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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, lai 
nodrošinātu vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību visā Savienībā
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0048),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0035/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 22. maija 
atzinumus1,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī Ārlietu 
komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu 
un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jāizveido sadarbības mehānisms 
Savienības līmenī, lai varētu veikt 
informācijas apmaiņu un saskaņotu 
atklāšanu un reaģēšanu attiecībā uz tīklu un 
informācijas drošību (TID). Lai šis 
mehānisms būtu efektīvs un iekļaujošs, ir 

(4) Būtu jāizveido sadarbības mehānisms 
Savienības līmenī, lai varētu veikt 
informācijas apmaiņu un saskaņotu 
atklāšanu un reaģēšanu attiecībā uz tīklu un 
informācijas drošību (TID). Lai šis 
mehānisms būtu efektīvs un iekļaujošs, ir 

                                               
1
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svarīgi, lai visām dalībvalstīm būtu 
minimālas spējas un stratēģija, kas 
nodrošina augsta līmeņa TID to teritorijā. 
Minimālās drošības prasības būtu 
jāattiecina arī uz arī valsts pārvaldes 
iestādēm un informācijas kritisko
infrastruktūru apsaimniekotājiem, lai 
veicinātu riska pārvaldības kultūru un 
nodrošinātu ziņošanu par nopietnākajiem 
incidentiem.

svarīgi, lai visām dalībvalstīm būtu 
minimālas spējas un stratēģija, kas 
nodrošina augsta līmeņa TID to teritorijā. 
Minimālās drošības prasības būtu 
jāattiecina arī uz informācijas 
infrastruktūru apsaimniekotājiem, lai 
veicinātu riska pārvaldības kultūru un 
nodrošinātu ziņošanu par nopietnākajiem 
incidentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Lai arī valsts pārvaldes iestādēm 
saistībā ar to sabiedrisko uzdevumu ar 
pienācīgu rūpību būtu jārealizē savu tīklu 
un informācijas sistēmu pārvaldība un 
aizsardzība, šajā direktīvā galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš kritiskajai 
infrastruktūrai, kas ir būtiska svarīgu 
ekonomisko un sabiedrisko darbību 
nodrošināšanai tādās jomās kā 
enerģētika, transports, banku nozare, 
finanšu tirgus infrastruktūra vai veselības 
aprūpe. Programmatūru izstrādātāji un 
datortehnikas ražotāji no šīs direktīvas 
darbības jomas būtu jāizslēdz.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums
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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) 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 
tirgus dalībniekiem padara neiespējamu 
efektīva vispārēja sadarbības mehānisma 
izveidi Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tāpēc, lai efektīvi reaģētu uz tīklu un 
informācijas sistēmu drošības problēmām, 
ir nepieciešama Savienības līmeņa 
vispārēja pieeja, kurā iekļautas kopīgas 
minimālās prasības attiecībā uz spēju 
veidošanu un plānošanu, informācijas 
apmaiņa un darbību koordinēšana, un 
kopīgas minimālās drošības prasības 
visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem un 
valsts pārvaldes iestādēm.

(7) Tāpēc, lai efektīvi reaģētu uz tīklu un 
informācijas sistēmu drošības problēmām, 
ir nepieciešama Savienības līmeņa 
vispārēja pieeja, kurā iekļautas kopīgas 
minimālās prasības attiecībā uz spēju 
veidošanu un plānošanu, informācijas 
apmaiņa un darbību koordinēšana, un 
kopīgas minimālās drošības prasības 
visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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

(10.a) Lai garantētu pastāvošo sektorālo 
vienošanos noteikumu ievērošanu un lai 
izvairītos no to dublēšanās, vienlaikus 
ņemot vērā atšķirības valstu pārvaldes 
struktūrā, dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai iecelt vismaz divas kompetentās 
valsts iestādes, kuras saskaņā ar šo 
direktīvu pildītu uzdevumus saistībā ar 
tirgus dalībnieku tīklu un informācijas 
sistēmu drošību. Tomēr — lai 
nodrošinātu raitu pārrobežu sadarbību un 
saziņu, ir nepieciešams, lai katra 
dalībvalsts ieceltu tikai vienu vienoto 
kontaktpunktu pārrobežu sadarbības 
nodrošināšanai Savienības līmenī. 
Dalībvalstij vajadzētu būt arī iespējai 
iecelt tikai vienu iestādi, kas veiktu 
kompetentās iestādes vai vienotā 
kontaktpunkta uzdevumus, ja to prasa šīs 
valsts konstitūcionālā struktūra vai citi 
pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 6

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, vienotajiem 
kontaktpunktiem būtu jāizveido kopīga 
tīmekļa vietne nekonfidenciālas 
informācijas publicēšanai par incidentiem 
un riskiem Savienības mērogā.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Agrīnās brīdināšanas izmantošana 
tīklā būtu nepieciešama tikai tad, ja 
attiecīgā incidenta vai riska pakāpe un 
bīstamība ir vai var kļūt tik būtiska, ka ir 
nepieciešama informācija vai reaģēšanas 
saskaņošana Savienības līmenī. Agrīnie 
brīdinājumi tādējādi būtu jāattiecina tikai 
uz faktiskiem vai iespējamiem incidentiem 
vai riskiem, kas strauji attīstītās, pārsniedz 
valstu reaģēšanas spēju vai skar vairāk par 
vienu dalībvalsti. Lai varētu veikt 
pienācīgu novērtējumu, visa informācija, 
kas ir svarīga riska vai incidenta 
novērtējumam, būtu jāpaziņo sadarbības 
tīklam.

(19) Agrīnās brīdināšanas izmantošana 
tīklā būtu nepieciešama tikai tad, ja 
attiecīgā incidenta vai riska pakāpe un 
bīstamība ir vai var kļūt tik būtiska, ka ir 
nepieciešama informācija vai reaģēšanas 
saskaņošana Savienības līmenī. Agrīnie 
brīdinājumi tādējādi būtu jāattiecina tikai 
uz incidentiem vai riskiem, kas strauji 
attīstītās, pārsniedz valstu reaģēšanas spēju 
vai skar vismaz divas dalībvalstis. Lai 
varētu veikt pienācīgu novērtējumu, visa 
informācija, kas ir svarīga riska vai 
incidenta novērtējumam, būtu jāpaziņo 
sadarbības tīklam.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Saņemot agrīno brīdinājumu un tā 
novērtējumu, kompetentajām iestādēm
būtu jāvienojas par saskaņotu reaģēšanu 
saskaņā ar Savienības TID plānu. 
Kompetentās iestādes un Komisija būtu 
jāinformē par valsts līmenī pieņemtiem 
pasākumiem sakarā ar saskaņotu 
reaģēšanu.

