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geriau apibrėžti incidentus, apie kuriuos turi būti pranešama, reikia konkrečiau 
apibrėžti sąvoką „didelis poveikis“. Šis sąrašas negalutinis ir galėtų būti atsižvelgiama į kitus 
kriterijus, nelygu, kokie incidento ypatumai.

Pakeitimas 205
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komercinės programinės įrangos 
gamintojai nesaugomi atsakomybės 
atsisakymo nuostata, kai gali būti įrodyta, 
kad jų produkcija netinkamai pagaminta, 
kad būtų galima atremti numatomas 
grėsmes saugumui.

Or. en

Pakeitimas 206
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Atitinkama priežiūros įstaiga taip pat 
informuoja visuomenę arba pareikalauja, 
kad tai padarytų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas. Paprastai pranešama ir 
skelbiama nepagrįstai nedelsiant, tačiau 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 
gali paprašyti atidėti pranešimą ir 
skelbimą, kad būtų galima sutvarkyti su 
pažeidžiamumu susijusius klausimus. 
Jeigu priežiūros įstaiga leidžia vėluoti, 
vėlavimo terminas negali būti ilgesnis nei 
45 dienos ir atsakingas subjektas turi 
sutikti visoms pasikliaujančiosioms 
šalims, kad ir kur pasaulyje jos būtų, 
atlyginti nuostolius, tiesiogiai atsiradusius 
dėl vėlavimo pranešti.

Or. en

Pakeitimas 207
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentinga institucija gali 
informuoti visuomenę (arba reikalauti, kad 
tai darytų viešojo administravimo 
institucijos ir rinkos dalyviai), kai ji 
nustato, kad pranešimas apie incidentą 
atitinka viešuosius interesus. Kartą per 
metus kompetentinga institucija 
bendradarbiavimo tinklui pateikia 
apibendrintą pagal šią dalį gautų pranešimų 
ir atliktų veiksmų ataskaitą.

4. Kompetentinga institucija gali
informuoti visuomenę (arba reikalauti, kad 
tai darytų viešojo administravimo 
institucijos ir rinkos dalyviai), kai ji 
nustato, kad pranešimas apie incidentą 
atitinka viešuosius interesus. Kartą per 
metus kompetentinga institucija 
bendradarbiavimo tinklui pateikia 
apibendrintą pagal šią dalį gautų pranešimų 
ir atliktų veiksmų ataskaitą. Incidentų, 
apie kuriuos pranešama 8 straipsnyje 
nurodytam bendradarbiavimo tinklui, 
atveju, kitos nacionalinės kompetentingos 
institucijos gautą informaciją apie riziką 
ar incidentus viešai paskelbia tik tada, kai 
juos patvirtina pranešančioji 
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kompetentinga institucija. 

Or. en

Pakeitimas 208
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentinga institucija gali 
informuoti visuomenę (arba reikalauti, kad 
tai darytų viešojo administravimo 
institucijos ir rinkos dalyviai), kai ji 
nustato, kad pranešimas apie incidentą 
atitinka viešuosius interesus. Kartą per 
metus kompetentinga institucija 
bendradarbiavimo tinklui pateikia 
apibendrintą pagal šią dalį gautų pranešimų 
ir atliktų veiksmų ataskaitą.

4. Kompetentinga institucija gali 
informuoti visuomenę (arba reikalauti, kad 
tai darytų viešojo administravimo 
institucijos ir rinkos dalyviai), kai ji 
nustato, kad pranešimas apie incidentą 
atitinka viešuosius interesus. Kartą per 
metus kompetentinga institucija
bendradarbiavimo tinklui pateikia 
apibendrintą pagal šią dalį gautų pranešimų 
ir atliktų veiksmų ataskaitą. Toje metinėje 
ataskaitoje nurodomas bent jau pateiktų 
perspėjimų skaičius ir jų suskirstymas 
pagal tipą. Ji pateikiama visuomenei 
suderinamu formatu, kuriuo ją galima 
skelbti bet kokiame atvirame duomenų 
portale, kuris norėtų tai daryti.

