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Grozījums Nr. 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
4.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2013. gada 12. septembra rezolūciju par 
Eiropas Savienības kiberdrošības 
stratēģiju — atvērta un droša kibertelpa,

Or. es

Grozījums Nr. 107
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Mūsdienu pasaulē informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām (IKT) būtu 
jānodrošina sabiedrības vajadzības, 
tostarp tādu cilvēku vajadzības, kurus 
apdraud sociālā atstumtība. Būtu 
jānodrošina visiem IKT lietotājiem 
pieejami obligātie standarti, kas garantētu 
IKT uzticamību, drošību, pārredzamību, 
vienkāršību, sadarbspēju un mazinātu 
risku.

Or. es

Grozījums Nr. 108
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Apzinātu vai nejaušu drošības incidentu 
apmērs un biežums pieaug un veido 
nopietnu draudu tīklu un informācijas 
sistēmu darbībai. Šādi incidenti var kavēt 
ekonomisku darbību veikšanu, radīt 
ievērojamus finansiālus zaudējumus, 
apdraudēt lietotāju uzticēšanos un radīt 
lielus zaudējumus Savienības ekonomikā.

(2) Apzinātu vai nejaušu drošības incidentu 
apmērs un biežums krasi pieaug un veido 
nopietnu draudu tīklu un informācijas 
sistēmu darbībai. Šādi incidenti var kavēt 
ekonomisku darbību veikšanu, radīt 
ievērojamus finansiālus zaudējumus, 
apdraudēt lietotāju uzticēšanos un 
apdraudēt viņu privāto dzīvi, tādējādi 
pārkāpjot ES iedzīvotāju pamattiesības un 
brīvības, un radīt lielus zaudējumus 
Savienības ekonomikā.

Or. cs

Grozījums Nr. 109
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kā saziņas līdzeklim bez robežām 
digitālās informācijas sistēmām un 
galvenokārt internetam ir būtiska nozīme, 
veicinot preču, pakalpojumu brīvu apriti un 
personu brīvu pārvietošanos pāri robežām. 
Starpvalstu rakstura dēļ šo sistēmu būtiski 
traucējumi vienā dalībvalstī var ietekmēt 
arī citas dalībvalstis un Savienību kopumā. 
Tāpēc tīklu un informācijas sistēmu 
noturībai un stabilitātei ir būtiska nozīme 
iekšējā tirgus netraucētas darbības 
nodrošināšanā.

(3) Kā saziņas līdzeklim bez robežām 
digitālās informācijas sistēmām un 
galvenokārt internetam ir būtiska nozīme, 
veicinot preču, pakalpojumu un kapitāla 
brīvu apriti un personu brīvu pārvietošanos 
pāri robežām. Starpvalstu rakstura dēļ šo 
sistēmu būtiski traucējumi vienā dalībvalstī 
var ietekmēt arī citas dalībvalstis un 
Savienību kopumā. Tāpēc tīklu un 
informācijas sistēmu noturībai,
savstarpējai savienojamībai un stabilitātei 
ir būtiska nozīme iekšējā tirgus netraucētas 
darbības nodrošināšanā.

Or. cs

Grozījums Nr. 110
Christian Engström

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

(3a) Tā kā biežāk sastopamie sistēmu 
atteices iemesli, piemēram, dabiski cēloņi 
vai cilvēka kļūda, joprojām ir netīši, 
infrastruktūrai vajadzētu būt noturīgai 
gan pret tīšiem, gan netīšiem 
traucējumiem, un kritiskās 
infrastruktūras apsaimniekotājiem 
vajadzētu izstrādāt tik noturīgas sistēmas, 
kas spēj darboties pat tad, kad vairs 
nedarbojas citas sistēmas, kas nav to 
kontrolē.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) TID būtu Eiropas Savienībā 
jānodrošina droša un uzticama digitālā 
vide, jānodrošina tīkla neitralitāte un 
jāgarantē, ka tiek īstenotas vispārējās 
tiesības uz piekļuvi tehnoloģijām un 
visiem saistītiem pakalpojumiem. 
Kiberdrošības jautājumi būtu jāregulē tā, 
lai rīcības brīvība nebūtu iespējama.

Or. es

Grozījums Nr. 112
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai aptvertu visus attiecīgos incidentus (5) Lai aptvertu visus attiecīgos incidentus 
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un riskus, šī direktīva būtu jāpiemēro 
visām tīklu un informācijas sistēmām. 
Valsts pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem uzticētos pienākumus tomēr 
nebūtu jāattiecina uz uzņēmumiem, kas 
nodrošina publisko komunikāciju tīklus 
vai sniedz publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Direktīvas 2002/21/EK par 
kopējiem reglamentējošiem noteikumiem 
attiecībā uz elektronisko komunikāciju 
tīkliem un pakalpojumiem 
(pamatdirektīva) nozīmē, uz kuriem 
attiecas konkrētas drošības un integritātes 
prasības, kas noteiktas minētās direktīvas 
13.a pantā, un minētie pienākumi nebūtu 
jāattiecina arī uz uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem.

un riskus, šī direktīva būtu jāpiemēro 
visām tīklu un informācijas sistēmām.

Or. es

Grozījums Nr. 113
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Vairākām dalībvalstīm vēl jāpublicē 
valsts kiberdrošības stratēģijas un vēl 
jāizstrādā situatīvie plāni kiberincidentu 
gadījumiem. Tāpat dažas dalībvalstis vēl 
nav izveidojušas Datorapdraudējumu 
reaģēšanas vienību (CERT) un nav arī 
ratificējušas Eiropas Padomes konvenciju 
par kibernoziegumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 114
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Esošās spējas nav pietiekamas, lai 
Savienībā nodrošinātu augsta līmeņa TID. 
Dalībvalstīm ir ļoti atšķirīgu līmeņu 
sagatavotība, kas nozīmē, ka Eiropas 
Savienībā tiek izmantotas atšķirīgas 
pieejas. Tas Savienībā rada nevienlīdzīgu 
patērētāju un uzņēmumu aizsardzības 
līmeni un pazemina TID kopējo līmeni. 
Savukārt kopīgu minimālo prasību trūkums 
valsts pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem padara neiespējamu efektīva 
vispārēja sadarbības mehānisma izveidi 
Savienības līmenī.

(6) Pašreizējās spējas nav pietiekamas, lai 
Savienībā nodrošinātu augsta līmeņa TID. 
Dalībvalstīm ir ļoti atšķirīgu līmeņu 
sagatavotība, kas nozīmē, ka Eiropas 
Savienībā tiek izmantotas atšķirīgas 
pieejas. Tas Savienībā rada nevienlīdzīgu 
patērētāju un uzņēmumu aizsardzības 
līmeni un pazemina TID kopējo līmeni. 
Savukārt kopīgu minimālo prasību trūkums 
valsts pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem padara neiespējamu efektīva 
vispārēja sadarbības mehānisma izveidi 
Savienības līmenī. Šajās jomās noteikti ir 
jāpaātrina pētniecība, attīstība un 
inovācija un jānodrošina atbilstīgs 
finansējums. Šajā ziņā izšķiroša nozīme ir 
augstskolām un pētniecības centriem.

Or. es

Grozījums Nr. 115
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šīs direktīvas noteikumiem nebūtu 
jāskar iespēja katrai dalībvalstij veikt
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
savu būtisko drošības interešu aizsardzību, 
sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību, 
ļautu izmeklēt un atklāt noziedzīgus 
nodarījumus un sodīt par tiem. Saskaņā ar 
LESD 346. pantu dalībvalstīm nav jāsniedz 
informācija, kuras izpaušanu tās atzīst par 
būtisku savas drošības interešu 
apdraudējumu.

(8) Šīs direktīvas noteikumiem nebūtu 
jāskar iespēja katrai dalībvalstij veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
savu būtisko drošības interešu aizsardzību, 
sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību, 
ļautu izmeklēt un atklāt noziedzīgus 
nodarījumus un sodīt par tiem. Saskaņā ar 
LESD 346. pantu dalībvalstīm nav jāsniedz 
informācija, kuras izpaušanu tās atzīst par 
būtisku savas drošības interešu 
apdraudējumu. Dalībvalstīm nav jāizpauž 
ES klasificētā informācija saskaņā ar 
Padomes 2011. gada 31. marta Lēmumu 
2011/292/ES par drošības noteikumiem 



PE519.685v01-00 8/67 AM\1004135LV.doc

LV

ES klasificētas informācijas aizsardzībai, 
kā arī informācija, uz kuru attiecas 
vienošanās par informācijas neizpaušanu 
vai neformāla vienošanās par 
informācijas neizpaušanu, piemēram, 
Gaismas signālu protokols (Traffic Light 
Protocol).

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt šajā direktīvā paredzēto rīcību attiecībā uz konfidenciālu 
informāciju.

Grozījums Nr. 116
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ņemot vērā atšķirības valstu 
pārvaldes struktūrās un lai garantētu jau 
ieviesto nozaru noteikumu izpildi vai 
aizsargātu Savienības pašreizējās 
uzraudzības un regulējošās iestādes, kā 
arī lai izvairītos no dublēšanās, 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
izraudzīties vismaz divas kompetentās 
valsts iestādes, kuras saskaņā ar šo 
direktīvu pildītu uzdevumus saistībā ar 
tirgus dalībnieku tīklu un informācijas 
sistēmu drošību. Tomēr, lai nodrošinātu 
netraucētu pārrobežu sadarbību un 
saziņu, katrai dalībvalstij, neskarot 
nozaru reglamentējošos noteikumus, 
vajadzētu izraudzīties tikai vienu vienoto 
kontaktpunktu pārrobežu sadarbības 
nodrošināšanai Savienības līmenī. Ja to 
paredz dalībvalsts konstitucionālā 
struktūra vai citi noteikumi, šai valstij 
vajadzētu būt iespējai izraudzīties tikai 
vienu iestādi, kas veiktu kompetentās 
iestādes un vienotā kontaktpunkta 
uzdevumus.
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Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts grozījums Nr. 5, un tā mērķis ir ņemt vērā Savienības 
pašreizējās nozaru iestādes, kuras atbild par konkrētu nozaru tīklu un informācijas sistēmu 
drošību.

Grozījums Nr. 117
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Piemērojot šīs direktīvas 
noteikumus, dalībvalstis var izmantot vai 
pielāgot pašreizējās organizatoriskās 
struktūras, ja tas ir iespējams. Izstrādājot 
valsts TID stratēģijas, dalībvalstīm būtu 
jāizveido pašreizējo plānu un procesu 
saraksts un jāveic to novērtēšana.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīs jau tiek veikti atzinīgi vērtējami pasākumi, un, ja iespējams, šādas struktūras un 
forumus vajadzētu saglabāt vai attiecīgi pielāgot.

Grozījums Nr. 118
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Būtu jāievieš droša informācijas 
apmaiņas infrastruktūra, lai sadarbības tīklā 
varētu apmainīties ar sensitīvu un 
konfidenciālu informāciju. Neskarot 
dalībvalstu pienākumu ziņot par Savienības 
mēroga incidentiem un riskiem sadarbības 
tīklam, piekļuve konfidenciālai 

(14) Būtu jāievieš droša informācijas 
apmaiņas infrastruktūra, lai sadarbības tīklā 
varētu apmainīties ar sensitīvu un 
konfidenciālu informāciju. Šim nolūkam 
varētu izmantot drošus Eiropas 
pakalpojumus telemātikai starp iestādēm 
(STESTA). Neskarot dalībvalstu 
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informācijai no citām dalībvalstīm būtu 
jāpiešķir dalībvalstij tikai tad, ja tā pierāda, 
ka tās tehniskie, finanšu un cilvēkresursi un 
procesi, kā arī to komunikācijas 
infrastruktūra nodrošina efektīvu un drošu 
to līdzdalību tīklā.

pienākumu ziņot sadarbības tīklam par 
Savienības mēroga incidentiem un riskiem, 
piekļuve konfidenciālai informācijai no 
citām dalībvalstīm būtu jāpiešķir 
dalībvalstij tikai tad, ja tā pierāda, ka tās 
tehniskie, finanšu un cilvēkresursi un 
procesi, kā arī to komunikācijas 
infrastruktūra nodrošina efektīvu un drošu 
to līdzdalību tīklā.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Būtu jāievieš droša informācijas 
apmaiņas infrastruktūra, lai sadarbības tīklā 
varētu apmainīties ar sensitīvu un 
konfidenciālu informāciju. Neskarot 
dalībvalstu pienākumu ziņot par Savienības 
mēroga incidentiem un riskiem sadarbības 
tīklam, piekļuve konfidenciālai 
informācijai no citām dalībvalstīm būtu 
jāpiešķir dalībvalstij tikai tad, ja tā pierāda, 
ka tās tehniskie, finanšu un cilvēkresursi un 
procesi, kā arī to komunikācijas 
infrastruktūra nodrošina efektīvu un drošu 
to līdzdalību tīklā.