(20) Saņemot agrīno brīdinājumu un tā 
novērtējumu, vienotajiem 
kontaktpunktiem būtu jāvienojas par 
saskaņotu reaģēšanu saskaņā ar Savienības 
TID plānu. Vienotie kontaktpunkti un 
Komisija būtu jāinformē par valsts līmenī 
pieņemtiem pasākumiem sakarā ar 
saskaņotu reaģēšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) TID nodrošināšanas pienākumi lielā 
mērā ir valsts pārvaldes iestāžu un tirgus 
dalībnieku uzdevums. Būtu jāattīsta un 
jāpopularizē riska pārvaldības kultūra, kas 
ietver riska novērtējumu un faktiskajiem 
riskiem atbilstīgu drošības pasākumu 
īstenošanu, un tas būtu jādara, izmantojot 
atbilstošas regulatīvas prasības un 
brīvprātīgu nozares praksi. Vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu radīšana arī ir 
būtiska sadarbības tīklu efektīvai darbībai, 
lai nodrošinātu visu dalībvalstu efektīvu 
sadarbību.

(22) TID nodrošināšanas pienākumi lielā 
mērā ir tirgus dalībnieku uzdevums. Būtu 
jāattīsta un jāpopularizē riska pārvaldības 
kultūra, kas ietver riska novērtējumu un 
faktiskajiem riskiem atbilstīgu drošības 
pasākumu īstenošanu, un tas būtu jādara, 
izmantojot atbilstošas regulatīvas prasības 
un brīvprātīgu nozares praksi. Vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu radīšana arī ir 
būtiska sadarbības tīklu efektīvai darbībai, 
lai nodrošinātu visu dalībvalstu efektīvu 
sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Šie pienākumi būtu jāpaplašina, 
attiecinot tos ne tikai uz elektronisko 
komunikāciju nozari, bet arī uz
galvenajiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. 
gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko 
nosaka informācijas sniegšanas kārtību 
tehnisko standartu un noteikumu jomā, jo 
minētie pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
pamatu pakārtotiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem vai tiešsaistes 
darbībai, piemēram, e-tirdzniecības 
platformām, interneta maksājumu 
vārtejām, sociālajiem tīkliem, 
meklētājprogrammām, mākoņdatošanas 

(24) Šie pienākumi būtu jāpaplašina, tos 
attiecinot ne tikai uz elektronisko 
komunikāciju nozari, bet arī uz 
infrastruktūras apsaimniekotājiem, kas ļoti 
daudz izmanto informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas un kas ir būtiski 
svarīgu ekonomisko un sociālo funkciju –
piemēram, elektrības un gāzes, transporta, 
kredītiestāžu, finanšu tirgus 
infrastruktūru un veselības aprūpes —
nodrošināšanā. Šo tīklu un informācijas 
sistēmu traucējumi varētu ietekmēt iekšējo 
tirgu.
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pakalpojumiem, lietotņu veikaliem. Šo 
pakalpojumu, kas padara iespējamu 
informācijas sabiedrību, traucējumi kavē 
citu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniegšanu, kuru būtiski 
komponenti ir iepriekš minētie 
pakalpojumi. Programmatūras 
izstrādātāji un iekārtu ražotāji nav 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji un tādējādi tiek izslēgti. Minētie 
pienākumi būtu jāattiecina arī uz valsts 
pārvaldes iestādēm un kritiskās
infrastruktūras apsaimniekotājiem, kas ļoti 
daudz izmanto informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas un kas ir būtiski 
svarīgu ekonomisko un sociālo funkciju –
piemēram, elektrības un gāzes, transporta, 
kredītiestāžu, biržas pakalpojumu un 
veselības aprūpes – nodrošināšanā. Šo tīklu 
un informācijas sistēmu traucējumi varētu 
ietekmēt iekšējo tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Tehniski un organizatoriski pasākumi, 
kas noteikti valsts pārvaldes iestādēm un
tirgus dalībniekiem, nedrīkstētu saturēt 
prasību, ka konkrēta komercinformācija un 
komunikāciju tehnoloģijas produkts 
jākonstruē, jāizstrādā vai jāražo kādā 
konkrētā veidā.

(25) Tehniski un organizatoriski pasākumi, 
kas noteikti tirgus dalībniekiem, 
nedrīkstētu saturēt prasību, ka konkrēta 
komercinformācija un komunikāciju 
tehnoloģijas produkts jākonstruē, jāizstrādā 
vai jāražo kādā konkrētā veidā.

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Valsts pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem būtu jānodrošina to 
kontrolēto tīklu un sistēmu drošība. Tie 
galvenokārt būtu privāti tīkli un sistēmas, 
kas tiek pārvaldīti vai nu ar iekšējā IT 
personāla palīdzību vai kuru drošība tiek 
nodrošināta, izmantojot ārpakalpojumus. 
Drošības un paziņošanas pienākumiem 
būtu jāattiecas uz attiecīgiem tirgus 
dalībniekiem un valsts pārvaldes iestādēm
neatkarīgi no tā, vai tie veic savu tīklu un 
informācijas sistēmu uzturēšanu iekšēji vai 
izmanto ārpakalpojumus.

(26) Tirgus dalībniekiem būtu jānodrošina 
to kontrolēto tīklu un sistēmu drošība. Tie 
galvenokārt būtu privāti tīkli un sistēmas, 
kas tiek pārvaldīti vai nu ar iekšējā IT 
personāla palīdzību vai kuru drošība tiek 
nodrošināta, izmantojot ārpakalpojumus. 
Drošības un paziņošanas pienākumiem 
būtu jāattiecas uz attiecīgiem tirgus 
dalībniekiem neatkarīgi no tā, vai tie veic 
savu tīklu un informācijas sistēmu 
uzturēšanu iekšēji vai izmanto 
ārpakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 13

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 
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 

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

jāpievērš īpaša uzmanība nepieciešamībai 
saglabāt stingru konfidencialitāti attiecībā 
uz informāciju par produktu vājajām 
vietām, pirms tiek publiskota informācija 
par atbilstošiem drošības uzlabojumiem. 
Parasti vienotie kontaktpunkti neatklāj 
incidentos iesaistīto personu datus. 
Vienotajiem kontaktpunktiem personas 
dati būtu jāatklāj tikai tādā gadījumā, ja 
šāda datu atklāšana ir būtiska un 
samērojama ar izvirzīto mērķi.

