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ĪSS PAMATOJUMS

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pašiniciatīvas ziņojumā par Eiropas Digitalizācijas 
programmu pausto pieprasījumu Eiropas Komisija 2013. gada februārī kopā ar pirmo ES 
kiberdrošības stratēģiju iesniedza priekšlikumu direktīvai par pasākumiem, kas nodrošinātu 
vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību visā Savienībā. Ņemot vērā apstākli, ka, 
analizējot pieejamos datus, iespējams aprēķināt, ka ar informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām (IKT) saistīti ļaunprātīga rakstura incidenti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU) vien varētu radīt tiešas izmaksas vairāk nekā EUR 560 miljonu apmērā un ka visa 
veida incidenti (tostarp augšupējas vides vai fiziskas problēmas, piemēram, dabas katastrofas) 
varētu radīt tiešās izmaksas vairāk nekā EUR 2,3 miljardu apmērā, atzinuma sagatavotāja 
priekšlikumu vērtē ļoti pozitīvi.

Saistībā ar priekšlikuma uzbūvi atzinuma sagatavotāja piekrīt vairākiem ierosinātajiem 
pasākumiem, piemēram, noteikumu par ziņošanu par drošības incidentiem, kas pašlaik 
attiecas tikai uz telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem atbilstīgi 2009. gada 
pamatdirektīvas 13.a pantam, attiecināšanu uz citām kritiskām infrastruktūras nozarēm. 
Attiecīgi tādi priekšlikumi kā prasības, kas paredz, ka visās dalībvalstīs ir jābūt pienācīgi 
funkcionējošām datorapdraudējumu reaģēšanas vienībām un ka ir jāieceļ kompetentā iestāde, 
kurai jābūt iekļautai drošā Eiropas mēroga elektronisko datu apmaiņas tīklā, lai nodrošinātu 
iespēju veikt drošu ar kiberdrošību saistītas informācijas koplietošanu un apmaiņu, tiek vērtēti 
atzinīgi, un tie varētu ievērojami veicināt ierosinātās direktīvas mērķa sasniegšanu, proti, 
nodrošināt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību visā Savienībā.

Tomēr atzinuma sagatavotāja uzskata, ka priekšlikumu ir iespējams uzlabot, piemērojot divu 
svarīgāko principu, proti, efektivitātes un uzticamības principu, prizmu.

Pirmais princips — efektivitāte 

Attiecībā uz dalībvalstu pienākumu iecelt kompetento iestādi, kas atbild par direktīvas 
piemērošanas pārraudzību visās priekšlikuma II pielikumā minētajās nozarēs, atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka katrai dalībvalstij ir ne tikai jānodrošina iespēja brīvi izvēlēties tādu 
kiberdrošības pārvaldības modeli, kādu tā uzskata par piemērotāko, bet ir arī jāizvairās no 
institucionālo struktūru dublēšanās, kas var izraisīt nesaskaņas saistībā ar kompetenci un 
sakaru traucējumus. Tāpēc ziņojuma sagatavotāja uzskata, ka nebūtu jāpārtrauc to pastāvošo 
valsts struktūrvienību darbs, kuras jau faktiski darbojas un nodrošina dalībvalsts vajadzību, kā 
arī konstitucionālo prasību izpildi.  Tomēr viņa ir pārliecināta, ka, lai garantētu informācijas 
apmaiņu Savienības līmenī, ziņošanu par agrīnās brīdināšanas draudiem un efektīvu dalību 
sadarbības tīklā, katrai dalībvalstij ir jāieceļ vienotais kontaktpunkts.