(14) Būtu jāievieš droša informācijas 
apmaiņas infrastruktūra, lai sadarbības tīklā 
varētu apmainīties ar sensitīvu un 
konfidenciālu informāciju. Neskarot 
dalībvalstu pienākumu ziņot par Savienības 
mēroga incidentiem un riskiem sadarbības 
tīklam, piekļuve konfidenciālai 
informācijai no citām dalībvalstīm būtu 
jāpiešķir dalībvalstij tikai tad, ja tā pierāda, 
ka tās tehniskie, finanšu un cilvēkresursi un 
procesi, kā arī to komunikācijas 
infrastruktūra nodrošina efektīvu un drošu 
to līdzdalību tīklā. Jebkurā gadījumā tas 
būtu jādara, izmantojot pārredzamas 
metodes, kas novērstu patvaļīgu rīcību 
dalībvalstu starpā.

Or. es

Grozījums Nr. 120
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
pienācīgi informētu ES iedzīvotājus un 
tirgus dalībniekus, kompetentajām 
iestādēm būtu jāizveido kopīga tīmekļa 
vietne nekonfidenciālas informācijas 
publicēšanai par incidentiem un riskiem.

(16) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
pienācīgi informētu ES iedzīvotājus un 
tirgus dalībniekus, kompetentajām 
iestādēm būtu jāizveido kopīga tīmekļa 
vietne nekonfidenciālas informācijas 
publicēšanai par incidentiem un riskiem.
Jebkādi personas dati šajā tīmekļa vietnē 
būtu jāpublicē tikai tad, ja tas ir 
nepieciešams, un pēc iespējas anonīmi.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
pienācīgi informētu ES iedzīvotājus un 
tirgus dalībniekus, kompetentajām 
iestādēm būtu jāizveido kopīga tīmekļa 
vietne nekonfidenciālas informācijas
publicēšanai par incidentiem un riskiem.

(16) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
pienācīgi informētu ES iedzīvotājus un 
tirgus dalībniekus, kompetentajām 
iestādēm nekonfidenciāla informācija par 
incidentiem un riskiem būtu jāpublicē 
kopējās digitālās telpās, kas līdzīgi tīmekļa 
vietnēm ir pieejamas mobilajos tālruņos 
un planšetdatoros.

Or. es

Grozījums Nr. 122
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Saistībā ar šīm vidēm īpaši jāņem 
vērā neaizsargātākie sabiedrības locekļi, 
piemēram, cilvēki digitālās plaisas 
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nepareizajā pusē un minoritātes, kas 
jāiesaista sociālajos tīklos. Īpašas pūles 
jāvelta arī sabiedrības informētības 
palielināšanai un izglītošanai. 
Dalībvalstīm būtu jāveicina MVU izpratne 
par TID jomu un jāmudina uzlabot spējas 
kiberdrošības jomā.

Or. es

Grozījums Nr. 123
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai atvieglinātu dalībvalstu un 
Komisijas pūles pārrobežu līmenī novērst, 
atklāt un risināt tīkla un datu drošības 
incidentus, ENISA jāizstrādā un jāuztur 
agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas 
mehānisms, kas darbotos līdztekus 
mehānismiem, ko izmanto dalībvalstis.

Or. el

Pamatojums

Ja kiberdrošības incidentos ir iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts, ENISA rīcībā jābūt 
vajadzīgajiem resursiem, lai iejauktos un Eiropas līmenī izziņotu trauksmi un tādējādi, 
sadarbojoties ar attiecīgajām valstu iestādēm un vienotajiem kontaktpunktiem, nodrošinātu 
dalībvalstīs efektīvāko kopējo reakciju.

Grozījums Nr. 124
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ņemot vērā TID problēmu globālo 
raksturu, ir ciešāk jāsadarbojas 

(21) Ņemot vērā TID problēmu globālo 
raksturu, ir ciešāk jāsadarbojas 
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starptautiskā līmenī, lai uzlabotu drošības 
standartus un informācijas apmaiņu un 
veicinātu vienotu vispārēju pieeju TID 
jautājumiem.

starptautiskā līmenī, lai uzlabotu drošības 
standartus un informācijas apmaiņu un 
veicinātu vienotu vispārēju pieeju TID 
jautājumiem. Šādas starptautiskas 
sadarbības regulējums būtu jānosaka 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un Regulu 
(EK) Nr. 45/2001.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai izvairītos no pārmērīga finansiāla 
un administratīva sloga radīšanas maziem 
uzņēmumiem un lietotājiem, prasībām būtu 
jābūt samērīgām ar risku, ko rada attiecīgā 
tīklu vai informācijas sistēma, ņemot vērā 
jaunākos sasniegumus šajā jomā. Šīs 
prasības nebūtu jāattiecina uz 
mikrouzņēmumiem.

(27) Lai izvairītos no pārmērīga finansiāla 
un administratīva sloga radīšanas maziem 
uzņēmumiem un lietotājiem, prasībām būtu 
jābūt samērīgām ar risku, ko rada attiecīgā 
tīklu vai informācijas sistēma, ņemot vērā 
jaunākos sasniegumus šajā jomā. Šīs 
prasības nebūtu jāattiecina uz 
mikrouzņēmumiem, kam būtu jābūt 
iespējai izmantot piemērotu finansiāla 
atbalsta mehānismu, lai pildītu noteiktās 
prasības.

Or. es

Grozījums Nr. 126
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Kompetentajām iestādēm būtu 
jāpievērš pienācīga uzmanība neformālu un 
uzticamu informācijas apmaiņas kanālu 
saglabāšanai starp tirgus dalībniekiem un 
starp publisko un privāto sektoru. Kad 

(28) Kompetentajām iestādēm būtu 
jāpievērš pienācīga uzmanība neformālu un 
uzticamu informācijas apmaiņas kanālu 
saglabāšanai starp tirgus dalībniekiem un 
starp publisko un privāto sektoru. Kad 
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incidenti, par kuriem ziņots kompetentajām 
iestādēm, tiek publiskoti, būtu jāatrod 
atbilstošs līdzsvars starp sabiedrības 
interesēm būt informētai par draudiem un 
iespējamiem reputācijas un komerciāliem 
zaudējumiem valsts pārvaldes iestādēm un 
tirgus dalībniekiem, kuri ziņo par 
incidentiem. Īstenojot ziņošanas 
pienākumus, kompetentajām iestādēm būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība nepieciešamībai 
saglabāt stingru konfidencialitāti attiecībā 
uz informāciju par produktu vājajām 
vietām, pirms tiek publiskota informācija 
par atbilstošiem drošības uzlabojumiem.

incidenti, par kuriem ziņots kompetentajām 
iestādēm, tiek publiskoti, būtu jāatrod 
atbilstošs līdzsvars starp sabiedrības 
interesēm būt informētai par draudiem un 
iespējamiem reputācijas un komerciāliem 
zaudējumiem valsts pārvaldes iestādēm un 
tirgus dalībniekiem, kuri ziņo par 
incidentiem. Īstenojot ziņošanas 
pienākumus, kompetentajām iestādēm būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība nepieciešamībai 
saglabāt stingru konfidencialitāti attiecībā 
uz informāciju par produktu vājajām 
vietām, pirms tiek publiskota informācija 
par atbilstošiem drošības uzlabojumiem. 
Nekādos apstākļos nedrīkst ierobežot vai 
atcelt pamattiesības uz informāciju un 
saziņu — tiesiskuma neatņemamu 
sastāvdaļu.

Or. es

Grozījums Nr. 127
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Kompetento iestāžu rīcībā vajadzētu 
būt nepieciešamajiem līdzekļiem to 
pienākumu veikšanai, tostarp pilnvarām 
saņemt pietiekamu informāciju no tirgus 
dalībniekiem un valsts pārvaldes iestādēm,
lai novērtētu tīklu un informācijas sistēmu 
drošības līmeni, kā arī uzticamiem un 
visaptverošiem datiem par faktiskiem 
incidentiem, kas ir ietekmējuši tīklu un 
informācijas sistēmu darbību.

(29) Kompetento iestāžu rīcībā vajadzētu 
būt nepieciešamajiem līdzekļiem to 
pienākumu veikšanai, tostarp pilnvarām 
saņemt pietiekamu informāciju no tirgus 
dalībniekiem un valsts pārvaldes iestādēm, 
lai novērtētu tīklu un informācijas sistēmu 
drošības līmeni, kā arī uzticamiem un 
visaptverošiem datiem par faktiskiem 
incidentiem, kas ir ietekmējuši tīklu un 
informācijas sistēmu darbību. 
Kompetentajām iestādēm būtu jāprasa 
piegādātājiem atbildēt par nepilnīgām 
datorprogrammām, iekārtām vai 
pakalpojumiem, kas tieši izraisījuši TID 
incidentu.

Or. es
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Grozījums Nr. 128
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Kompetento iestāžu rīcībā vajadzētu 
būt nepieciešamajiem līdzekļiem to 
pienākumu veikšanai, tostarp pilnvarām 
saņemt pietiekamu informāciju no tirgus 
dalībniekiem un valsts pārvaldes iestādēm, 
lai novērtētu tīklu un informācijas sistēmu 
drošības līmeni, kā arī uzticamiem un 
visaptverošiem datiem par faktiskiem 
incidentiem, kas ir ietekmējuši tīklu un 
informācijas sistēmu darbību.

(29) Kompetento iestāžu, vienoto 
kontaktpunktu un ENISA rīcībā vajadzētu 
būt nepieciešamajiem līdzekļiem to 
pienākumu veikšanai, tostarp pilnvarām 
saņemt pietiekamu informāciju no tirgus 
dalībniekiem un valsts pārvaldes iestādēm, 
lai novērtētu tīklu un informācijas sistēmu 
drošības līmeni, kā arī uzticamiem un 
visaptverošiem datiem par faktiskiem 
incidentiem, kas ir ietekmējuši tīklu un 
informācijas sistēmu darbību.

Or. el

Grozījums Nr. 129
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Daudzos gadījumos incidenta pamatā 
ir noziedzīgas darbības. Par incidenta 
kriminālo raksturu var rasties aizdomas, 
pat ja sākumā tā pierādījumi nav 
pietiekami skaidri. Šajā situācijā atbilstošai 
sadarbībai starp kompetentajām iestādēm 
un tiesībaizsardzības iestādēm būtu jāveido 
daļa no efektīvas un visaptverošas 
reaģēšanas uz drošības incidentu draudiem. 
Konkrēti, drošas un noturīgākas drošības 
vides veicināšanai nepieciešama 
sistemātiska ziņošana tiesībaizsardzības 
iestādēm par tādiem incidentiem, par kuru 
nopietno kriminālo raksturu ir radušās 
aizdomas. Incidentu nopietnais kriminālais 

(30) Daudzos gadījumos incidenta pamatā 
ir noziedzīgas darbības. Par incidenta 
kriminālo raksturu var rasties aizdomas, 
pat ja sākumā tā pierādījumi nav 
pietiekami skaidri. Šajā situācijā atbilstošai 
sadarbībai starp kompetentajām iestādēm, 
vienotajiem kontaktpunktiem, ENISA un 
tiesībaizsardzības iestādēm ir jāveido daļa 
no efektīvas un visaptverošas reaģēšanas 
uz drošības incidentu draudiem. Konkrēti, 
drošas un noturīgākas drošības vides 
veicināšanai nepieciešama sistemātiska 
ziņošana tiesībaizsardzības iestādēm par 
tādiem incidentiem, par kuru nopietno 
kriminālo raksturu ir radušās aizdomas. 
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raksturs būtu jāizvērtē, ņemot vērā ES 
tiesību aktus par kibernoziegumiem.