Or. es

Pakeitimas 209
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentinga institucija gali 
informuoti visuomenę (arba reikalauti, kad
tai darytų viešojo administravimo 
institucijos ir rinkos dalyviai), kai ji 
nustato, kad pranešimas apie incidentą 

4. Pasikonsultavęs su pranešančiąja
kompetentinga institucija ir atitinkamu 
rinkos dalyviu, bendras informacinis 
centras gali informuoti visuomenę apie 
pavienius incidentus, kai visuomenės 
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atitinka viešuosius interesus. Kartą per 
metus kompetentinga institucija 
bendradarbiavimo tinklui pateikia 
apibendrintą pagal šią dalį gautų pranešimų 
ir atliktų veiksmų ataskaitą.

informavimas yra būtinas siekiant užkirsti 
kelią incidentui arba spręsti su vykstančiu 
incidentu susijusias problemas, arba kai 
incidento paveiktas rinkos dalyvis atsisakė 
nedelsiant spręsti rimtą struktūrinio 
pažeidžiamumo problemą, susijusią su tuo 
incidentu. Prieš bet kokį viešą pranešimą 
kompetentinga institucija, kuriai apie tai 
buvo pranešta, užtikrina, kad atitinkamas
rinkos dalyvis galėtų būti išklausytas.
Kartą per metus bendras informacinis 
centras bendradarbiavimo tinklui pateikia 
apibendrintą pagal šią dalį gautų pranešimų 
ir atliktų veiksmų ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 61 pranešimo projekto Pakeitimas, juo siekiama užtikrinti, kad 
būtų įtvirtinta rinkos dalyvių teisė būti išklausytiems prieš pranešant apie pavienius 
incidentus. Be to, taip sudaromos galimybės bendram informaciniam centrui patikrinti ir 
papildyti informaciją, kurią reikia pranešti.

Pakeitimas 210
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kompetentinga institucija užtikrina, 
kad bet kokia laikantis pranešimo apie 
incidentus prievolių jai pateikta 
informacija būtų anonimizuota visais 
atvejais, kai ji perduodama trečiosioms 
šalims.

Or. en

Pagrindimas

Tai esminė priemonė siekiant užtikrinti pasitikėjimą ir paskatinti dalytis informacija. Jei 
tokios apsaugos priemonės nebus, nacionalinės kompetentingos institucijos, taigi ir rinkos 
dalyviai, nepraneš apie incidentus ir nesidalys informacija.
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Pakeitimas 211
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės kiekvienais metais 
pateikia Komisijai ir bendradarbiavimo 
tinklui tų viešojo administravimo įstaigų 
ir operatorių sąrašų, kurie netiksliai 
nurodo incidentus. Šis sąrašas gali būti 
skelbiamas viešai.

Or. en

Pakeitimas 212
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Kompetentingos institucijos arba 
bendri informaciniai punktai nustato 
planą, kuriame aiškiai nurodomas 
pranešimo apie incidentus tikslas, kaip 
bus naudojama pranešta informacija, ir 
formatus bei procedūras, kurių reikia 
siekiant įgyvendinti 2 dalies nuostatas, 
ypač susijusias su informacijos 
konfidencialumu ir anonimiškumu.

Or. en

Pagrindimas

Žinoti apie incidentą gali būti keblus dalykas, ypač todėl, kad jį aptikus priešiškas subjektas 
gali imti elgtis skirtingai ar sunaikinti pėdsakus. Taigi pranešimas apie incidentą gali 
pakenkti reputacijai, jei apie tai sužinoma viešai. Todėl pranešimo procesas ir turinys turėtų 
būti susijęs su galutiniu surinktos informacijos naudojimu siekiant skatinti pranešti laiku ir 
išsamiai, taip pat būtina taikyti tinkamą saugumo kontrolę, įskaitant anonimizaciją.
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Pakeitimas 213
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti šį 
ir 15 straipsnius viešojo administravimo 
įstaigoms mutatis mutandis.