Or. en

Pamatojums

Personas datu publiskošana būtu jāveic saskaņā ar Tiesas lēmumu lietā „Schecke” 
(apvienotās lietas C-92/09 un C-93/09).

Grozījums Nr. 14

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 un vienoto 
kontaktpunktu rīcībā vajadzētu būt 
nepieciešamajiem līdzekļiem to pienākumu 
veikšanai, tostarp pilnvarām saņemt 
pietiekamu informāciju no tirgus 
dalībniekiem, 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. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums
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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 
raksturs būtu jāizvērtē, ņemot vērā ES 
tiesību aktus par kibernoziegumiem.

(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 kontakptunktiem 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 
raksturs būtu jāizvērtē, ņemot vērā ES 
tiesību aktus par kibernoziegumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 16

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.

(31) Incidentu dēļ daudzos gadījumos ir 
apdraudēti personas dati. Šajā sakarā 
kompetentajām iestādēm, vienotajiem 
kontaktpunktiem un datu aizsardzības 
iestādēm būtu jāsadarbojas un jāapmainās 
ar informāciju visos attiecīgos jautājumos, 
lai novērstu personas datu aizsardzības 
pārkāpumus, kas rodas incidentu dēļ. 
Pienākums ziņot par drošības incidentiem 
būtu jāīsteno veidā, kas samazina 
administratīvo slogu, ja drošības incidents 
ir arī personas datu aizsardzības 
pārkāpums, par kuru jāziņo saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
Nr. 2013/xx/ES1. ENISA būtu jāpalīdz, 
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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.

izstrādājot informācijas apmaiņas 
mehānismus un vienotu paziņojuma 
standartformu, kas atvieglotu ziņošanu par 
incidentiem, kuri rada draudus personas 
datu aizsardzībai, un tādējādi mazinātu 
administratīvo slogu uzņēmumiem un 
valsts pārvaldes iestādēm.

__________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
Nr. xxx par personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu 
brīvu apriti (OV ...).

Or. en

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai nodrošinātu sadarbības tīkla 
pienācīgu darbību, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību 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 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 18

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 
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.

(36) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs direktīvas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā 
uz sadarbību starp vienotajiem 
kontaktpunktiem un Komisiju sadarbības 
tīklā, neskarot jau pastāvošos sadarbības 
mehānismus valstu līmenī, piekļuvi drošai 
informācijas apmaiņas infrastruktūrai, 
Savienības TID sadarbības plānu, 
formātiem un procedūrām, kas 
piemērojamas sabiedrības informēšanai par 
incidentiem. Minētās pilnvaras būtu 
jāīsteno saskaņā ar Eiropas 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

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Informācija, ko kompetentā iestāde 
uzskata par konfidenciālu saskaņā ar 
Savienības un valsts noteikumiem par 
uzņēmējdarbības konfidencialitāti, būtu 
jāsniedz Komisijai un citām 
kompetentajām iestādēm tikai tad, ja šāda 
informācijas apmaiņa ir obligāti 
nepieciešama šīs direktīvas piemērošanai. 
Sniegtā informācija būtu jāierobežo 
atbilstīgi un samērīgi šādas informācijas 

(38) Informācija, ko kompetentā iestāde 
vai vienotais kontaktpunkts uzskata par 
konfidenciālu saskaņā ar Savienības un 
valsts noteikumiem par uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti, būtu jāsniedz Komisijai 
un citiem vienotajiem kontaktpunktiem
tikai tad, ja šāda informācijas apmaiņa ir 
obligāti nepieciešama šīs direktīvas 
piemērošanai. Sniegtā informācija būtu 
jāierobežo atbilstīgi, vajadzīgi un samērīgi 



PR\942819LV.doc 17/53 PE514.882v01-00

LV

apmaiņas nolūkam. šādas informācijas apmaiņas nolūkam.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu 
par riskiem un incidentiem sadarbības tīklā 
un atbilstību prasībām paziņot par 
incidentiem valsts kompetentajām 
iestādēm, var būt nepieciešama personas 
datu apstrāde. Šāda personas datu apstrāde 
ir nepieciešama, lai sasniegtu šajā direktīvā 
izvirzītos sabiedrībai svarīgos mērķus, un 
tādējādi ir likumīga saskaņā ar Direktīvas 
95/46/EK 7. pantu. Attiecībā uz šiem 
likumīgajiem mērķiem tas nerada 
nesamērīgu un nepieļaujamu iejaukšanos, 
kas apdraud Pamattiesību hartas 8. pantā 
garantēto personas datu aizsardzības 
tiesību būtību. Piemērojot šo direktīvu, pēc 
vajadzības būtu jāpiemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par 
publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas dokumentiem. Ja 
datus apstrādā Savienības iestādes un 
struktūras, šādai apstrādei šīs direktīvas 
ieviešanas nolūkā vajadzētu būt saskaņā ar 
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 apriti.

(39) Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu 
par riskiem un incidentiem sadarbības tīklā 
un atbilstību prasībām paziņot par 
incidentiem valsts kompetentajām iestādēm 
vai vienotajiem kontaktpunktiem, var būt 
nepieciešama personas datu apstrāde. Šāda 
personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai 
sasniegtu šajā direktīvā izvirzītos 
sabiedrībai svarīgos mērķus, un tādējādi ir 
likumīga saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
7. pantu. Attiecībā uz šiem likumīgajiem 
mērķiem tas nerada nesamērīgu un 
nepieļaujamu iejaukšanos, kas apdraud 
Pamattiesību hartas 8. pantā garantēto 
personas datu aizsardzības tiesību būtību. 
Piemērojot šo direktīvu, pēc vajadzības 
būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2001. gada 30. maija Regula 
(EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem. Ja datus apstrādā Savienības 
iestādes un struktūras, šādai apstrādei šīs 
direktīvas ieviešanas nolūkā vajadzētu būt 
saskaņā ar 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 apriti.