Incidentu nopietnais kriminālais raksturs ir
jāizvērtē, ņemot vērā ES tiesību aktus par 
kibernoziegumiem.

Or. el

Grozījums Nr. 130
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Šī direktīva neskar Savienības 
tiesību aktu kopumu attiecībā uz datu 
aizsardzību.
Jebkādi personas dati, ko izmanto 
saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, 
būtu jāierobežo līdz minimumam un 
dalībniekiem jānosūta tikai galīgas 
nepieciešamības gadījumā, un tiem 
vajadzētu būt pēc iespējas, ja ne pilnīgi, 
anonīmiem.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
30.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30b) ES līmenī vispirms vajadzētu 
pieņemt vispārīgos datu aizsardzības 
tiesību aktus un tikai pēc tam tiesību 
aktus par kiberdrošību. Tāpēc šo direktīvu 
vajadzētu pieņemt tikai tad, kad jau ir 
pieņemta Vispārīgā datu aizsardzības 
regula.

Or. en
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Grozījums Nr. 132
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Incidentu dēļ daudzos gadījumos ir 
apdraudēti personas dati. Šajā sakarā 
kompetentajām iestādēm un datu 
aizsardzības iestādēm būtu jāsadarbojas un 
jāapmainās ar informāciju visos attiecīgos 
jautājumos, lai novērstu personas datu 
aizsardzības pārkāpumus, kas rodas 
incidentu dēļ. Dalībvalstis ievieš 
pienākumu ziņot par drošības incidentiem 
veidā, kas samazina administratīvo slogu, 
ja drošības incidents ir arī personas datu 
aizsardzības pārkāpums saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
Sazinoties ar kompetentajām iestādēm un 
datu aizsardzības iestādēm, ENISA varētu 
palīdzēt, izstrādājot informācijas apmaiņas 
mehānismus un standartformas, izvairoties 
no nepieciešamības ieviest divas 
paziņojuma standartformas. Vienota 
paziņojuma standartforma atvieglotu 
ziņošanu par incidentiem, kuri rada 
draudus personas datu aizsardzībai, un 
tādējādi mazinātu administratīvo slogu 
uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm.

(31) Incidentu dēļ daudzos gadījumos ir 
apdraudēti personas dati. Šajā sakarā 
kompetentajām iestādēm vajadzības 
gadījumā būtu jāsadarbojas un jāapmainās 
ar informāciju ar tirgus dalībniekiem, lai
saskaņā ar piemērojamajiem datu 
aizsardzības noteikumiem vērstos pret
personas datu aizsardzības pārkāpumiem, 
kas rodas incidentu dēļ. Dalībvalstis ievieš 
pienākumu ziņot par drošības incidentiem 
veidā, kas samazina administratīvo slogu, 
ja drošības incidents ir arī personas datu 
aizsardzības pārkāpums saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
Sadarbojoties ar kompetentajām iestādēm 
un datu aizsardzības iestādēm, ENISA 
varētu palīdzēt, izstrādājot informācijas 
apmaiņas mehānismus un standartformas, 
izvairoties no nepieciešamības ieviest divas 
paziņojuma standartformas. Vienota 
paziņojuma standartforma atvieglotu 
ziņošanu par incidentiem, kuri rada 
draudus personas datu aizsardzībai, un 
tādējādi mazinātu administratīvo slogu 
uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai nodrošinātu sadarbības tīkla 
pienācīgu darbību, būtu jādeleģē Komisijai
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
attiecībā uz tādu kritēriju noteikšanu, kas 
jāievēro dalībvalstīm, lai tām varētu atļaut 
piedalīties drošā informācijas apmaiņas 
sistēmā, attiecībā uz tādu notikumu
papildu precizēšanu, kuru gadījumā 
nepieciešama agrīnā brīdināšana, un 
attiecībā uz tādu apstākļu definēšanu, 
kādos tirgus dalībniekiem un valsts 
pārvaldes iestādēm ir pienākums ziņot par 
incidentiem.

(34) Lai nodrošinātu sadarbības tīkla 
pienācīgu darbību, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu attiecībā uz tādu notikumu
papildu precizēšanu, kuru gadījumā 
nepieciešama agrīnā brīdināšana.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts grozījums Nr. 17, un tas atspoguļo referenta jaunos 9., 
10. un 18. panta grozījumus (sk. arī pamatojumu attiecībā uz 18. pantu).

Grozījums Nr. 134
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs direktīvas īstenošanai, būtu jāpiešķir
Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā 
uz sadarbību starp kompetentajām 
iestādēm un Komisiju sadarbības tīklā,
piekļuvi drošai informācijas apmaiņas 
infrastruktūrai, Savienības TID sadarbības 
plānu, formātiem un procedūrām, kas 
piemērojamas sabiedrības informēšanai
par incidentiem, kā arī attiecībā uz 
standartiem un/vai tehniskajām 
specifikācijām, kas attiecas uz TID. Šīs 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 

(36) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs direktīvas īstenošanai, Komisijai būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras attiecībā uz 
sadarbību starp vienotajiem 
kontaktpunktiem un Komisiju sadarbības 
tīklā, neskarot valsts līmeņa pašreizējos 
sadarbības mehānismus, un uz vienotu 
sadarbības un drošības standartu sistēmu
drošai informācijas apmaiņas 
infrastruktūrai, Savienības TID sadarbības 
plānu, kā arī formātiem un procedūrām, 
kas piemērojamas, ziņojot par incidentiem,
kuriem ir būtiska ietekme. Šīs pilnvaras 
būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
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16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu.

Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts grozījums Nr. 20. Grozījuma mērķis ir labot kļūdu 
Komisijas priekšlikumā attiecībā uz plānotā īstenošanas akta saturu un atspoguļot jauno 
grozījumu, kas ierosināts 9. panta 3. punktam.

Grozījums Nr. 135
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Piemērojot šo direktīvu, Komisijai 
būtu vajadzības gadījumā jāsazinās ar 
attiecīgām nozaru komitejām un attiecīgām 
struktūrām, kas izveidotas ES līmenī jo 
īpaši enerģētikas, transporta un veselības 
aprūpes jomā.

(37) Piemērojot šo direktīvu, Komisijai 
būtu vajadzības gadījumā jāsazinās ar 
attiecīgām nozaru komitejām un attiecīgām 
struktūrām, kas izveidotas ES līmenī jo 
īpaši enerģētikas, transporta, veselības 
aprūpes jomā un saistībā ar bruņotajiem 
spēkiem.

Or. es

Grozījums Nr. 136
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Kibernoziegumu izskaušana būtu 
jāsaista ar cīņu pret starptautisko 
spiegošanu, kas nelabvēlīgi ietekmē ES 
un tās dalībvalstu suverenitāti. Šai 
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direktīvai būtu jāaizsargā sabiedrība, 
uzņēmumi, valsts un privātās iestādes, 
valstis un to valdības pret vispārējo 
noziedzību, organizēto noziedzību un 
spiegošanu, tostarp pret 
kibernoziegumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 137
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Šajā direktīvā ir respektētas
pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
galvenokārt tiesības uz privātās dzīves un 
saziņas neaizskaramību, tiesības uz 
personas datu aizsardzību, darījumdarbības 
brīvība, tiesības uz īpašumu, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību un tiesības tikt 
uzklausītam. Šī direktīva jāīsteno, ievērojot 
minētās tiesības un principus.

(41) Šajā direktīvā nekādā veidā 
nedrīkstētu ierobežot vai atcelt 
pamattiesības un būtu jāievēro principi, 
kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā un, galvenokārt, tiesības uz privātās 
dzīves neaizskaramību, tiesības uz 
informāciju un saziņu, tiesības uz datu 
aizsardzību, darījumdarbības brīvība, 
tiesības uz īpašumu, tiesības uz efektīvu 
tiesību aizsardzību un tiesības tikt 
uzklausītam. Šī direktīva jāīsteno, ievērojot 
minētās tiesības un principus.

Or. es

Grozījums Nr. 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā ir paredzēti pasākumi, lai 
nodrošinātu vienādi augsta līmeņa tīklu un 
informācijas drošību (turpmāk „TID”) 
Savienībā.

1. Šajā direktīvā ir paredzēti pasākumi, lai 
nodrošinātu vienādi augsta līmeņa tīklu un 
informācijas drošību (turpmāk „TID”) 
Savienībā, nodrošinot drošu un uzticamu 
digitālo vidi, nodrošinot tīkla neitralitāti 
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un garantējot, ka tiek īstenotas vispārējās 
tiesības uz piekļuvi tehnoloģijām un 
visiem saistītiem pakalpojumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 139
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nosaka drošības prasības tirgus 
dalībniekiem un valsts pārvaldes iestādēm.

c) nosaka drošības prasības tirgus 
dalībniekiem un valsts pārvaldes iestādēm 
tā, lai rīcības brīvība nebūtu iespējama.

Or. es

Grozījums Nr. 140
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nosaka drošības prasības tirgus 
dalībniekiem un valsts pārvaldes iestādēm.

c) nosaka drošības prasības tirgus 
dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar darbības jomas ierobežojumu, kas ierosināts grozījumā attiecībā uz IV nodaļu. 
Valsts pārvaldes iestādes nevajadzētu iekļaut IV nodaļas darbības jomā, jo to nozīme iekšējā 
tirgus darbības nodrošināšanā ir ierobežota un, ņemot vērā šo iestāžu publisko uzdevumu, 
tām būtu jārīkojas ar pienācīgu rūpību. Tāpēc nebūtu pareizi tām noteikt tādus pašus 
pienākumus kā tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 141
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Drošības prasības, kas paredzētas 
14. pantā, neattiecas nedz uz 
uzņēmumiem, kuri nodrošina publisko 
komunikāciju tīklus vai sniedz publiski 
pieejamus elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus Direktīvas 2002/21/EK 
nozīmē un kuriem jāievēro īpašās 
drošības un integritātes prasības, kas 
noteiktas minētās direktīvas 13.a un 
13.b pantā, nedz uz uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 142
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šī direktīva neskar arī Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti10, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 12. jūlija Direktīvu 2002/58/EK 
par personas datu apstrādi un privātās 
dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti11.

5. Šī direktīva neskar arī Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti10, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 12. jūlija Direktīvu 2002/58/EK 
par personas datu apstrādi un privātās 
dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi Kopienas iestādēs
un struktūrās un par šādu datu brīvu 
apriti11. Personas datu izmantošana šīs 
direktīvas mērķiem būtu jāierobežo līdz 
minimumam un šiem datiem vajadzētu 
būt pēc iespējas, ja ne pilnīgi, anonīmiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 143
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Informācijas apmaiņai sadarbības tīklā
saskaņā ar III nodaļu un paziņošanai par 
TID incidentiem saskaņā ar 14. pantu var 
būt nepieciešama personas datu apstrāde. 
Dalībvalsts atļauj šādu apstrādi, kas ir 
nepieciešama šajā direktīvā izvirzīto 
sabiedrībai svarīgo mērķu sasniegšanai, 
saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 7. pantu un 
Direktīvu 2002/58/EK, kā noteikts valsts 
tiesību aktos.