Or. en

Pagrindimas

Žinoti apie incidentą gali būti keblus dalykas, ypač todėl, kad jį aptikus priešiškas subjektas 
gali imti elgtis skirtingai ar sunaikinti pėdsakus. Taigi pranešimas apie incidentą gali 
pakenkti reputacijai, jei apie tai sužinoma viešai. Todėl pranešimo procesas ir turinys turėtų 
būti susijęs su galutiniu surinktos informacijos naudojimu siekiant skatinti pranešti laiku ir 
išsamiai, taip pat būtina taikyti tinkamą saugumo kontrolę, įskaitant anonimizaciją.

Pakeitimas 214
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų 
įgaliojimų vertinti viešojo administravimo 
institucijų ar rinkos dalyvių įrodymų ir 
pranešimų tikslumą.

Or. en

Pakeitimas 215
Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sutiktų, kad kvalifikuota 
nepriklausoma įstaiga ar nacionalinė 
institucija atliktų saugumo auditą, ir
audito rezultatus pateiktų kompetentingai 
institucijai.

b) teiktų veiksmingo saugumo politikos 
įgyvendinimo įrodymus, pvz., 
kvalifikuotos nepriklausomos įstaigos ar 
nacionalinės institucijos atlikto saugumo 
audito rezultatus, ir įrodymus pateiktų 
kompetentingai institucijai arba bendram 
informaciniam centrui.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 66 pakeitimas ir siekiama nustatyti diferencijuotus auditavimo 
reikalavimus atsižvelgiant į rinkos dalyvio ypatumus.

Pakeitimas 216
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) valstybės narės raginamos mažinti 
atitinkamo rinkos dalyvio ar viešojo 
administravimo įstaigos auditų skaičių ir 
mastą, jei jų saugumo audito rezultatai 
geri ir nuoseklūs.

Or. en

Pakeitimas 217
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
atliekamas metinis kompetentingų 
institucijų auditas. Šių auditų rezultatai 
skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 218
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nukrypdamos nuo šio straipsnio 2 
dalies b punkto, valstybės narės gali 
nuspręsti, kad kompetentingos institucijos 
ar, atitinkamai, bendri informaciniai 
centrai turi taikyti skirtingą procedūrą 
tam tikriems rinkos dalyviams 
atsižvelgiant į jų svarbos laipsnį, kaip 
nustatyta pagal 13a straipsnį. Jei 
valstybės narės taip nusprendžia:
a) kompetentingos institucijos ar, 
atitinkamai, bendri informaciniai centrai 
turi turėti įgaliojimus pateikti 
pakankamai konkretų prašymą rinkos 
dalyviams, kuriame reikalaujama pateikti 
veiksmingo saugumo politikos 
įgyvendinimo įrodymų, pvz., kvalifikuotos 
nepriklausomos įstaigos ar nacionalinės 
institucijos atlikto saugumo audito 
rezultatus, ir įrodymus pateikti 
kompetentingai institucijai arba bendram 
informaciniam centrui; 
b) jei būtina, rinkos dalyviui pateikus a 
punkte nurodytą prašymą, kompetentinga 
institucija ar bendras informacinis 
centras gali pareikalauti papildomų 
įrodymų ar papildomo audito, kurį turi 
atlikti kvalifikuota nepriklausoma įstaiga 
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ar nacionalinė institucija.

Or. en

Pakeitimas 219
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentingos institucijos apie 
įtariamus kriminalinius nusikaltimus 
praneša teisėsaugos institucijoms.

4. Kompetentingos institucijos ir bendras 
informacinis centras informuoja 
atitinkamus rinkos dalyvius apie galimybę 
pranešti apie įtariamus rimto 
nusikalstamo pobūdžio incidentus 
pranešti teisėsaugos institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 69 pakeitimas. Atitinkamas dalyvis ir toliau turėtų turėti 
galimybę nuspręsti, ar pateikti kaltinimus dėl įtariamo rimto nusikalstamo pobūdžio 
incidentų. Laikantis teisėtumo principo, kitoms nei teisėsaugos institucijoms šis principas 
negali būti privalomas ir jos negali automatiškai pranešti apie įtariamus nusikalstamo 
pobūdžio incidentus.