Or. en
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41.a) Saskaņā ar dalībvalstu un 
Komisijas 2011. gada 28. septembra 
kopīgo politisko deklarāciju par 
skaidrojošiem dokumentiem dalībvalstis ir 
apņēmušās pamatotos gadījumos 
paziņojumam par transponēšanas 
pasākumiem pievienot vienu vai vairākus 
dokumentus, kuros ir paskaidrota saikne 
starp direktīvas elementiem un valstu 
pieņemto transponēšanas instrumentu 
atbilstošajām daļām. Likumdevējs 
uzskata, ka attiecībā uz šo direktīvu šādu 
dokumentu nosūtīšana ir pamatota.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „incidents” ir jebkāds apstāklis vai
notikums, kas faktiski negatīvi ietekmē 
drošību;

(4) „incidents” ir jebkāds notikums, kas 
faktiski negatīvi ietekmē drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „informācijas sabiedrības
pakalpojums” ir pakalpojums Direktīvas 

svītrots
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98/34/EK 1. panta 2. punkta nozīmē;

Or. en

Grozījums Nr. 24

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. 25

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 infrastruktūras apsaimniekotājs, 
kura ir būtiska svarīgu ekonomisko un 
sabiedrisko darbību nodrošināšanai tādās 
jomās kā enerģētika, transports, banku 
nozare, finanšu tirgu infrastruktūras un 
veselības aprūpe un kuras traucējumi vai
likvidēšana radītu ievērojamas sekas 
dalībvalstīs, jo līdz ar to nebūtu iespējams 
pildīt tās funkcijas, un kuru nepilnīgs 
saraksts ir iekļauts II pielikumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.a) „regulēts tirgus” ir regulēts tirgus, 
kā noteikts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 
14. punktā1;
________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 21. aprīļa 
Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz 
finanšu instrumentu tirgiem (OV L 45, 
16.2.2005., 18. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Definīcijas pilnīga saskaņošana ar vēl nepieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 
par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Regulu [ETIR] par ārpusbiržas atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 11.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.b) „daudzpusēja tirdzniecības 
sistēma” ir daudzpusēja tirdzniecības 
sistēma, kā tas noteikts 
Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 
15. punktā;

Or. en

Pamatojums

Definīcijas pilnīga saskaņošana ar vēl nepieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 
par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Regulu [ETIR] par ārpusbiržas atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem.
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Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 11.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.c) „regulēta tirdzniecības sistēma” ir 
daudzpusēja sistēma vai sistēma, kura nav 
regulēts tirgus, daudzpusēja tirdzniecības 
sistēma vai centrālais darījumu partneris, 
ko vada ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
dalībnieks, un kurā var mijiedarboties 
vairākkārtējas trešo pušu pirkšanas un 
pārdošanas intereses attiecībā uz 
obligācijām, strukturētiem finanšu 
produktiem, emisijas kvotām vai 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kā 
rezultātā tiek noslēgts līgums saskaņā ar 
Direktīvas 2004/39/EK II sadaļas 
noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Definīcijas ieviešana atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu 
instrumentu tirgiem, ar ko groza Regulu [ETIR] par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem, un kura vēl 
jāpieņem.

Grozījums Nr. 29

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, tostarp 
risku identificēšana, prioritāšu 
noteikšana, novērtēšana un risku 
izskatīšana, iespējamo incidentu ietekmes 
novērtēšana, novēršana un kontroles 
risinājumi, un iespējamo pretpasākumu 
izvēles kritēriji;

Or. en
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Pamatojums

Formulējumu nepieciešams paplašināt, lai iekļautu arī citas darbības, kas nepieciešamas,
pārvaldot informācijas drošības riskus.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noteiktas dažādu plāna īstenošanā 
iesaistīto dalībnieku funkcijas un 
pienākumi;

(b) noteiktas dažādu regulējuma
īstenošanā iesaistīto iestāžu un pārējo
dalībnieku funkcijas un pienākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Par tīklu un informācijas sistēmu drošību 
atbildīgā valsts kompetentā iestāde

Par tīklu un informācijas sistēmu drošību 
atbildīgās valsts kompetentās iestādes un 
vienotie kontaktpunkti

Or. en

Grozījums Nr. 32

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 iestādes, 
kuras atbild par tīklu un informācijas 
sistēmu drošību (turpmāk „kompetentā 
iestāde”).
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Or. en

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalsts ieceltās kompetentās 
iestādes un vienotais kontaktpunkts cieši 
sadarbojas attiecībā uz šajā direktīvā 
noteikto pienākumu izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 35

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

2.c Vienotais kontaktpunkts nodrošina 
pārrobežu sadarbību ar citiem vienotajiem 
kontaktpunktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentajām iestādēm ir pietiekami 
tehniskie, finanšu un cilvēkresursi, lai 
nodrošinātu, ka tās efektīvi un produktīvi 
var veikt tām uzticētos uzdevumus un 
tādējādi sasniegt šīs direktīvas mērķus. 
Dalībvalstis nodrošina efektīvu, produktīvu 
un drošu kompetento iestāžu sadarbību, 
izmantojot tīklu, kas minēts 8. pantā.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentajām iestādēm un vienotajiem 
kontaktpunktiem ir pietiekami tehniskie, 
finanšu un cilvēkresursi, lai nodrošinātu, ka 
tās efektīvi un produktīvi var veikt tām 
uzticētos uzdevumus un tādējādi sasniegt 
šīs direktīvas mērķus. Dalībvalstis 
nodrošina efektīvu, produktīvu un drošu 
vienoto kontaktpunktu sadarbību, 
izmantojot tīklu, kas minēts 8. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 37

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 vienotie kontaktpunkti saņem 
paziņojumus par incidentiem no tirgus 
dalībniekiem, kā norādīts 14. panta 
2. punktā, un tām tiek piešķirtas 
īstenošanas un izpildes pilnvaras, kā 
norādīts 15. pantā.
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Or. en

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentās iestādes vajadzības 
gadījumā apspriežas un sadarbojas ar 
attiecīgajām tiesībaizsardzības valsts 
iestādēm un datu aizsardzības iestādēm.

5. Kompetentās iestādes un vienotie 
kontaktpunkti vajadzības gadījumā 
apspriežas un sadarbojas ar attiecīgajām 
tiesībaizsardzības valsts iestādēm un datu 
aizsardzības iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Katra dalībvalsts nekavējoties paziņo 
Komisijai ieceltās kompetentās iestādes
nosaukumu, tās uzdevumus un visas
turpmākās izmaiņas šajā informācijā. Katra 
dalībvalsts publisko savas ieceltās 
kompetentās iestādes nosaukumu.

6. Katra dalībvalsts nekavējoties paziņo 
Komisijai iecelto kompetento iestāžu un 
vienotā kontaktpunkta nosaukumus, 
uzdevumus un visas turpmākās izmaiņas 
šajā informācijā. Katra dalībvalsts publisko 
iecelto kompetento iestāžu nosaukumus.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Vienotie kontaktpunkti un Komisija 
veido tīklu (turpmāk „sadarbības tīkls”), 
kas sadarbojas tādu risku un incidentu 
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novēršanā, kuri ietekmē tīklu un 
informācijas sistēmas.

novēršanā, kuri ietekmē tīklu un 
informācijas sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 41

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 
var uzaicināt piedalīties 3. punkta g), h) 
un i) apakšpunktā minētajās sadarbības 
tīkla darbībās.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sadarbības tīklā kompetentās iestādes: 3. Sadarbības tīklā vienotie kontaktpunkti:

Or. en

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Sadarbības tīkls, pamatojoties uz 
savām darbībām un kopsavilkuma 
ziņojumu, kurš iesniegts saskaņā ar šīs 
direktīvas 14. panta 4. punktu, reizi gadā 
publicē ziņojumu par laikposmu, kas 
aptver iepriekšējos 12 mēnešus.