6. Informācijas apmaiņai sadarbības tīklā 
saskaņā ar III nodaļu un paziņošanai par 
TID incidentiem saskaņā ar 14. pantu var 
būt nepieciešama personas datu apstrāde. 
Dalībvalsts atļauj šādu apstrādi, kas ir 
nepieciešama šajā direktīvā izvirzīto 
sabiedrībai svarīgo mērķu sasniegšanai, 
saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 7. pantu un 
Direktīvu 2002/58/EK, kas ieviesta valsts 
tiesību aktos. Dalībvalstis nodrošina, ka 
tirgus dalībnieki un kompetentās iestādes 
neatbild par personas datu izmantošanu, 
kas ir vajadzīga informācijas apmaiņai 
sadarbības tīklā.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis netiek kavētas pieņemt vai
saglabāt spēkā noteikumus, kas nodrošina 
augstāku drošības līmeni, neskarot 
dalībvalstu saistības saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem.

Dalībvalstis pieņem vai saglabā spēkā 
noteikumus, kas nodrošina augstāku 
drošības līmeni, neskarot dalībvalstu 
saistības saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem un valsts drošības mērķus.

Or. en
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Grozījums Nr. 145
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) „kibernoturība” ir tīklu un 
informācijas sistēmas spēja pretoties un 
atgūt pilnu darbības spēju pēc 
incidentiem, kas cita starpā ietver 
tehniskus darbības traucējumus, 
elektroapgādes traucējumus vai ar 
drošību saistītus incidentus;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) „risks” ir jebkāds apstāklis vai notikums, 
kas var negatīvi ietekmēt drošību;

3) „risks” ir jebkāds objektīvi 
identificējams apstāklis vai notikums, kas 
var nelabvēlīgi ietekmēt drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) „informācijas sabiedrības 
pakalpojums” ir pakalpojums Direktīvas 
98/34/EK 1. panta 2. punkta nozīmē;

svītrots



AM\1004135LV.doc 25/67 PE519.685v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 148
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ļauj sniegt 
citus informācijas sabiedrības 
pakalpojumus un kuru nepilnīgs saraksts 
ir iekļauts II pielikumā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 149
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tādas kritiskās infrastruktūras 
apsaimniekotājs, kura ir būtiska svarīgu 
ekonomisko un sabiedrisko darbību
nodrošināšanai tādās jomās kā enerģētika, 
transports, banku nozare, birža un 
veselības aprūpe, kuru nepilnīgs saraksts ir 
iekļauts II pielikumā;

b) tādas kritiskās infrastruktūras 
apsaimniekotājs, kura ir būtiska
ekonomikas stabilitātes un noturības, 
sabiedrības veselības, sabiedrības drošības 
vai jebkuras šo funkciju kombinācijas
nodrošināšanai un kuras traucējumiem vai 
likvidēšanai būtu būtiska ietekme 
dalībvalstī, jo nebūtu iespējams pildīt 
minētās funkcijas, kuru nepilnīgs saraksts 
ir iekļauts II pielikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Philippe Juvin, Marielle Gallo
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tādas kritiskās infrastruktūras 
apsaimniekotājs, kura ir būtiska svarīgu 
ekonomisko un sabiedrisko darbību 
nodrošināšanai tādās jomās kā enerģētika, 
transports, banku nozare, birža un veselības 
aprūpe, kuru nepilnīgs saraksts ir iekļauts 
II pielikumā;

b) tādas kritiskās infrastruktūras 
apsaimniekotājs, kura ir būtiska svarīgu 
ekonomisko un sabiedrisko darbību 
nodrošināšanai tādās jomās kā enerģētika, 
transports, banku nozare, birža un veselības 
aprūpe, kuru nepilnīgs saraksts ir iekļauts 
II pielikumā, ciktāl attiecīgās tīklu un 
informācijas sistēmas ir ar to tieši 
saistītas;

Or. en

Pamatojums

Vienkārša „nozaru” pieeja ir jāaizstāj ar pieeju „pēc infrastruktūras”. Patiešām, ne visas 
kritiskās infrastruktūras apsaimniekotāja tīklu un informācijas sistēmas ir „kritiskas” tādā 
nozīmē, ka tās ir būtiskas svarīgu darbību nodrošināšanai (piemēram, tīklu un informācijas 
sistēmas, kas ir saistītas ar aprīkojuma uzturēšanu). Šī direktīva būtu jāattiecina tikai uz tām 
tīklu un informācijas sistēmām, kuras ir tieši saistītas ar kritisko infrastruktūru.

Grozījums Nr. 151
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) „mikrouzņēmums”, kas definēts 
Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikuma 
2003/361/EK12 par mikrouzņēmumu, 
mazo un vidējo uzņēmumu definīciju 
2. panta 3. punktā, nav šajā direktīvā 
noteiktais „tirgus dalībnieks”, ja vien tas 
nedarbojas kā meitasuzņēmums kritiskās 
infrastruktūras apsaimniekotājam, kas 
noteikts pirmās daļas b) apakšpunktā;
_____________
12 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 152
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants svītrots
Princips

Dalībvalstis savā teritorijā saskaņā ar šo 
direktīvu nodrošina augstu tīklu un 
informācijas sistēmu drošības līmeni.

Or. en

Pamatojums

Šis pants ir jāsvītro, lai izvairītos no dublēšanās ar 1. panta 1. punktu. Turklāt dalībvalstis 
var nodrošināt tikai adrešu atbilstību šīs direktīvas prasībām. Vispārējs princips nodrošināt 
augstu drošības līmeni nav īstenojams.

Grozījums Nr. 153
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis savā teritorijā saskaņā ar šo 
direktīvu nodrošina augstu tīklu un 
informācijas sistēmu drošības līmeni.

Dalībvalstis savā teritorijā saskaņā ar šo 
direktīvu nodrošina augstu tīklu un 
informācijas sistēmu drošības līmeni. 
Kibernoziegumu izskaušanu saista ar 
cīņu pret starptautisko spiegošanu, kas 
nelabvēlīgi ietekmē ES un tās dalībvalstu 
suverenitāti.

Or. es

Grozījums Nr. 154
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pētniecības un izstrādes plāni un 
apraksts, kā šie plāni atspoguļo noteiktās 
prioritātes.

e) pētniecības un izstrādes plāni un 
apraksts, kā šie plāni atspoguļo noteiktās 
prioritātes, augstskolām un pētniecības 
centriem piešķirot izšķirošu nozīmi.

Or. es

Grozījums Nr. 155
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ārkārtīgi rūpīgi izstrādātas kvalitātes 
programmas un pasākumi, kas paredzēti 
šīs direktīvas īstenošanai un 
paplašināšanai; visas 
lietojumprogrammas jāizstrādā, 
izmantojot daudzkārt lietojamu kodu un, 
ciktāl iespējams, izmantojot atklātā 
pirmkoda programmatūru;

Or. es

Grozījums Nr. 156
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) riska novērtēšanas plāns, kas ļautu 
apzināt riskus un novērtēt iespējamo 
incidentu ietekmi;

a) riska pārvaldības regulējums, lai 
noteiktu metodiku risku apzināšanai, 
prioritātes noteikšanai, novērtēšanai un 
novēršanai un iespējamo incidentu
ietekmes, novēršanas un kontroles iespēju 
novērtēšanai, kā arī lai noteiktu 
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iespējamo pretpasākumu izvēles kritērijus;

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts grozījums Nr. 29. Komisijas priekšlikums attiecībā uz 
dalībvalstu drošības jautājumiem ir pārāk vērienīgs, un, to pieņemot, sadarbības plāns kļūtu 
neīstenojams un pārāk sarežģīts, lai būtu efektīvs.

Grozījums Nr. 157
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) riska novērtēšanas plāns, kas ļautu 
apzināt riskus un novērtēt iespējamo 
incidentu ietekmi;

a) riska novērtēšanas plāns, kas ļautu 
apzināt riskus un novērtēt iespējamo 
incidentu ietekmi; šis plāns būtu reizi gadā 
jāpārskata un jāatjaunina;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) tiešsaistes direktorijā publicēts to 
struktūrvienību saraksts, kuras pilda šajā 
direktīvā noteiktās prasības par riska 
pārvaldību un informāciju, neierobežojot 
nevienas dalībvalsts iedzīvotāju tiesības uz 
informāciju un prasot izstrādāt TID 
pārvaldības pārredzamības un procedūru 
plānu;

Or. es
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Grozījums Nr. 159
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) uzlabot paroļu glabāšanu un 
lietošanu, piemēram, biežāk izmantojot 
jaucējfunkciju vai paroļu pārvaldības 
utilītprogrammas;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) īpaši jāņem vērā neaizsargātākie 
sabiedrības locekļi, piemēram, cilvēki 
digitālās plaisas nepareizajā pusē un 
minoritātes, kas jāiesaista sociālajos 
tīklos;

Or. es

Grozījums Nr. 161
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valsts TID stratēģiju un valsts TID 
sadarbības plānu nosūta Komisijai viena 
mēneša laikā pēc to pieņemšanas.

3. Valsts TID stratēģiju un valsts TID 
sadarbības plānu nosūta Komisijai trīs 
mēnešu laikā pēc to pieņemšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 162
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts ieceļ valsts kompetento 
iestādi, kura atbild par tīklu un 
informācijas sistēmu drošību (turpmāk
„kompetentā iestāde”).

1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu vai 
vairākas valsts kompetentās civiliestādes,
kuras atbild par tīklu un informācijas 
sistēmu drošību (turpmāk „kompetentā 
iestāde”/„kompetentās iestādes”).

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts grozījums Nr. 32, un tā mērķis ir sīkāk precizēt, kāda 
veida iestādei būtu jāpilda valsts kompetentās iestādes uzdevums.

Grozījums Nr. 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes uzrauga šīs 
direktīvas piemērošanu valsts līmenī un 
palīdz nodrošināt tās konsekventu 
piemērošanu visā Savienībā.

2. Kompetentās iestādes uzrauga šīs 
direktīvas piemērošanu valsts līmenī un 
palīdz nodrošināt tās konsekventu 
piemērošanu visā Savienībā. Pildot 
uzticētos pienākumus, tās uzrauga arī 
TID pasākumu piemērošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 164
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja dalībvalsts izraugās vismaz divas 
kompetentās iestādes, tā izraugās
konkrētu valsts civiliestādi, piemēram, 
kompetento iestādi, kā valsts vienoto 
kontaktpunktu, kas atbild par tīklu un 
informācijas sistēmu drošību (turpmāk 
„vienotais kontaktpunkts”). Ja dalībvalsts 
izraugās tikai vienu kompetento iestādi, šī 
kompetentā iestāde veic arī vienotā 
kontaktpunkta funkcijas.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts grozījums Nr. 33, un tas ir saskaņots ar referenta jauno 
6. panta 1. punkta grozījumu. Tā mērķis ir sīkāk precizēt, kāda veida iestādei būtu jāpilda 
vienotā kontaktpunkta uzdevums.