Pakeitimas 220
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentingos institucijos, 
nagrinėdamos su asmens duomenų 
saugumo pažeidimu susijusius incidentus, 
glaudžiai bendradarbiauja su asmens 
duomenų apsaugos institucijomis.

5. Kompetentingos institucijos ir bendri 
informaciniai centrai, nagrinėdami su 
asmens duomenų saugumo pažeidimu 
susijusius incidentus, glaudžiai 
bendradarbiauja su duomenų apsaugos 
institucijomis. Bendri informaciniai 
centrai ir duomenų apsaugos institucijos, 
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bendradarbiaudami su ENISA, sukuria 
keitimosi informacija mechanizmus ir 
bendrą šabloną, kuris turės būti 
naudojamas teikiant pranešimus pagal 
šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalį ir 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 95/46/EB1.
_________________
1 Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva (95/46/EB) dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo 
(OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

Or. en

Pakeitimas 221
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentingos institucijos,
nagrinėdamos su asmens duomenų 
saugumo pažeidimu susijusius incidentus, 
glaudžiai bendradarbiauja su asmens 
duomenų apsaugos institucijomis.

5. Kompetentingos institucijos ir bendri 
informaciniai centrai, nagrinėdami su 
asmens duomenų saugumo pažeidimu 
susijusius incidentus, glaudžiai 
bendradarbiauja su asmens duomenų 
apsaugos institucijomis. Bendri 
informaciniai centrai ir asmens duomenų 
apsaugos institucijos bendradarbiauja per 
ENISA, kad sukurtų keitimosi 
informacija mechanizmus ir bendrą 
šabloną, naudojamą teikiant pranešimus 
pagal šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalį 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą [xxx] dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo.

Or. el
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Pakeitimas 222
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
14 ir šį straipsnius viešojo administravimo 
įstaigoms mutatis mutandis.

Or. en

Pakeitimas 223
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos užtikrinti 14 straipsnio 1 
dalies vienodą įgyvendinimą, valstybės 
narės skatina naudotis standartais ir (arba) 
specifikacijomis, kurios yra svarbios tinklų 
ir informacijos saugumui.

1. Siekdamos užtikrinti 14 straipsnio 1 
dalies vienodą įgyvendinimą, valstybės 
narės skatina naudotis tarptautiniais arba 
Europos standartais ir (arba) 
specifikacijomis, kurios yra svarbios tinklų 
ir informacijos saugumui. Rinkos 
dalyviams ir toliau paliekama laisvė 
naudoti papildomas priemones, kad būtų 
pasiektas aukštesnis saugumo lygis.

Or. en

Pakeitimas 224
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos užtikrinti 14 straipsnio 1 
dalies vienodą įgyvendinimą, valstybės 

1. Siekdamos užtikrinti 14 straipsnio 1 
dalies vienodą įgyvendinimą, valstybės 
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narės skatina naudotis standartais ir (arba) 
specifikacijomis, kurios yra svarbios tinklų 
ir informacijos saugumui.

narės skatina naudotis atviraisiais
standartais ir (arba) specifikacijomis, 
kurios yra svarbios tinklų ir informacijos 
saugumui.

Or. en

Pakeitimas 225
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos baudos 
taikomos tik tais atvejais, kai rinkos 
dalyvis IV skyriaus įpareigojimų 
neįgyvendino netyčia arba dėl didelio 
aplaidumo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 73 pakeitimas, tai supaprastinta pradinio pakeitimo formuluotė.