Or. en

Grozījums Nr. 44

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 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, 
finanšu tirgu infrastruktūras un veselības 
aprūpe;

Or. en

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) attiecīgā gadījumā iesaistās, konsultē 
un apmainās ar informāciju ar tirgus 
dalībniekiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 46

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 atvieglotu 
sadarbību starp vienotajiem 
kontaktpunktiem un Komisiju, kā minēts
2. un 3. punktā. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie kritēriji ietver vismaz tādus 
konfidencialitātes un drošības 
pasākumus, kas atbilst 
Direktīvas 95/46/EK 16. un 17. panta un 
Regulas (EK) Nr. 45/2001 21. un 
22. panta noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 48

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 

1. Vienotie kontakptunkti vai Komisija 
sadarbības tīklā nodrošina agrīno 
brīdināšanu par tiem riskiem un 
incidentiem, kas atbilst vismaz vienam no 



PR\942819LV.doc 29/53 PE514.882v01-00

LV

šādiem nosacījumiem: šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Agrīnajos brīdinājumos kompetentās 
iestādes un Komisija paziņo visu to rīcībā 
esošo attiecīgo informāciju, kas var noderēt 
riska vai incidenta novērtēšanā.

2. Agrīnajos brīdinājumos vienotie 
kontaktpunkti un Komisija paziņo visu to 
viņu rīcībā esošo attiecīgo informāciju, kas 
var noderēt riska vai incidenta novērtēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 50

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 krimināls raksturs, vienotie 
kontaktpunkti vai Komisija informē 
Eiropas kibernoziedzības centru Eiropolā.

Or. en

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 18. pantu 

svītrots
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attiecībā uz turpmākajiem precizējumiem 
par riskiem un incidentiem, kuru 
gadījumā nepieciešama agrīnā 
brīdināšana, kas minēta 1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Jēdzieni „risks” un „incidents” ir definēti 3. panta 3. un 4. punktā. Deleģētie akti, kuros 
precizēti šie jēdzieni, varētu radīt pretrunas ar pamata tiesību aktu. Turklāt agrīnās 
brīdināšanas papildu kritēriji jau ir izklāstīti 10. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc agrīnās brīdināšanas, kas minēta 
10. pantā, kompetentās iestādes pēc 
attiecīgās informācijas izvērtēšanas 
vienojas par saskaņotu reaģēšanu atbilstīgi 
Savienības TID sadarbības plānam, kas 
minēts 12. pantā.

1. Pēc agrīnās brīdināšanas, kas minēta 
10. pantā, vienotie kontaktpunkti pēc 
attiecīgās informācijas izvērtēšanas 
vienojas par saskaņotu reaģēšanu atbilstīgi 
Savienības TID sadarbības plānam, kas 
minēts 12. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– formāts un procedūras attiecībā uz 
kompetento iestāžu īstenotas saderīgas un 
salīdzināmas informāciju iegūšanu un 
apmaiņu par riskiem un incidentiem,

– formāts un procedūras attiecībā uz 
vienoto kontakptunktu īstenotas saderīgas 
un salīdzināmas informāciju iegūšanu un 
apmaiņu par riskiem un incidentiem,

Or. en
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Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

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. 
Jebkāda personas datu nosūtīšana 
saņēmējiem ārpus Savienības jāveic 
atbilstīgi Direktīvas 95/46/EK 25. un 
26. panta un Regulas (EK) Nr. 45/2001 
9. panta noteikumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 55

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 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 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 
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nodrošinātu tādu pakalpojumu 
nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no šiem 
tīkliem un informācijas sistēmām.

nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no šiem 
tīkliem un informācijas sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki 
paziņo kompetentajai iestādei par 
incidentiem, kuriem ir būtiska ietekme uz 
to sniegto pamatpakalpojumu drošību.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka tirgus 
dalībnieki paziņo kompetentajai iestādei 
par incidentiem, kuriem ir būtiska ietekme 
uz to sniegto pamatpakalpojumu 
nepārtrauktību. Lai noteiktu incidenta 
ietekmes nozīmīgumu, inter alia jāņem 
vērā šādi rādītāji:

Or. en

Pamatojums

Šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem rādītājiem incidenta ietekmes nozīmīguma 
noteikšanā jābūt līdzīgiem norādītajiem ENISA tehniskajās pamatnostādnēs attiecībā uz 
incidentu paziņošanu atbilstīgi Direktīvai 2009/140/EK.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) lietotāju skaits, kuru 
pamatpakalpojumi ir skarti;

Or. en
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Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) incidenta ilgums;

Or. en

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ģeogrāfiskā izplatība attiecībā uz 
incidenta skarto vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tirgus dalībnieki paziņo par 1. un 
2. pantā minētajiem incidentiem tās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei vai 
vienotajam kontaktpunktam, kuras 
pamatpakalpojumi ir skarti. Ja 
pamatpakalpojumi ir skarti vairāk nekā 
vienā dalībvalstī, vienotais kontaktpunkts, 
kuram par to ir paziņots, pamatojoties uz 
tīkla dalībnieka sniegto informāciju, 
brīdina pārējos attiecīgos vienotos 
kontaktpuntkus.

Or. en
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Grozījums Nr. 61

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 konsultācijām ar kompetento 
iestādi un attiecīgo tirgus dalībnieku, 
vienotais kontaktpunkts var informēt 
sabiedrību par atsevišķiem incidentiem, ja 
sabiedrības informētība ir nepieciešama, 
lai novērstu iespējamos incidentus vai 
risinātu pašreizējo incidentu, vai arī, ja 
tirgus dalībnieks, kuru skāris incidents, 
atsakās bez liekas kavēšanās novērst 
saistībā ar to atklājušās nopietnās 
strukturāli vājās vietas. Vienotais 
kontaktpunkts reizi gadā iesniedz 
sadarbības tīklam kopsavilkuma ziņojumu 
par saņemtajiem paziņojumiem un rīcību, 
kas īstenota saskaņā ar šo punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 18. pantu 
attiecībā uz apstākļu noteikšanu, kuros 
valsts pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem ir jāpaziņo par incidentiem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ievērojot visus deleģētos aktus, kas 
pieņemti saskaņā ar 5. punktu,
kompetentās iestādes var pieņemt 
pamatnostādnes un vajadzības gadījumā
izdot instrukcijas par apstākļiem, kādos 
valsts pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem ir jāinformē par incidentiem.