Grozījums Nr. 165
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes saņem paziņojumus par 
incidentiem no valsts pārvaldes iestādēm 
un tirgus dalībniekiem, kā norādīts 
14. panta 2. punktā, un tām tiek piešķirtas 
īstenošanas un izpildes pilnvaras, kā 
norādīts 15. pantā.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes un attiecīgā gadījumā saskaņā ar 
šā panta 2.a punktu vienotie 
kontaktpunkti saņem paziņojumus par 
incidentiem no tirgus dalībniekiem, kā 
norādīts 14. panta 2. punktā, un tiem tiek 
piešķirtas īstenošanas un izpildes pilnvaras, 
kā norādīts 15. pantā.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts grozījums Nr. 37. Tā mērķis ir precizēt dažādu iestāžu 
uzdevumu, lai izvairītos no dubultas paziņojumu sniegšanas gan kompetentajām iestādēm, 
gan arī vienotajiem kontaktpunktiem. Ņemot vērā, ka atsevišķās nozarēs paziņojumi par
incidentiem jau tiek sniegti Savienības iestādēm, no dublēšanās vajadzētu izvairīties.
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Grozījums Nr. 166
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja Savienības tiesību aktos ir 
paredzēta nozarei noteikta Savienības 
uzraudzības vai regulējošā iestāde, kas 
cita starpā atbild par tīklu un 
informācijas sistēmu drošību, šī iestāde 
saskaņā ar 14. panta 2. punktu saņem 
paziņojumus par incidentiem no nozares 
attiecīgajiem tirgus dalībniekiem un tai 
tiek piešķirtas 15. pantā minētās 
īstenošanas un izpildes pilnvaras. Pildot 
šos pienākumus, šī Savienības iestāde 
cieši sadarbojas ar uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm un vienoto 
kontaktpunktu. Attiecībā uz III nodaļā 
minētajiem pienākumiem uzņēmējas 
dalībvalsts vienotais kontaktpunkts 
pārstāv Savienības iestādi.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts grozījums Nr. 37. Tā mērķis ir precizēt dažādu iestāžu 
uzdevumu, lai izvairītos no dubultas paziņojumu sniegšanas gan kompetentajām iestādēm, 
gan arī vienotajiem kontaktpunktiem. Ņemot vērā, ka atsevišķās nozarēs paziņojumi par 
incidentiem jau tiek sniegti Savienības iestādēm, no dublēšanās vajadzētu izvairīties.

Grozījums Nr. 167
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes un Komisija veido 
tīklu (turpmāk „sadarbības tīkls”), kas 

1. Vienotie kontaktpunkti un Komisija
kopā ar ENISA, ja tā to pieprasa, veido 
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sadarbojas tādu risku un incidentu 
novēršanā, kuri ietekmē tīklu un 
informācijas sistēmas.

tīklu (turpmāk „sadarbības tīkls”), kas 
sadarbojas, lai izstrādātu atklāšanas, 
analīzes un reaģēšanas procedūras 
drošības jautājumu risināšanai un tādu 
risku vai incidentu novēršanai, kuri 
ietekmē tīklu un informācijas sistēmas.

Or. el

Grozījums Nr. 168
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sadarbības tīkls nodrošina pastāvīgu 
saziņu starp Komisiju un kompetentajām 
iestādēm. Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūra (ENISA) pēc 
pieprasījuma palīdz sadarbības tīklam, 
sniedzot savas zināšanas un konsultācijas.

2. Sadarbības tīkls nodrošina pastāvīgu 
saziņu starp Komisiju un vienotajiem 
kontaktpunktiem. Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūra (ENISA) 
pēc pieprasījuma palīdz sadarbības tīklam, 
sniedzot savas zināšanas un konsultācijas.
Attiecīgā gadījumā arī tirgus dalībniekus 
un kiberdrošības risinājumu sniedzējus 
var uzaicināt piedalīties 3. punkta g), h) 
un i) apakšpunktā minētajās sadarbības 
tīkla darbībās.

Or. en

Pamatojums

Papildus referenta grozījumiem, saskaņā ar kuriem sadarbības tīklā var piedalīties tirgus 
dalībnieki, būtu jāapsver iespēja tajā iesaistīt arī kiberdrošības pakalpojumu sniedzējus, kas 
var radīt būtisku pievienoto vērtību, jo šo organizāciju ieguldījums var ietvert kiberdraudu 
atklāšanu klientu bāzēs, kā arī konsolidētu pārskatu par prasībām, problēmām un labāko 
praksi dažādās klientu grupās.

Grozījums Nr. 169
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) regulāri kopīgā tīmekļa vietnē publicē 
nekonfidenciālu informāciju par 
aktuālajiem agrīnajiem brīdinājumiem un 
saskaņotu reaģēšanu;

c) regulāri kopējās digitālās telpās, kas 
līdzīgi tīmekļa vietnēm ir pieejamas 
mobilajos tālruņos un planšetdatoros, 
publicē nekonfidenciālu informāciju par 
aktuālajiem agrīnajiem brīdinājumiem un 
saskaņotu reaģēšanu;

Or. es

Grozījums Nr. 170
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ja to pieprasa kāda dalībvalsts vai 
Komisija, kopīgi apspriež un novērtē vienu 
vai vairākas valsts TID stratēģijas un valsts 
TID sadarbības plānus, kas minēti 5. pantā,
šīs direktīvas darbības jomā.

d) kopīgi apspriež un novērtē vienu vai 
vairākas valsts TID stratēģijas un valsts 
TID sadarbības plānus, kas minēti 5. pantā, 
šīs direktīvas darbības jomā;

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu vai Komisijas iespējai veikt individuālus pieprasījumus būtu pārāk tālejošas 
sekas, un tā nelabvēlīgi ietekmētu priekšnosacījumus šāda sadarbības tīkla konstruktīvai 
darbībai.

Grozījums Nr. 171
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ja to pieprasa kāda dalībvalsts vai 
Komisija, kopīgi apspriež un novērtē 
CERT efektivitāti, jo īpaši tad, ja tiek 

e) kopīgi apspriež un novērtē CERT 
efektivitāti, jo īpaši tad, ja tiek veiktas TID 
mācības Savienības mērogā;
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veiktas TID mācības Savienības mērogā;

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu vai Komisijas iespējai veikt individuālus pieprasījumus būtu pārāk tālejošas 
sekas, un tā nelabvēlīgi ietekmētu priekšnosacījumus šāda sadarbības tīkla konstruktīvai 
darbībai.

Grozījums Nr. 172
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) sadarbojas un apmainās ar informāciju 
par visiem attiecīgiem jautājumiem ar 
Eiropas kibernoziedzības centru Eiropolā 
un ar citām attiecīgajām Eiropas iestādēm, 
jo īpaši tādās jomās kā datu aizsardzība, 
enerģētika, transports, banku nozare, biržas
un veselības aprūpe;

f) sadarbojas un apmainās ar zināšanām ar 
Eiropas Kibernoziedzības centru Eiropolā 
un ar citām attiecīgajām Eiropas iestādēm
par visiem jautājumiem attiecībā uz tīklu 
un informācijas drošību, jo īpaši tādās 
jomās kā datu aizsardzība, enerģētika, 
transports, banku nozare, finanšu tirgi un 
veselības aprūpe;

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts grozījums Nr. 44. Tā mērķis ir precizēt informāciju, ar 
kādu kompetentās iestādes apmainās ar Eiropas Kibernoziedzības centru (EC3) un citām 
attiecīgajām Eiropas iestādēm.

Grozījums Nr. 173
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) organizē regulāras salīdzinošās 
izvērtēšanas par spējām un sagatavotību;

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Referents atbalsta sadarbības tīklu. Tomēr salīdzinošā izvērtēšana varētu skart būtiskus valsts 
drošības aspektus, kuriem LESD 114. pantu nepiemēro.

Grozījums Nr. 174
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) sadarbībā ar ENISA izstrādā 
pamatnostādnes nozarei noteiktiem 
nopietnu incidentu paziņošanas 
kritērijiem, papildinot 14. panta 2. punktā 
minētos rādītājus;

Or. en

Pamatojums

Šo grozījumu vajadzētu ievietot pēc grozījuma Nr. 45 (6. panta 3. punkta ia apakšpunkts 
(jauns)). Atsauce uz 14. panta 2. punktu būtu jāskata saistībā ar grozījumiem Nr. 56–59. Kaut
gan šī direktīva paredz horizontālus starpnozaru kritērijus paziņojumu sniegšanai, ir 
jānosaka arī nozarei noteikti kritēriji. Lai nozarei noteiktie kritēriji tiktu piemēroti Savienības 
līmenī, tie būtu jāizstrādā tīklā un sadarbībā ar ENISA.

Grozījums Nr. 175
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kompetentās iestādes apspriežas ar 
attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm un 
tirgus dalībniekiem pirms apmaiņas 
sadarbības tīklā ar sensitīvu un 
konfidenciālu informāciju attiecībā uz 
riskiem un incidentiem, kuri ietekmē to 
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tīklu un informācijas sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir panākt, lai informācijas apmaiņas procedūra sadarbības tīklā kļūtu 
iekļaujošāka, ņemot vērā valsts pārvaldes iestāžu vai tirgus dalībnieku iespējamos 
komentārus un piezīmes attiecībā uz sensitīvu vai konfidenciālu informāciju par riskiem un 
incidentiem, kuri ietekmē to tīklu un informācijas sistēmas. Lai gan šīs piezīmes nav saistošas, 
kompetentās iestādes var ņemt tās vērā.

Grozījums Nr. 176
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
nosaka vajadzīgo kārtību, lai atvieglotu
sadarbību starp kompetentajām iestādēm 
un Komisiju, kas minēta 2. un 3. punktā.
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 19. panta 2. punktā minēto
konsultēšanās procedūru.

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
nosaka vajadzīgo kārtību, lai veicinātu 2. 
un 3. punktā minēto sadarbību starp 
kompetentajām iestādēm un Komisiju. Šos
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
19. panta 2. punktā minēto pārbaudes
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Personas datus izpauž tikai tiem 
saņēmējiem, kuriem šie dati ir jāapstrādā, 
lai varētu izpildīt savus uzdevumus 
saskaņā ar atbilstīgu juridisko pamatu. 
Datus izpauž tikai tādā apjomā, kāds 
nepieciešams saņēmējiem uzticēto 
uzdevumu izpildei. Ir jānodrošina mērķa 
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ierobežojuma principa ievērošana. Šo 
datu saglabāšanas termiņu norāda 
atbilstīgi šajā direktīvā izklāstītajiem 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Visi dalībnieki visos apstrādes posmos 
garantē, ka ir ievēroti kritēriji dalībvalstu 
līdzdalībai drošā informācijas apmaiņas 
sistēmā, lai nodrošinātu augstu drošības 
un noturības līmeni, tostarp veicot 
atbilstīgus konfidencialitātes un drošības 
pasākumus saskaņā ar Direktīvas 
95/46/EK 16. un 17. pantu un Regulas 
(EK) Nr. 45/2001 21. un 22. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 18. pantu 
attiecībā uz tādu kritēriju noteikšanu, kuri 
jāizpilda, lai dalībvalstij tiktu atļauts 
piedalīties drošā informācijas apmaiņas 
sistēmā par šādiem jautājumiem:

svītrots

a) drošas un noturīgas komunikācijas un 
informācijas infrastruktūras, kura ir 
saderīga un sadarbspējīga ar sadarbības 
tīkla drošo infrastruktūru saskaņā ar 
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7. panta 3. punktu, pieejamība valsts 
līmenī un
b) atbilstīgu tehnisko, finanšu un 
cilvēkresursu un procesu pastāvēšana, lai 
tās kompetentā iestāde un CERT varētu 
efektīvi, produktīvi un droši piedalīties 
drošā informācijas apmaiņas sistēmā 
saskaņā ar 6. panta 3. punktu, 7. panta 
2. punktu un 7. panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj grozījumu Nr. 47.

Grozījums Nr. 180
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 18. pantu attiecībā uz tādu 
kritēriju noteikšanu, kuri jāizpilda, lai 
dalībvalstij tiktu atļauts piedalīties drošā 
informācijas apmaiņas sistēmā par šādiem 
jautājumiem:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 181
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumus par dalībvalstu pieeju 
šai drošajai infrastruktūrai saskaņā ar 
kritērijiem, kas minēti 2. un 3. punktā. Šos 

3. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem vienotu sadarbības un drošības 
standartu sistēmu, kas jāievēro 
vienotajiem kontaktpunktiem pirms 
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īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
19. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

apmaiņas ar sensitīvu un konfidenciālu 
informāciju sadarbības tīklā. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
19. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu informāciju un nodrošinātu pārredzamu procesu, kā arī plašāku un uz 
savstarpēju uzticēšanos balstītu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, būtu jāizstrādā 
vienota sadarbības un drošības standartu sistēma.