Ņemot vērā vēlmi palielināt ierosinātās direktīvas efektivitāti, atzinuma sagatavotāja uzskata, 
ka saistībā ar valsts Datorapdraudējumu reaģēšanas vienības (CERT) izveidi ierosinātie 
pasākumi varētu nebūt piemērotākā prasība, jo tajā nav ņemti vērā pastāvošo CERT atšķirīgie 
raksturi un uzbūves. Lielākajā daļā dalībvalstu darbojas vairāki CERT, turklāt tie strādā ar 
dažādiem incidentu veidiem. Atkarībā no tā, vai CERT izmitina un vada akadēmiskās vai 
pētniecības iestādes, valdības vai privātā sektora pārstāvji, atšķiras arī pasākumu skaits un 
kvalitāte. Turklāt aplūkojamais priekšlikums sarautu spēkā esošos starptautiskos un Eiropas 
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sadarbības tīklus, kuros jau ir iekļautas pastāvošās CERT un kuri ir apliecinājuši savu 
efektivitāti, koordinējot starptautisko un Eiropas līmeņa reakciju uz incidentiem. Attiecīgi 
atzinuma sagatavotāja uzskata, ka tā vietā, lai atsauktos uz vienu vienotu CERT, direktīva 
būtu jāvērš uz tiem CERT, kas sniedz pakalpojumus II pielikumā minētajām nozarēm, 
tādējādi paredzot iespēju, ka, piemēram, viens CERT sniedz pakalpojumus visām II pielikumā 
minētajām nozarēm vai ka vairāki CERT nodrošina pakalpojumus vienai nozarei. Tomēr 
atzinuma sagatavotāja uzskata, ka dalībvalstīm ir jāgarantē savu CERT pilnvērtīga darbība 
jebkurā laikā un jānodrošina, lai tām būtu pieejami pietiekami tehniskie, finanšu un 
cilvēkresursi pienācīgai darba veikšanai un līdzdalībai starptautiskos un Savienības sadarbības 
tīklos.

Turklāt, lai nodrošinātu efektivitātes principa piemērošanu, ierosinātajā direktīvā ir jāveic ar 
darbības jomu saistītas izmaiņas. Lai gan atzinuma sagatavotāja piekrīt, ka ir vajadzīga ar 
ziņošanas sistēmu saistīto pienākumu attiecināšana uz enerģētikas, transporta, veselības 
aprūpes un finanšu nozari, priekšlikums, ar kuru paredz IV nodaļā noteiktos obligātos 
pasākumus attiecināt uz visiem tirgus dalībniekiem interneta ekonomikas jomā, ir nesamērīgs, 
un tā īstenošana ir grūti pārvaldāma. Priekšlikums ir nesamērīgs, jo jauno pienākumu 
nediferencēta piemērošana atvērtai un nedefinētai kategorijai, piemēram, katram 
„informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējam, kuri ļauj sniegt citus informācijas 
sabiedrības pakalpojumus”, ir ne tikai nesaprotama, bet nav arī pienācīgi pamatota attiecībā 
uz drošības incidenta izraisītu iespējamu kaitējumu, un tā varētu radīt vēl vienu birokrātijas 
slāni, ar ko būtu jāsaskaras mūsu rūpniecības nozarei un jo īpaši MVU. Priekšlikuma 
īstenošana ir grūti pārvaldāma, jo rodas nopietnas šaubas par to, vai kompetentās iestādes 
spētu pārvaldīt visus iespējamos paziņojumus proaktīvā veidā, kas veicinātu divvirzienu 
dialogu ar tirgus dalībniekiem, lai novērstu drošības apdraudējumu.

Attiecībā uz valsts pārvaldes iestādēm direktīvai būtu jānodrošina līdzsvars starp vajadzību 
turpināt e-pārvaldes pakalpojumu pilnveidošanu un jau spēkā esošajiem pienācīgas rūpības 
pienākumiem, ko valsts pārvaldes iestādēm piemēro saistībā ar to tīklu un informācijas 
sistēmu pārvaldību un aizsardzību. Tāpēc atzinuma sagatavotāja uzskata, ka, lai gan 14. pantā 
paredzētās prasības saistībā ar informācijas apmaiņu valsts pārvaldes iestādēm būtu jāpiemēro 
pilnībā, 15. pantā izklāstītie pienākumi šīm iestādēm nebūtu jāpiemēro.