6. Kompetentās iestādes vai vienotie 
kontaktpunkti var pieņemt pamatnostādnes 
par apstākļiem, kādos tirgus dalībniekiem 
ir jāinformē par incidentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentajām iestādēm ir visas
vajadzīgās pilnvaras, lai izmeklētu
gadījumus, kad valsts pārvaldes iestādes 
vai tirgus dalībnieki neveic savus 14. pantā 
noteiktos pienākumus, un to ietekmi uz 
tīklu un informācijas sistēmu drošību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentajām iestādēm un vienotajiem 
kontaktpunktiem ir vajadzīgās pilnvaras, 
lai pārbaudītu gadījumus, kad tirgus 
dalībnieki neveic savus 14. pantā noteiktos 
pienākumus, un to ietekmi uz tīklu un 
informācijas sistēmu drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes ir pilnvarotas pieprasīt tirgus 
dalībniekiem un valsts pārvaldes iestādēm:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes un vienotie kontaktpunkti ir 
pilnvaroti pieprasīt tirgus dalībniekiem:
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Or. en

Grozījums Nr. 66

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 efektīvu 
drošības politikas īstenošanu, piemēram, 
drošības revīzijas rezultātus, ko veic 
iekšējie revidenti, kvalificēta neatkarīga 
struktūra vai valsts iestāde, un darīt 
pierādījumus pieejamus kompetentajai 
iestādei vai vienotajam kontakptunktam. 
Attiecīgā gadījumā kompetentā iestāde vai 
vienotais kontaktpunkts var pieprasīt 
iesniegt papildu pierādījumus vai veikt 
papildu revīziju.

Or. en

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosūtot pieprasījumu, kompetentās 
iestādes un vienotie kontaktpunkti norāda 
tā iemeslu un pienācīgi konkretizē, kāda 
veida informācija jāiesniedz.

Or. en

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes ir pilnvarotas izdot saistošas 
instrukcijas tirgus dalībniekiem un valsts 
pārvaldes iestādēm.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes un vienotie kontaktpunkti ir 
pilnvaroti izdot saistošas instrukcijas tirgus 
dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 69

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 vienotie 
kontaktpunkti paziņo tiesībaizsardzības 
iestādēm par incidentiem, par kuru 
kriminālo raksturu rodas aizdomas.

Or. en

Grozījums Nr. 70

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 datu aizsardzības 
iestādes, sadarbojoties ar ENISA, izstrādā 
informācijas apmaiņas mehānismus un 
vienotu standartformu paziņošanai 
atbilstīgi šīs direktīvas 14. panta 
2. punktam un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai [xxx] par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
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datu apstrādi un par šādu datu brīvu 
apriti.

Or. en

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, ka visus 
pienākumus, kas uzticēti valsts pārvaldes 
iestādēm un tirgus dalībniekiem saskaņā ar 
šo nodaļu, var pārsūdzēt tiesā.

6. Dalībvalstis nodrošina, ka visus 
pienākumus, kas uzticēti tirgus 
dalībniekiem saskaņā ar šo nodaļu, var 
pārsūdzēt tiesā.

Or. en

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
izveido 1. punktā minēto standartu 
sarakstu. Šo sarakstu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 73

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina to, ka šī panta 
1. punktā minētās sankcijas netiek 
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piemērotas, ja tirgus dalībnieks savus 
pienākumus saskaņā ar IV nodaļu 
nepilda nedz ar nolūku, nedz īpašas 
nolaidības dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 74

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 9. panta 2. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir
uz piecu gadu laikposmu no 21. pantā 
minētās transponēšanas dienas. Komisija 
sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 
vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu 
laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana 
tiek automātiski pagarināta uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
brīdī var atsaukt 9. panta 2. punktā, 
10. panta 5. punktā un 14. panta 
5. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 9. panta 2. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
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Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. 
Tas neietekmē spēkā esošo deleģēto aktu
spēkā esību.

jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 9. panta 2. punktu, 10. panta 
5. punktu un 14. panta 5. punktu
pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā tikai 
tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
periodu pagarina par diviem mēnešiem.

5. Saskaņā ar 9. panta 2. punktu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minēts 3. panta 8. punkta a) apakšpunktā: svītrots

Or. en

Pamatojums

Virsraksts „Minēts 3. panta 8. punkta a) apakšpunktā:” būtu jāsvītro. Atbilstošs grozījums 
tehniski nebija iespējams.
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Grozījums Nr. 78

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. e-tirdzniecības platformas; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. interneta maksājumu vārtejas; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. sociālie tīkli; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. meklētājprogrammas; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 82

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. mākoņdatošanas pakalpojumi; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. lietotņu veikali. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 84

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) elektroenerģija
- piegādātāji;
- sadales sistēmu operatori un 
mazumtirgotāji galapatērētājiem;
- elektroenerģijas pārvades sistēmas 
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operatori;
- elektroenerģijas tirgus operatori.

Or. en

Pamatojums

Struktūrai vajadzētu būt šādai: 1. Enerģētika: a) elektroenerģija — ievilkumi. Šāda struktūra 
attiecas arī uz turpmākajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 85

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nafta
- naftas pārvadi un naftas uzglabāšana;
- naftas ražošanas, pārstrādes un 
attīrīšanas iekārtu, uzglabāšanas un 
pārvades operatori.