Grozījums Nr. 182
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes vai Komisija 
sadarbības tīklā nodrošina agrīno 
brīdināšanu par tiem riskiem un 
incidentiem, kas atbilst vismaz vienam no 
šādiem nosacījumiem:

1. Vienotie kontaktpunkti, Komisija vai 
ENISA sadarbības tīklā nodrošina agrīno 
brīdināšanu par tiem riskiem un 
incidentiem, kas atbilst vismaz vienam no 
šādiem nosacījumiem:

Or. el

Grozījums Nr. 183
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tie strauji palielinās vai var strauji 
palielināties pēc apjoma;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šim kritērijam vienmēr atbilstu kāds notikums, un tas izsauktu nesamērīgi daudz agrīno 
brīdinājumu, pārsniedzot iestāžu iespējas. Turklāt riska vai incidenta palielināšanās pati par 
sevi obligāti nenozīmē to, ka būtu jāveic pasākumi Savienības līmenī.

Grozījums Nr. 184
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tie pārsniedz vai var pārsniegt valsts 
reaģēšanas spēju;

b) vienotais kontaktpunkts novērtē, vai
risks vai incidents var pārsniegt valsts 
reaģēšanas spēju;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir sīkāk precizēt kritērijus to gadījumu noteikšanai, kad ir nepieciešama 
agrīnā brīdināšana. Sīkāki precizējumi būtu jānosaka ar deleģētajiem aktiem, lai nodrošinātu 
tehnisku neitralitāti un atspoguļotu nozarei paredzētus nosacījumus.

Grozījums Nr. 185
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tie ietekmē vai var ietekmēt vairāk nekā 
vienu dalībvalsti.

c) vienotie kontaktpunkti vai Komisija 
novērtē, vai risks vai incidents ietekmē 
vairāk nekā vienu dalībvalsti.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir sīkāk precizēt kritērijus to gadījumu noteikšanai, kad ir nepieciešama 
agrīnā brīdināšana. Sīkāki precizējumi būtu jānosaka ar deleģētajiem aktiem, lai saglabātu 
tehnisku neitralitāti un atspoguļotu nozarei paredzētus nosacījumus.
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Grozījums Nr. 186
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Sadarbības tīkla dalībnieki saņemto 
informāciju par riskiem vai incidentiem 
publisko tikai pēc tam, kad tie ir saņēmuši 
apstiprinājumu no valsts kompetentās 
iestādes, kura par tiem bija ziņojusi.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ENISA kopā ar Komisiju izstrādā un 
uztur agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas 
mehānismu, kas darbotos līdztekus 
mehānismiem, ko izmanto dalībvalstis.

Or. el

Grozījums Nr. 188
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc 
savas iniciatīvas Komisija var pieprasīt 
dalībvalstij sniegt visu attiecīgo 
informāciju par konkrētu risku vai

svītrots
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incidentu.

Or. en

Pamatojums

Šā panta 1. punktā jau ir aprakstīti nosacījumi, kad ir jānodrošina agrīnā brīdināšana. Tāpēc 
Komisijas vai atsevišķu dalībvalstu iespējai veikt nekonkrētus pieprasījumus būtu pārāk 
tālejošas sekas, un tā apdraudētu konstruktīvu sadarbību.

Grozījums Nr. 189
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir aizdomas, ka riskam vai 
incidentam, uz kuru attiecas agrīnā 
brīdināšana, ir krimināls raksturs,
kompetentās iestādes vai Komisija 
informē Eiropas kibernoziedzības centru
Eiropolā.

4. Ja ir aizdomas, ka riskam vai 
incidentam, uz kuru attiecas agrīnā 
brīdināšana, ir nopietns krimināls raksturs,
un ja attiecīgais tirgus dalībnieks ir 
ziņojis par incidentiem, par kuru nopietno 
kriminālo raksturu ir radušās aizdomas, 
kā minēts 15. panta 4. punktā, dalībvalstis 
nodrošina, ka vajadzības gadījumā tiek 
informēts Eiropas Kibernoziedzības centrs
Eiropolā.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts grozījums Nr. 50. Saskaņā ar likumības principu 
iestādēm, kas nav tiesībaizsardzības iestādes, šis princips nav saistošs, un tās nevar 
automātiski ziņot par incidentiem, par kuru kriminālo raksturu ir radušās aizdomas. Sakarus 
starp iestādēm, kas nav tiesībaizsardzības iestādes, un EC3 šīs direktīvas kontekstā nevar 
regulēt.

Grozījums Nr. 190
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Sadarbības tīkla dalībnieki saskaņā ar 
1. punktu saņemto informāciju par 
riskiem un incidentiem nepublisko, kamēr 
nav saņemts iepriekšējs apstiprinājums no 
vienotā kontaktpunkta, kurš par tiem bija 
ziņojis.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir garantēt uzticēšanos un veicināt informācijas apmaiņu, koordinējot 
agrīno brīdinājumu publiskošanu.

Grozījums Nr. 191
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Sadarbības tīkla dalībnieki, kā arī 
Komisija saskaņā ar 1. punktu saņemto 
informāciju par riskiem vai incidentiem 
nepublisko, kamēr nav saņemts 
iepriekšējs apstiprinājums no vienotā 
kontaktpunkta, kurš par tiem bija ziņojis. 
Turklāt pirms apmaiņas ar informāciju 
sadarbības tīklā vienotais kontaktpunkts, 
kurš ziņojis par riskiem vai incidentiem, 
informē tirgus dalībnieku, uz kuru šī 
informācija attiecas, par savu nodomu un, 
ja uzskata to par vajadzīgu, nodrošina 
attiecīgās informācijas anonimitāti.

Or. en

Pamatojums

Tas ir svarīgi, lai tiktu veidota uzticēšanās un veicināta informācijas apmaiņa. Bez šiem 
aizsardzības pasākumiem ir ļoti iespējams, ka valsts kompetentās iestādes un tirgus dalībnieki 
atturēsies ziņot par incidentiem un apmainīties ar informāciju.
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Grozījums Nr. 192
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņotas reaģēšanas plānā iekļauj 
pietiekamu redundanci.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības TID sadarbības plāns ES TID stratēģiskās sadarbības plāns

Or. es

Grozījums Nr. 194
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Savienības TID sadarbības plānu 
izstrādā tā, lai tas būtu saskaņots ar šīs 
direktīvas 5. pantā paredzētajām valsts 
TID stratēģijām un sadarbības plāniem, 
vajadzības gadījumā ietverot 
13.a apsvērumā minēto sarakstu.

Or. en
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Pamatojums

Lūdzu, sk. Christian Engström grozījumu — 13.a apsvērumu (jauns).

Grozījums Nr. 195
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot sadarbības tīkla iespēju veidot 
neformālu starptautisko sadarbību, 
Savienība var slēgt starptautiskus 
nolīgumus ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, ļaujot tām 
piedalīties vai organizējot to dalību 
atsevišķos sadarbības tīkla pasākumos. 
Šādā nolīgumā ņem vērā vajadzību 
nodrošināt pienācīgu tādu personas datu 
aizsardzību, kuri cirkulē sadarbības tīklā.

Neskarot sadarbības tīkla iespēju veidot 
neformālu starptautisko sadarbību, 
Savienība var slēgt starptautiskus 
nolīgumus ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, ļaujot tām 
piedalīties vai organizējot to dalību 
atsevišķos sadarbības tīkla pasākumos. 
Šādā nolīgumā ņem vērā vajadzību 
nodrošināt pienācīgu tādu personas datu 
aizsardzību, kuri cirkulē sadarbības tīklā.
Starptautiskā līmenī Savienības mērķis ir 
ietekmēt sociālo tīklu pakalpojumu 
sniedzējus tā, lai atbilstīgu drošības 
pasākumu noteikšana netiktu atstāta 
lietotāja ziņā, bet gan automātiski tiktu 
nodrošināta ziņojumu maksimāla drošība 
un šifrēšana, pēc kuras lietotājs var 
apzināti ļaut drošības iestatījumus 
precīzāk pielāgot īpašiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot sadarbības tīkla iespēju veidot 
neformālu starptautisko sadarbību, 
Savienība var slēgt starptautiskus 

Neskarot sadarbības tīkla iespēju veidot 
neformālu starptautisko sadarbību, 
Savienība var slēgt starptautiskus 
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nolīgumus ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, ļaujot tām 
piedalīties vai organizējot to dalību 
atsevišķos sadarbības tīkla pasākumos. 
Šādā nolīgumā ņem vērā vajadzību 
nodrošināt pienācīgu tādu personas datu 
aizsardzību, kuri cirkulē sadarbības tīklā.

nolīgumus ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, ļaujot tām 
piedalīties vai organizējot to dalību 
atsevišķos sadarbības tīkla pasākumos. 
Šādā nolīgumā ņem vērā vajadzību 
nodrošināt pienācīgu tādu personas datu 
aizsardzību, kuri cirkulē sadarbības tīklā. 
Šādiem nolīgumiem būtu jānodrošina arī 
ES suverenitāte un ES iestāžu un 
dalībvalstu neatkarība.

Or. es

Grozījums Nr. 197
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Tirgus dalībnieku kritiskuma līmenis

Dalībvalstis var noteikt tirgus dalībnieku 
kritiskuma līmeni, ņemot vērā nozaru 
specifiskumu, tādus rādītājus kā konkrēta 
tirgus dalībnieka nozīme pietiekami 
augsta nozares pakalpojumu līmeņa 
uzturēšanā, tirgus dalībnieka nodrošināto 
personu skaitu un laikposmu, līdz kuram 
tirgus dalībnieka pamatpakalpojumu 
pārtraukšana nelabvēlīgi ietekmē svarīgu 
saimniecisko un sabiedrisko darbību 
nodrošināšanu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz IV nodaļu, un tam vajadzētu atrasties pirms 14. panta. Šā panta 
mērķis ir ļaut diferencētāk klasificēt II pielikumu un tādējādi arī IV nodaļā izklāstītos 
pienākumus. Incidentu paziņošanu veic visi tirgus dalībnieki neatkarīgi no to kritiskuma 
līmeņa, savukārt drošības revīziju veidu var pielāgot tirgus dalībnieka konkrētajam 
kritiskuma līmenim.
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Grozījums Nr. 198
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
4. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VALSTS PĀRVALDES IESTĀŽU UN
TIRGUS DALĪBNIEKU TĪKLU UN 
INFORMĀCIJAS SISTĒMU DROŠĪBA

TIRGUS DALĪBNIEKU TĪKLU UN 
INFORMĀCIJAS SISTĒMU DROŠĪBA

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar ziņojuma projektu.