Otrs princips — uzticība

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka  direktīvas sekmīgums lielā mērā ir atkarīga no spējas 
stimulēt tirgus dalībnieku līdzdalību, kas nodrošinātu uzticamas tīklu un informācijas drošības 
(TID) vides radīšanu, dalībniekiem uz vietas vēloties sadarboties proaktīvā veidā. Ja direktīva 
to nepanāks, tā nebūs sekmīga. Šajā saistībā atzinuma sagatavotāja ierosina garantēt, ka tirgus 
dalībnieku līdzdalību un ziņošanu negatīvi neietekmēs nevajadzīgas publikācijas par drošības 
incidentiem, par kuriem viņi ir paziņojuši, vai ka viņus nevar saukt pie atbildības par 
kompetento iestāžu vai vienoto kontaktpunktu pieļautiem informācijas zudumiem. Turklāt ir 
jāsāk divvirzienu dialogs starp tirgus dalībniekiem un kompetentajām iestādēm, un ir 
jāveicina tirgus dalībnieku līdzdalība visos forumos, tostarp sadarbības tīklā.
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Atzinuma sagatavotāja arī uzskata, ka kompetento iestāžu un/vai vienoto kontaktpunktu 
līdzdalības balstam būtu jābūt  uzticamībai, jo īpaši attiecībā uz informācijas apmaiņu. Lai to 
nodrošinātu, direktīvā ir jāiekļauj noteikumi par konfidencialitāti un tīkla drošības prasības.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tīklu un informācijas sistēmām un 
pakalpojumiem ir liela nozīme sabiedrībā. 
To uzticamība un drošība ir būtiska 
saimnieciskajā darbībā, sociālās labklājības 
jomā un jo īpaši iekšējā tirgus darbībā.

(1) Tīklu un informācijas sistēmām un 
pakalpojumiem ir liela nozīme sabiedrībā. 
To uzticamība un drošība ir būtiska ES 
pilsoņu brīvībai un vispārējai drošībai, kā 
arī saimnieciskajā darbībā, sociālās 
labklājības jomā un jo īpaši iekšējā tirgus 
darbībā.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

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) Drošības incidentu apmērs, biežums un 
ietekme pieaug un veido nopietnu draudu 
tīklu un informācijas sistēmu darbībai. Šīs 
sistēmas var arī kļūt par vieglu mērķi 
apzinātām kaitnieciskām darbībām, kas 
vērstas uz sistēmu darbības bojāšanu vai 
apturēšanu. Šādi incidenti var apdraudēt 
iedzīvotāju drošību un veselību, kavēt 
ekonomisku darbību veikšanu, radīt 
ievērojamus finansiālus zaudējumus, 
apdraudēt lietotāju un ieguldītāju
uzticēšanos un radīt lielus zaudējumus 
Savienības ekonomikā.
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Pamatojums

Kiberuzbrukumi biržas sarakstā iekļautiem uzņēmumiem ir plaši izplatīti, un tie cita starpā ir 
saistīti ar finanšu līdzekļu un intelektuālā īpašuma zādzībām vai arī ar šo uzņēmumu klientu 
vai sadarbības partneru darbības traucējumiem, un var ietekmēt akcionāru attiecības, kā arī 
potenciālo ieguldītāju lēmumu.

Grozījums Nr. 3

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 tradicionālām 
robežām digitālās informācijas sistēmām 
un galvenokārt internetam ir būtiska 
nozīme, veicinot preču, pakalpojumu, ideju
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
un turklāt arī ārējo tirgu netraucētas 
darbības nodrošināšanā.

Pamatojums

Iekšējā tirgus tīkla un informācijas sistēmu noturībai pret uzbrukumiem un stabilitātei arī ir 
būtiska nozīme sadarbībā ar pasaules un reģionālajiem tirgiem, piemēram, Ziemeļamerikas 
vai Āzijas un citiem tirgiem.