Or. en

Grozījums Nr. 86

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) gāze
- piegādātāji
- sadales sistēmu operatori un 
mazumtirgotāji galapatērētājiem;
- dabasgāzes pārvades sistēmas operatori, 
uzglabāšanas sistēmas operatori un 
sašķidrinātas dabasgāzes sistēmas 
operatori;
- dabasgāzes ražošanas, pārstrādes un 
attīrīšanas iekārtu, uzglabāšanas un 
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pārvades operatori;
- gāzes tirgus operatori;

Or. en

Grozījums Nr. 87

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– elektroenerģijas un gāzes piegādātāji; svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas II pielikuma otrās daļas (ņemot vērā 3. panta 8. punkta b) apakšpunktu) 
pārveidošana atbilstoši Padomes Direktīvas 2008/114/EK I pielikuma struktūrai. Šis 
pamatojums attiecas arī uz turpmākajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 88

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– elektroenerģijas un/vai gāzes sadales 
sistēmu operatori un mazumtirgotāji 
galapatērētājiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dabasgāzes pārvades sistēmas operatori, svītrots
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uzglabāšanas operatori un sašķidrinātas 
dabasgāzes operatori;

Or. en

Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– elektroenerģijas pārvades sistēmas 
operatori;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 91

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– naftas pārvadi un naftas uzglabāšana; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– elektroenerģijas un gāzes tirgus 
dalībnieki;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– naftas un dabasgāzes ražošanas 
operatori, pārstrādes un attīrīšanas 
iekārtas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 94

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) autotransports
i) satiksmes vadības kontroles operatori;
ii) papildu loģistikas pakalpojumi:
- noliktavu un uzglabāšanas pakalpojumi;
- kravu iekraušana un izkraušana un
- citas transporta palīgdarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 95

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dzelzceļa transports
i) dzelzceļš (infrastruktūras pārvaldītāji; 
integrētie uzņēmumi un dzelzceļa 
pārvadājumu operatori);
ii) satiksmes vadības kontroles operatori;
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iii) papildu loģistikas pakalpojumi:
- noliktavu un uzglabāšanas pakalpojumi;
- kravu iekraušana un izkraušana un
- citas transporta palīgdarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 96

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) gaisa satiksme
i) gaisa pārvadātāji (kravu un pasažieru 
gaisa pārvadājumi);
ii) lidostas;
iii) satiksmes vadības kontroles operatori;
iv) papildu loģistikas pakalpojumi:
- noliktavu pakalpojumi;
- kravu iekraušana un izkraušana un
- citas transporta palīgdarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 97

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 98

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gaisa pārvadātāji (kravas un pasažieru 
gaisa pārvadājumi);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 99

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– jūras pārvadātāji (jūras un piekrastes 
ūdeņu pasažieru pārvadājumu uzņēmumi 
un jūras un piekrastes ūdeņu kravas 
pārvadājumu uzņēmumi);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 3. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dzelzceļš (infrastruktūras pārvaldītāji, 
integrētie uzņēmumi un dzelzceļa 
pārvadājumu operatori);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lidostas; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 102

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ostas; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 103

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– satiksmes vadības kontroles operatori; svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 104

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– papildu loģistikas pakalpojumi 
a) noliktavu un uzglabāšanas 
pakalpojumi, b) kravu iekraušana un 
izkraušana un c) citas transporta 
palīgdarbības).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 105

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Finanšu tirgus infrastruktūras: biržas un 
centrālas mijieskaita darījumu 
starpniekiestādes.

4. Finanšu tirgus infrastruktūras: regulēts 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas, regulētas tirdzniecības sistēmas
un centrālas mijieskaita darījumu 
starpniekiestādes.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas II pielikumā esošā formulējuma pilnīgai saskaņošanai un definīciju ieviešanai 
atbilstīgi vēl nepieņemtajai Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu instrumentu 
tirgiem, ar ko groza Regulu [ETIR] par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem.
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PASKAIDROJUMS

1. Pamatinformācija

Jau 2010. gadā Eiropas digitalizācijas programmā tika pausts aicinājums ieviest likumdošanas 
instrumentus, kuru mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību. Tīklu un 
informācijas sistēmu savstarpējās sasaistes dēļ šo sistēmu būtiski traucējumi vienā dalībvalstī
var ietekmēt arī citas dalībvalstis un Savienību kopumā. Tīklu un informācijas sistēmu 
izturība un stabilitāte, kā arī pamatpakalpojumu nepārtrauktība ir būtiska netraucētai iekšējā 
tirgus darbībai, jo īpaši tālākā digitālā vienotā tirgus attīstībā. 

Eiropas Komisija, ņemot vērā atšķirīgos spēju līmeņus un pieejas visā Savienībā, ir iesniegusi 
priekšlikumus direktīvai par pasākumiem, ar kuriem nodrošina vienādi augsta līmeņa tīklu un 
informācijas drošību visā Savienībā un kuru mērķis ir palielināt mūsu sabiedrībai un 
ekonomikai vitāli nepieciešamā interneta un privāto tīklu, un informācijas sistēmu drošību. 

Šajā nolūkā Komisija pieprasa, lai dalībvalstis palielinātu savu sagatavotību un uzlabotu 
savstarpējo sadarbību. Tālab kritisko infrastruktūru apsaimniekotājiem, piemēram, enerģētikā, 
transportā, un galvenajiem informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts 
pārvaldes iestādēm jāveic piemēroti pasākumi, lai pārvaldītu drošības riskus, un par 
nopietniem incidentiem jāziņo valsts kompetentajām iestādēm. 

2. Ziņojuma projekts

Referents atbalsta vispārējos ierosinātās direktīvas mērķus, t.i., nodrošināt vienādi augsta 
līmeņa tīklu un informācijas drošību. Referents uzskata, ka nolūkā stiprināt ierosināto 
pasākumu efektivitāti, šī direktīva sākotnēji būtu jāattiecina tikai uz atsevišķiem operatoriem 
un tai būtu jāaizsargā jau veiktie ieguldījumi tīklu un informācijas drošībā, un jāizvairās no 
institucionālo struktūru un tirgus dalībniekiem uzticēto pienākumu dublēšanās. Referents 
turklāt uzskata, ka ar šo direktīvu būtu jāatbalsta uzticēšanās pilnu attiecību veidošana starp 
valsts un sabiedriskajiem dalībniekiem un būtu jāizvairās no nevēlamās prakses, proti, 
noteikumu izpildes „ķeksīša dēļ”, un tā vietā būtu jāveicina vēlamā riska pārvaldības kultūra. 
Šajā sakarībā referents ierosina stiprināt šīs direktīvas ietekmi, ieviešot turpmāk izklāstītos 
galvenos grozījumus.

A. Piemērošanas joma

Direktīvas projekta mērķis ir uzticēt pienākumus valsts iestādēm un tirgus dalībniekiem, 
tostarp attiecībā uz kritiskajām infrastruktūrām un informācijas sabiedrības pakalpojumiem. 
Lai panāktu samērīgumu un drīzus direktīvas rezultātus, referents uzskata, ka IV nodaļā 
noteiktie obligātie pasākumi būtu jāierobežo tikai attiecībā uz infrastruktūrām, kuras ir
kritiskas vārda tiešākajā nozīmē. Viņš uzskata, ka informācijas sabiedrības pakalpojumi līdz 
ar to nebūtu jāiekļauj šīs direktīvas II pielikumā. Tā vietā šajā direktīvā būtu jāpievērš 
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uzmanība tiem tirgus dalībniekiem, kuri sniedz pakalpojumus inter alia enerģētikas un 
transporta nozarē, kā arī ar veselības aprūpi saistītajās un finanšu tirgus infrastruktūrās.