Pakeitimas 226
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kompetentingos institucijos turi turėti 
galimybę traukti atsakomybėn trūkumų 
turinčių kompiuterinių programų ar 
įrangos arba paslaugų, kurie tiesiogiai 
nulemia TIS incidentą, tiekėjus ir 
teikėjus;

Or. es
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Pakeitimas 227
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami 9 straipsnio 2 dalyje, 
10 straipsnio 5 dalyje ir 14 straipsnio 5 
dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio 
pabaigos.Įgaliojimų suteikimas 
automatiškai pratęsiamas tokios pačios 
trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, 
kai Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo 
likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki 
kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

2. 10 straipsnio 5 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui nuo šios direktyvos perkėlimo 
į nacionalinę teisę pagal 21 straipsnį 
dienos. Likus ne mažiau kaip devyniems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas atsiima 47 pakeitimą ir pakeičia jį pakeitimu, kuriuo išbraukiama 9 straipsnio 2 
dalis. Jis taip pat atsiima 51 pakeitimą ir norėtų išlaikyti su deleguotąjį aktą 10 straipsnio 5 
dalyje, nes 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus, nulemiančius tai, kad reikia pateikti 
išankstinį perspėjimą, reikia patikslinti deleguotaisiais aktais, siekiant laikytis technologinio 
neutralumo ir pripažinti konkrečių sektorių sąlygas, ir tt. Siekiant atspindėti šiuos su 
deleguotaisiais aktais susijusius pakeitimus, šiuo pakeitimu taip pat pakeičiamas 74 
pakeitimas.

Pakeitimas 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Daugiaplatformės pranešimo 
paslaugos

Or. es

Pakeitimas 229
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Veidrodiniai serveriai

Or. en

Pakeitimas 230
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 2 punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Jūrų transportas
i) Jūrų vežėjai (vidaus, jūrų ir pakrančių 
keleivių vežimo vandens transportu 
bendrovės ir vidaus, jūrų ir pakrančių 
krovinių vežimo vandens transportu 
bendrovės)
ii) Uostai
iii) Eismo valdymo kontrolės operatoriai
iv) Papildomos logistinės paslaugos:
– sandėliavimas ir saugojimas,
– krovinių tvarkymas ir
– kita transportui būdingų paslaugų 
veikla

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešimo projekto 97 pakeitimas ir siekiama įtraukti taip pat ir 
vidaus jūrų transportą.

Pakeitimas 231
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vandens tiekimo paslaugos

Or. en

Pagrindimas

Vandens paslaugos, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/60/EB 2 straipsnio 38 punkte, ypač 
didesni vandens paslaugų įrenginiai, dideliu mastu valdomi pasitelkiant IT sistemas, taip pat 
kalbant apie žmonėms vartoti skirto vandens sudėtį. Be to, kai kurių didelių įrenginių atveju, 
sutrikus IT sistemoms, galėtų kilti rizika, kad pakils požeminio vandens lygis ir tai galėtų 
turėti kritinių padarinių, pvz., būtų pralaužti pylimai. Todėl vandens tiekimo paslaugos turėtų 
būti įtrauktos į II priedą.

Pakeitimas 232
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sveikatos sektorius – sveikatos 
priežiūros vietos (įskaitant ligonines ir 
privačias klinikas) ir kiti sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo subjektai.

5. Sveikatos sektorius – sveikatos 
priežiūros vietos (įskaitant ligonines ir 
privačias klinikas) ir kiti sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo subjektai, 
išskyrus privačius sveikatos priežiūros 
kabinetus ir vaistines, kurių metinė 
apyvarta mažesnė nei 2 mln. EUR.

Or. en



PE519.685v01-00 70/70 AM\1004135LT.doc

LT

Pagrindimas

Daugelio  nepriklausomų sveikatos priežiūros kabinetų ir vaistinių metinė apyvarta yra 
mažesnė nei 2 mln. EUR. Taigi labai mažai tikėtina, kad incidentai, kurių kyla tokiose 
įmonėse, gali turėti pakankamai didelį poveikį visuomenei, palyginti su incidentais, 
vykstančiais didesnėse įmonėse. Šios direktyvos nuostatų taikymas tokioms įmonėms būtų 
neproporcingas ir neigiamai paveiktų jų gebėjimą teikti kokybiškas sveikatos priežiūros 
paslaugas.