Grozījums Nr. 199
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki veic 
attiecīgus tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus, lai pārvaldītu to tīklu un 
informācijas sistēmu drošības riskus, kurus
tās kontrolē un izmanto savā darbībā.
Ņemot vērā jaunākos tehniskos 
sasniegumus, ar šiem pasākumiem garantē 
novērtētajam riskam atbilstīgu drošības
pakāpi. Jo īpaši veic pasākumus, lai 
novērstu un mazinātu tādu incidentu sekas, 
kas ietekmē to tīklu un informācijas 
sistēmu saistībā ar to sniegtajiem 
pamatpakalpojumiem, un tādējādi 
nodrošinātu tādu pakalpojumu
nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no šiem 
tīkliem un informācijas sistēmām.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki veic 
attiecīgus tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus, lai pārvaldītu to tīklu un 
informācijas sistēmu drošības riskus, kuras
tās kontrolē un izmanto savā darbībā. Ar 
šiem pasākumiem nodrošina radītajam
riskam atbilstīgu drošības līmeni. Jo īpaši 
veic efektīvus un samērīgus pasākumus, 
lai novērstu un mazinātu tādu incidentu 
sekas, kas ietekmē to tīklu un informācijas 
sistēmu saistībā ar to sniegtajiem 
pamatpakalpojumiem, un tādējādi 
nodrošinātu tādu pamatpakalpojumu
nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no
minētajām tīklu un informācijas sistēmām.
Vajadzības gadījumā valsts pārvaldes 
iestādēm un tirgus dalībniekiem par 
saviem līdzekļiem ir jāveic arī atbilstoši 
un steidzami pasākumi, lai novērstu 
jaunus, neparedzētus draudus drošībai un 
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atjaunotu parastu pakalpojuma drošības 
līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki veic 
attiecīgus tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus, lai pārvaldītu to tīklu un 
informācijas sistēmu drošības riskus, kurus
tās kontrolē un izmanto savā darbībā. 
Ņemot vērā jaunākos tehniskos 
sasniegumus, ar šiem pasākumiem garantē
novērtētajam riskam atbilstīgu drošības
pakāpi. Jo īpaši veic pasākumus, lai 
novērstu un mazinātu tādu incidentu sekas, 
kas ietekmē to tīklu un informācijas 
sistēmu saistībā ar to sniegtajiem 
pamatpakalpojumiem, un tādējādi 
nodrošinātu tādu pakalpojumu 
nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no šiem 
tīkliem un informācijas sistēmām.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka tirgus 
dalībnieki veic attiecīgus un samērīgus
tehniskus un organizatoriskus pasākumus, 
lai pārvaldītu to tīklu un informācijas 
sistēmu drošības riskus, kuras tās kontrolē 
un izmanto savā darbībā. Ņemot vērā 
jaunākos tehniskos sasniegumus, ar šiem 
pasākumiem garantē radītajam riskam 
atbilstīgu drošības līmeni. Jo īpaši veic 
pasākumus, lai novērstu un mazinātu tādu 
incidentu sekas, kas ietekmē to tīklu un 
informācijas sistēmu saistībā ar to 
sniegtajiem pamatpakalpojumiem, un 
tādējādi nodrošinātu tādu pakalpojumu 
nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no
minētajām tīklu un informācijas sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts grozījums Nr. 55.

Grozījums Nr. 201
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kritiskās infrastruktūras apsaimniekotāji, 
kas noteikti 3. panta 8. punkta 
b) apakšpunktā, paziņo tikai par tiem 
iepriekšējā daļā minētajiem incidentiem, 
kuri ir tieši saistīti ar kritiskās 
infrastruktūras aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek norādītas 3. panta 8. punkta b) apakšpunktā ieviestās izmaiņas 
attiecībā uz otrā tirgus dalībnieku veida definīciju (kritiskās infrastruktūras apsaimniekotājs). 
Patiešām, ne visas kritiskās infrastruktūras apsaimniekotāja tīklu un informācijas sistēmas ir 
„kritiskas” tādā nozīmē, ka tās ir būtiskas svarīgu darbību nodrošināšanai. Šī direktīva būtu 
jāattiecina tikai uz tām tīklu un informācijas sistēmām, kuras ir tieši saistītas ar kritisko 
infrastruktūru.

Grozījums Nr. 202
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos rādītājus sīkāk precizē saskaņā ar 
8. panta 3. punkta ib) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Šim grozījumam būtu jāatrodas pēc grozījumiem Nr. 57–59 kā 2. punkta trešajam teikumam. 
Šis grozījums ir saistīts ar 8. panta 3. punkta jauno grozījumu par pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 203
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Programmatūras izstrādātājiem ir 
pienākums, saņemot informāciju par 
drošības pārkāpumiem, nopietnos 
gadījumos tos novērst 24 stundu laikā, bet 
gadījumos, kad ir maz ticams, ka sekas 
varētu radīt būtiskus finansiālus 
zaudējumus vai nopietnu privātuma 
pārkāpumu — 72 stundu laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai novērtētu, vai incidentam ir 
būtiska ietekme uz valsts pārvaldes iestāžu 
un tirgus dalībnieku sniegto 
pamatpakalpojumu drošību, ir īpaši 
jāņem vērā šādi kritēriji:
a) no šā pamatpakalpojuma atkarīgo 
lietotāju skaits, kurus ietekmē incidents;
b) šiem lietotājiem nodarītā kaitējuma 
intensitāte;
c) incidenta ilgums;
d) incidenta saimnieciskā un sociālā 
ietekme;
e) attiecīgā gadījumā ietekme uz lietotāju 
personas datiem.

Or. en

Pamatojums

Lai konkretizētu incidentus, par kuriem jāziņo, ir jāprecizē jēdziens „būtiska ietekme”. Šis 
saraksts nav pilnīgs, un atkarībā no incidenta specifiskuma var ņemt vērā arī citus kritērijus.
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Grozījums Nr. 205
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Uz komerciālās programmatūras 
izstrādātājiem neattiecas „saistību 
nepildīšanas” klauzula, ja var pierādīt, ka 
viņu produkti nav pietiekami labi 
izstrādāti, lai spētu novērst paredzamus 
drošības apdraudējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Attiecīgā uzraudzības iestāde arī 
informē sabiedrību vai prasa, lai to izdara 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs. 
Paziņošana un publiskošana parasti 
notiek bez liekas kavēšanās, tomēr 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs var 
pieprasīt paziņošanu un publiskošanu 
atlikt, lai varētu novērst nepilnības. 
Uzraudzības iestāde šādu paziņošanu un 
publiskošanu var atlikt ne ilgāk par 
45 dienām, un atbildīgā struktūra piekrīt 
visiem pārbaudītājiem neatkarīgi no tā, 
kurā valstī tie atrodas, atlīdzināt 
zaudējumus, kas ir tieši saistīti ar 
paziņošanas atlikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Catherine Stihler



PE519.685v01-00 54/67 AM\1004135LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde var informēt 
sabiedrību vai arī prasīt, lai to izdara valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki, ja tā 
uzskata, ka incidenta publiskošana ir
sabiedrības interesēs. Kompetentā iestāde 
reizi gadā iesniedz sadarbības tīklam 
kopsavilkuma ziņojumu par saņemtajiem 
paziņojumiem un rīcību, kas īstenota 
saskaņā ar šo punktu.

4. Kompetentā iestāde var informēt 
sabiedrību vai arī prasīt, lai to izdara valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki, ja tā 
uzskata, ka incidenta publiskošana ir 
sabiedrības interesēs. Kompetentā iestāde 
reizi gadā iesniedz sadarbības tīklam 
kopsavilkuma ziņojumu par saņemtajiem 
paziņojumiem un rīcību, kas īstenota 
saskaņā ar šo punktu. Ja par incidentiem 
ziņo 8. pantā minētajam sadarbības 
tīklam, citas valsts kompetentās iestādes 
saņemto informāciju par riskiem vai 
incidentiem publisko tikai pēc tam, kad 
tās ir saņēmušas apstiprinājumu no valsts 
kompetentās iestādes, kura par tiem bija 
ziņojusi.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde var informēt 
sabiedrību vai arī prasīt, lai to izdara valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki, ja tā 
uzskata, ka incidenta publiskošana ir 
sabiedrības interesēs. Kompetentā iestāde 
reizi gadā iesniedz sadarbības tīklam 
kopsavilkuma ziņojumu par saņemtajiem 
paziņojumiem un rīcību, kas īstenota 
saskaņā ar šo punktu.

4. Kompetentā iestāde var informēt 
sabiedrību vai arī prasīt, lai to izdara valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki, ja tā 
uzskata, ka incidenta publiskošana ir 
sabiedrības interesēs. Kompetentā iestāde 
reizi gadā iesniedz sadarbības tīklam 
kopsavilkuma ziņojumu par saņemtajiem 
paziņojumiem un rīcību, kas īstenota 
saskaņā ar šo punktu. Šajā gada ziņojumā 
būtu jāiekļauj vismaz ziņojumu skaits, 
sadalot tos atbilstīgi veidam. Tas būtu 
jāpublisko, izmantojot tādu saderīgu 
formātu, kas nodrošinātu iespēju to 
publicēt jebkurā atklātā datu portālā, kas 
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to vēlētos publicēt.

Or. es

Grozījums Nr. 209
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde var informēt 
sabiedrību vai arī prasīt, lai to izdara valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki, ja 
tā uzskata, ka incidenta publiskošana ir 
sabiedrības interesēs. Kompetentā iestāde 
reizi gadā iesniedz sadarbības tīklam 
kopsavilkuma ziņojumu par saņemtajiem 
paziņojumiem un rīcību, kas īstenota 
saskaņā ar šo punktu.

4. Pēc apspriešanās ar kompetento iestādi, 
kurai sniegts paziņojums, un attiecīgo 
tirgus dalībnieku vienotais kontaktpunkts
var informēt sabiedrību par atsevišķiem 
incidentiem, ja sabiedrības informētība ir 
vajadzīga, lai novērstu iespējamos 
incidentus vai risinātu pašreizējo 
incidentu, vai arī ja tirgus dalībnieks, 
kuru skāris incidents, atsakās bez liekas 
kavēšanās novērst ar to saistītās nopietnās 
strukturālās nepilnības. Pirms 
informācijas publiskošanas kompetentā 
iestāde, kurai sniegts paziņojums, 
nodrošina, ka attiecīgajam tirgus 
dalībniekam ir iespēja tikt uzklausītam.
Vienotais kontaktpunkts reizi gadā 
iesniedz sadarbības tīklam kopsavilkuma 
ziņojumu par saņemtajiem paziņojumiem
un rīcību, kas īstenota saskaņā ar šo 
punktu.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts grozījums Nr. 61, un tā mērķis ir nodrošināt, lai pirms 
informācijas publiskošanas par atsevišķiem incidentiem tiktu nostiprinātas tirgus dalībnieku 
tiesības tikt uzklausītiem. Turklāt tas ļauj vienotajam kontaktpunktam pārbaudīt un apkopot 
publiskojamo informāciju.

Grozījums Nr. 210
Malcolm Harbour
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Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kompetentā iestāde nodrošina, ka 
jebkura informācija, kas tai sniegta 
saistībā ar pienākumu ziņot par 
incidentiem un tiek nosūtīta trešām 
personām, ir padarīta anonīma.

Or. en

Pamatojums

Tas ir svarīgi, lai tiktu veidota uzticēšanās un veicināta informācijas apmaiņa. Bez šādiem 
aizsardzības pasākumiem valsts kompetentās iestādes un tādējādi arī tirgus dalībnieki 
negribēs ziņot par incidentiem un apmainīties ar informāciju.

Grozījums Nr. 211
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis reizi gadā iesniedz 
Komisijai un sadarbības tīklam sarakstu 
ar tām valsts pārvaldes iestādēm un 
dalībniekiem, kuri nesniedz precīzu 
informāciju par incidentiem. Šis saraksts 
var būt publiski pieejams.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Kompetentās iestādes vai vienotie 
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kontaktpunkti izstrādā plānu, kurā skaidri 
norāda incidentu paziņošanas nolūku, to, 
kā tiks izmantota paziņotā informācija, un 
2. punkta noteikumu īstenošanai 
vajadzīgos formātus un procedūras, jo 
īpaši attiecībā uz informācijas 
konfidencialitāti un anonimitāti.

Or. en

Pamatojums

Informācija par incidentu var būt īpaši sensitīva, jo ļaunprātīgs lietotājs tās atklāšanas 
gadījumā var rīkoties citādi vai slēpt pēdas. Ziņošana par incidentiem var arī graut 
reputāciju, ja informācija par tiem tiek publiskota. Tāpēc ziņošanas procesu un paziņojumu 
saturu vajadzētu saistīt ar saņemtās informācijas galīgo izmantošanu, lai veicinātu savlaicīgu 
un visaptverošu ziņošanu, un ir svarīgi, lai tiktu ieviesti atbilstoši drošības kontroles 
pasākumi, tostarp anonimizācija.