Valsta pārvaldes iestādēm, ņemot vērā to sabiedrisko uzdevumu, jāvelta pienācīga uzmanība 
savu tīklu un informācijas sistēmu pārvaldībā. Tāpēc referents uzskata, ka nav samērīgi uzlikt 
tām tādus pašus pienākumus kā tirgus dalībniekiem.
Turklāt attiecībā uz izmaiņām piemērošanas jomā referents atbalsta to, ka II pielikumu nevar 
uzskatīt par pilnīgu, un piekrīt, ka direktīva ir regulāri jāpārskata, lai varētu ņemt vērā arī 
jauno tehnoloģiju attīstību.

B. Valsts kompetentās iestādes

Šīs direktīvas priekšlikums paredz katrā dalībvalstī noteikt vienu kompetento valsts iestādi, 
kuras uzdevums būtu pārraudzīt direktīvas piemērošanu. Pēc referenta domām, tajā netiek 
pievērsta pietiekama uzmanība jau pastāvošajām struktūrām. 
Atsevišķās nozarēs, uz kurām attiecas šās direktīvas piemērošanas joma, tirgus dalībnieki gan 
oficiāli, gan neoficiāli savas nozares regulatīvajai iestādei jau ziņo par atsevišķiem tīkla un 
informācijas drošības incidentiem. Ņemot vērā tiešo saikni un ciešās attiecības ar attiecīgajām 
nozarēm, šīs iestādes lieliski pārzina savu nozaru apdraudējumus un vājās vietas un tādēļ 
atrodas īpaši izdevīgā situācijā attiecībā uz potenciālo vai pastāvošo incidentu novērtēšanu 
attiecīgajā nozarē. 

Līdztekus pastāvošajiem nozaru ieguldījumiem atsevišķās dalībvalstīs var rasties 
nepieciešamība iecelt vismaz divas valsts kompetentās iestādes saistībā ar to konstitucionālo 
struktūru vai citiem apsvērumiem. Tāpēc referents ierosina šo direktīvu mainīt tādā veidā, lai 
tā dalībvalstīm ļautu iecelt vairāk nekā vienu kompetento iestādi. Tomēr nolūkā nodrošināt 
saskaņotu tās piemērošanu dalībvalstīs un efektīvas un racionālas sadarbības īstenošanu 
Savienības līmenī, katrai dalībvalstij jānosaka viens vienotais kontaktpunkts, kas cita starpā ir 
atbildīgs par līdzdalību sadarbības tīklā saskaņā ar 8. pantu un agrīno brīdinājumu iesniegšanu 
saskaņā ar 10. pantu.

C. Sadarbības tīkls

Referents uzskata, ka nolūkā stiprināt sadarbības tīkla darbības tīklam būtu jāapsver iespēja 
uzaicināt attiecīgā gadījumā tajā piedalīties arī tirgus dalībniekus. Turklāt ikgadējais ziņojums 
par tīkla darbībām sniegtu vērtīgu informāciju par panākto progresu, apmainoties ar 
paraugpraksi dalībvalstu starpā, un to, kā notiek ziņošana par incidentiem visā Savienībā.

D. Drošības prasības un paziņošana par incidentiem

Galvenais jaunums ir tas, ka direktīvas priekšlikums paredz uzlikt par pienākumu tirgus 
dalībniekiem ziņot par incidentiem, kuriem ir būtiska ietekme uz pamatpakalpojumu drošību. 
Lai precizētu pienākumu apjomu un tos nostiprinātu pamataktā, referents ierosina 14. panta 
5. punktā minētos deleģētos aktus aizvietot ar skaidriem kritērijiem, kas palīdzētu noteikt 
paziņojamo incidentu nozīmīgumu. Attiecībā uz paredzēto pielāgošanos 
Direktīvas 2009/140/EK noteikumiem tie rādītāji, kas ir tādi paši kā noteiktie ENISA
tehniskajās vadlīnijās attiecībā uz paziņošanu par incidentiem atbilstīgi minētajai direktīvai, 
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varētu precizēt paziņošanas apjomu un kritērijus. Referents turklāt iesaka stiprināt 
aizsardzības pasākumus attiecībā uz tādas informācijas atklāšanu, kas ir saistīta ar 
incidentiem, un precizēt tiesību aktu piemērojamību gadījumos, ja incidents ietekmē 
pamatpakalpojumus vairākās dalībvalstīs, lai netiktu noteikti vairāki vai nesaprotami 
ziņošanas pienākumi.

E. Īstenošana un izpilde

Referents uzskata, ka ir būtiski sekmēt riska pārvaldības kultūru un balstīties uz pašreizējiem 
tīkla dalībnieku centieniem. Viņš uzskata, ka šajā ziņā būtiska ir nevis informācijas 
sniegšanas forma attiecībā uz konkrētiem riska pārvaldības pasākumiem, bet gan kopējā 
sadarbība un konkrēti tīkla dalībnieku pasākumi.

Tāpēc saskaņā ar 15. pantu attiecībā uz pierādījumiem par tirgus dalībniekiem uzlikto
pienākumu nodrošināt atbilstību drošības prasībām ir nepieciešams paredzēt zināmu 
elastīgumu. Atbilstības pierādījumus vajadzētu atļaut nodrošināt ne tikai drošības revīzijas 
formā.

F. Sankcijas

Kaut gan referents piekrīt, ka nolūkā stiprināt šīs direktīvas efektivitāti ir nepieciešams tirgus 
dalībniekiem paredzēt sankcijas par pienākumu neveikšanu, viņš tomēr uzskata, ka 
iespējamās sankcijas nedrīkstētu atturēt tirgus dalībniekus ziņot par incidentiem, kas savukārt 
varētu izraisīt negatīvu ietekmi. Par incidentiem ir jāziņo nekavējoties un nedrīkst pieļaut, ka 
šo procesu kavē bailes saistībā ar iespējamām sankcijām par neatbilstību procedūras 
prasībām. Tāpēc referents ierosina ieviest precizējumu, ka gadījumā, ja tirgus dalībnieks 
nepilda savus pienākumus saskaņā ar IV nodaļā minēto, taču tas netiek darīts nedz ar nolūku, 
nedz īpašas nolaidības dēļ, sankcijas nepiemēro.