Grozījums Nr. 213
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Dalībvalstis var nolemt šo pantu un 
15. pantu mutatis mutandis piemērot 
valsts pārvaldes iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Informācija par incidentu var būt īpaši sensitīva, jo ļaunprātīgs lietotājs tās atklāšanas 
gadījumā var rīkoties citādi vai slēpt pēdas. Ziņošana par incidentiem var arī graut 
reputāciju, ja informācija par tiem tiek publiskota. Tāpēc ziņošanas procesu un paziņojumu 
saturu vajadzētu saistīt ar saņemtās informācijas galīgo izmantošanu, lai veicinātu savlaicīgu 
un visaptverošu ziņošanu, un ir svarīgi, lai tiktu ieviesti atbilstoši drošības kontroles 
pasākumi, tostarp anonimizācija.

Grozījums Nr. 214
Toine Manders
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Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentās iestādes ir pilnvarotas 
novērtēt valsts pārvaldes iestāžu vai tirgus 
dalībnieku sniegto pierādījumu un 
ziņojumu precizitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) īstenot drošības revīziju, ko veic 
kvalificēta neatkarīga struktūra vai valsts
iestāde, un darīt tās rezultātus pieejamus 
kompetentajai iestādei.

b) sniegt pierādījumus par drošības
politikas efektīvu īstenošanu, piemēram, 
kvalificētas neatkarīgas struktūras vai 
valsts iestādes veiktās drošības revīzijas 
rezultātus, un darīt pierādījumus
pieejamus kompetentajai iestādei vai 
vienotajam kontaktpunktam.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts grozījums Nr. 66, un tā mērķis ir noteikt diferencētas 
revīzijas prasības, ņemot vērā tirgus dalībnieka specifiskumu.

Grozījums Nr. 216
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) dalībvalstis tiek mudinātas samazināt 
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revīziju skaitu un intensitāti šim tirgus 
dalībniekam vai valsts pārvaldes iestādei, 
ja attiecīgā drošības revīzija pastāvīgi 
uzrāda labus rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 217
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentajām iestādēm ik gadu tiek 
veikta drošības revīzija. Šo revīziju 
rezultātus publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atkāpjoties no šā panta 2. punkta 
b) apakšpunkta, dalībvalstis var nolemt, 
ka kompetentās iestādes vai, attiecīgā 
gadījumā, vienotie kontaktpunkti piemēro 
atšķirīgu procedūru konkrētiem tirgus 
dalībniekiem, ņemot vērā to kritiskuma 
līmeni, kas noteikts saskaņā ar 
13.a pantu. Ja dalībvalstis tā nolemj:
a) kompetentās iestādes vai, attiecīgā 
gadījumā, vienotie kontaktpunkti ir 
pilnvaroti iesniegt pietiekami konkrētu 
pieprasījumu tirgus dalībniekiem, prasot 
tiem sniegt pierādījumus par drošības 
politikas efektīvu īstenošanu, piemēram, 
kvalificēta iekšējā revidenta veiktās 
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drošības revīzijas rezultātus, un darīt 
pierādījumus pieejamus kompetentajai 
iestādei vai vienotajam kontaktpunktam;
b) vajadzības gadījumā pēc tam, kad 
tirgus dalībnieks ir iesniedzis 
a) apakšpunktā minētos pierādījumus, 
kompetentā iestāde vai vienotais 
kontaktpunkts var pieprasīt papildu 
pierādījumus vai papildu revīziju, kas 
jāveic kvalificētai neatkarīgai struktūrai 
vai valsts iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentās iestādes paziņo
tiesībaizsardzības iestādēm par 
incidentiem, par kuru kriminālo raksturu
rodas aizdomas.

4. Kompetentās iestādes un vienotais 
kontaktpunkts informē attiecīgos tirgus 
dalībniekus par iespēju ziņot
tiesībaizsardzības iestādēm par 
incidentiem, par kuru nopietno kriminālo 
raksturu ir radušās aizdomas.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts grozījums Nr. 69. Tam, vai izvirzīt apsūdzību par 
incidentiem, par kuru nopietno kriminālo raksturu ir radušās aizdomas, vajadzētu palikt 
attiecīgā tirgus dalībnieka ziņā. Saskaņā ar likumības principu iestādēm, kas nav 
tiesībaizsardzības iestādes, šis princips nav saistošs, un tās nevar automātiski ziņot par 
incidentiem, par kuru kriminālo raksturu ir radušās aizdomas.

Grozījums Nr. 220
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentās iestādes strādā ciešā 
sadarbībā ar personas datu aizsardzības 
iestādēm, risinot incidentus, kuru rezultātā 
notiek personas datu aizsardzības 
pārkāpumi.

5. Kompetentās iestādes un vienotie 
kontaktpunkti strādā ciešā sadarbībā ar 
datu aizsardzības iestādēm, risinot 
incidentus, kuru rezultātā notiek personas 
datu aizsardzības pārkāpumi. Vienotie 
kontaktpunkti un datu aizsardzības 
iestādes, sadarbojoties ar ENISA, izstrādā 
informācijas apmaiņas mehānismus un 
vienotu standartformu paziņojumu 
sniegšanai gan saskaņā ar šīs direktīvas 
14. panta 2. punktu, gan arī ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
95/46/EK13.
_________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti 
(OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 221
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentās iestādes strādā ciešā 
sadarbībā ar personas datu aizsardzības 
iestādēm, risinot incidentus, kuru rezultātā 
notiek personas datu aizsardzības 
pārkāpumi.

5. Kompetentās iestādes un vienotie 
kontaktpunkti strādā ciešā sadarbībā ar 
personas datu aizsardzības iestādēm, risinot 
incidentus, kuru rezultātā notiek personas 
datu aizsardzības pārkāpumi. Vienotie 
kontaktpunkti un personas datu 
aizsardzības iestādes ar ENISA 
starpniecību sadarbojas, lai izstrādātu 
informācijas apmaiņas mehānismus un 
vienoto ziņošanas modeli saskaņā ar šīs 
direktīvas 14. panta 2. punktu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (xxx) par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
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personas datu apstrādi Kopienas iestādēs 
un struktūrās un par šādu datu brīvu 
apriti.

Or. el

Grozījums Nr. 222
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis var nolemt 14. pantu un 
šo pantu mutatis mutandis piemērot valsts 
pārvaldes iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu 14. panta 1. punkta 
vienādu īstenošanu, dalībvalstis veicina 
tādu standartu un/vai specifikāciju 
izmantošanu, kas attiecas uz tīklu un 
informācijas drošību.

1. Lai nodrošinātu 14. panta 1. punkta 
vienādu īstenošanu, dalībvalstis veicina 
tādu starptautisku vai Eiropas standartu 
un/vai specifikāciju izmantošanu, kas 
attiecas uz tīklu un informācijas drošību.
Lai nodrošinātu augstāku drošības līmeni, 
tirgus dalībniekiem ir tiesības izmantot 
papildu pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu 14. panta 1. punkta 
vienādu īstenošanu, dalībvalstis veicina 
tādu standartu un/vai specifikāciju 
izmantošanu, kas attiecas uz tīklu un 
informācijas drošību.

1. Lai nodrošinātu 14. panta 1. punkta 
vienādu īstenošanu, dalībvalstis veicina 
tādu atvērto standartu un/vai specifikāciju 
izmantošanu, kas attiecas uz tīklu un 
informācijas drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 
1. punktā minētās sankcijas tiek 
piemērotas tikai tādā gadījumā, ja tirgus 
dalībnieks ar nodomu vai rupjas 
nolaidības dēļ nav izpildījis IV nodaļā 
minētos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts grozījums Nr. 73, un tā ir sākotnējā grozījuma 
vienkāršota redakcija.

Grozījums Nr. 226
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kompetentās iestādes prasa 
piegādātājiem atbildēt par nepilnīgām 
datorprogrammām, iekārtām vai 
pakalpojumiem, kas tieši izraisījuši TID 
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incidentu.

Or. es

Grozījums Nr. 227
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 9. panta 2. punktā, 10. panta 
5. punktā un 14. panta 5. punktā, tiek 
piešķirtas Komisijai. Komisija sagatavo 
ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais
deviņus mēnešus pirms piecu gadu 
laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu 
automātiski pagarina uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

2. Pilnvaras pieņemt 10. panta 5. punktā
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz piecu gadu laikposmu no 21. pantā 
minētās transponēšanas dienas. Komisija 
sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu
ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms piecu 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģējumu automātiski pagarina uz tāda 
paša ilguma laikposmiem, ja vien ne vēlāk 
kā trīs mēnešus pirms katra laikposma 
beigām Eiropas Parlaments vai Padome 
pret šādu pagarinājumu neiebilst.

Or. en

Pamatojums

Referents atsauc grozījumu Nr. 47 un to aizstāj ar grozījumu, ar kuru svītro 9. panta 
2. punktu. Viņš atsauc arī grozījumu Nr. 51 un vēlas šo deleģēto aktu saglabāt 10. panta 
5. punktā, jo 10. panta 1. punktā minētie kritēriji to gadījumu noteikšanai, kad ir 
nepieciešama agrīnā brīdināšana, ir turpmāk jāprecizē ar deleģētajiem aktiem, lai 
nodrošinātu tehnisku neitralitāti un ņemtu vērā nozarei paredzētus nosacījumus u. c. Lai 
atspoguļotu šīs izmaiņas attiecībā uz deleģētajiem aktiem, pieņemot šo grozījumu, tiek arī 
aizstāts grozījums Nr. 74.

Grozījums Nr. 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a daudzplatformu ziņošanas 
pakalpojumi;

Or. es

Grozījums Nr. 229
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a spoguļserveri;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Jūras transports:
i) jūras pārvadātāji (iekšējo, jūras un 
piekrastes ūdeņu pasažieru pārvadājumu 
uzņēmumi un iekšējo, jūras un piekrastes 
ūdeņu kravas pārvadājumu uzņēmumi);
ii) ostas;
iii) satiksmes vadības kontroles operatori;
iv) papildu loģistikas pakalpojumi:
– noliktavu un glabāšanas pakalpojumi,
– kravu iekraušana un izkraušana un
– citas transporta palīgdarbības.

Or. en
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Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts grozījums Nr. 97, un tā mērķis ir ietvert arī iekšējo jūras 
transportu.

Grozījums Nr. 231
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ūdens pakalpojumi.

Or. en

Pamatojums

Ūdens pakalpojumus, kas noteikti Direktīvas 2000/60/EK 2. panta 38. punktā, un jo īpaši 
lielus ūdens pakalpojumu objektus savā ziņā vada, izmantojot IT sistēmas, tostarp attiecībā uz
dzeramā ūdens sastāvu. Turklāt dažu lielu objektu gadījumā IT sistēmu atteices dēļ var 
paaugstināties gruntsūdens līmenis, kam var būt kritiskas sekas, t. i., aizsprostu pārrāvums. 
Tāpēc ūdens pakalpojumi būtu jāiekļauj II pielikumā.

Grozījums Nr. 232
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Veselības aprūpes nozare: veselības 
aprūpes iestādes (tostarp slimnīcas un 
privātas klīnikas) un citas struktūras, kas 
iesaistītas veselības aprūpes nodrošināšanā.

5. Veselības aprūpes nozare: veselības 
aprūpes iestādes (tostarp slimnīcas un 
privātas klīnikas) un citas struktūras, kas 
iesaistītas veselības aprūpes nodrošināšanā, 
izņemot privātās veselības aprūpes 
iestādes un aptiekas, kuru gada 
apgrozījums ir mazāks par 
EUR 2 miljoniem.

Or. en
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Pamatojums

Daudzām neatkarīgām veselības aprūpes iestādēm un aptiekām gada apgrozījums ir mazāks 
par EUR 2 miljoniem. Tāpēc ir maz ticams, ka incidentiem, kas ietekmē šādus uzņēmumus, 
varētu būt pietiekami tālejoša ietekme uz sabiedrību salīdzinājumā ar incidentiem, kuri 
ietekmē lielākus uzņēmumus. Šīs direktīvas noteikumu piemērošana šādiem uzņēmumiem būtu 
nesamērīga un nelabvēlīgi ietekmētu to spēju sniegt kvalitatīvus veselības aprūpes 
pakalpojumus.