Grozījums Nr. 4

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 

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

attiecībā uz tīklu un informācijas drošību 
(TID). Lai šis mehānisms būtu efektīvs un 
iekļaujošs, ir svarīgi, lai visām dalībvalstīm 
būtu minimālas spējas un stratēģija, kas 
nodrošina augsta līmeņa TID to teritorijā. 
Minimālās drošības prasības būtu 
jāattiecina arī uz publiskiem un privātiem
apsaimniekotājiem un biržas sarakstā 
iekļautajiem uzņēmumiem, lai veicinātu 
riska pārvaldības kultūru un nodrošinātu 
ziņošanu par nopietnākajiem incidentiem. 
Tiesiskais regulējums būtu jāizstrādā, 
pamatojoties uz nepieciešamību garantēt 
pilsoņu privātās dzīves neaizskaramību un 
integritāti. Kritiskās infrastruktūras 
brīdinājuma informācijas tīkls (CIWIN) 
būtu jāpaplašina, iekļaujot tajā minētos 
apsaimniekotājus.

Pamatojums

Biržas sarakstā iekļautu uzņēmumu drošības pārkāpumi var būtiski ietekmēt uzņēmumu 
produktus, pakalpojumus, attiecības ar patērētājiem un piegādātājiem, kā arī vispārējo 
konkurētspējas situāciju, un tādēļ tie var būtiski ietekmēt iekšējā (un ārējā) tirgus darbību. 
Tālab šī direktīva jāattiecina arī uz biržas sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Šīs direktīvas regulējumam būtu 
galvenokārt jākoncentrējas uz būtiskām 
saimnieciskām un sociālām darbībām 
enerģētikas, transporta, banku, finanšu 
tirgu infrastruktūru un veselības jomā.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Lai nodrošinātu to, ka valdības 
nepārsniedz vai ļaunprātīgi neizmanto 
savas pilnvaras, ir būtiski svarīgi, lai 
valsts iestāžu informācijas un drošības 
sistēmas ir pārredzamas, likumīgas un 
pieņemtas pārredzamā veidā, ievērojot 
demokrātisku procesu.

Grozījums Nr. 7

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) 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, turklāt kaitējot 
starptautiskās sadarbības efektivitātei un 
tādējādi — cīņai pret globālās drošības 
problēmām un apdraud Savienības 
vadošo pozīciju starptautiskā mērogā 
brīva, efektīva un droša interneta 
nodrošināšanā un veicināšanā.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tāpēc, lai efektīvi reaģētu uz tīklu un 
informācijas sistēmu drošības problēmām, 

(7) Tāpēc, lai efektīvi reaģētu uz tīklu un 
informācijas sistēmu drošības problēmām, 
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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.

ir nepieciešama Savienības līmeņa 
vispārēja pieeja, kurā iekļautas kopīgas 
minimālās prasības attiecībā uz spēju 
veidošanu un plānošanu, prasmju 
pilnveidošana pietiekamā līmenī 
kiberdrošības jomā, informācijas apmaiņa 
un darbību koordinēšana, un kopīgas 
minimālās drošības prasības. Saskaņā ar 
atbilstošiem Kiberdrošības koordinācijas 
grupu (CSGC) ieteikumiem būtu 
jāpiemēro kopīgi minimālie standarti.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai panāktu un uzturētu vienādi augsta 
līmeņa tīklu un informācijas sistēmu 
drošību, katrai dalībvalstij būtu vajadzīga 
valsts TID stratēģija, kurā noteikti 
stratēģiskie mērķi un konkrēti politikas 
pasākumi, kas jāievieš. Valsts līmenī ir 
jāizstrādā pamatprasībām atbilstīgi TID 
sadarbības plāni, lai panāktu tādu 
reaģēšanas spēju līmeni, kas incidentu 
gadījumos ļautu efektīvi un lietderīgi 
sadarboties valsts un Savienības līmenī.

(9) Lai panāktu un uzturētu vienādi augsta 
līmeņa tīklu un informācijas sistēmu 
drošību, katrai dalībvalstij būtu vajadzīga 
valsts TID stratēģija, kurā noteikti 
stratēģiskie mērķi un konkrēti politikas 
pasākumi, kas jāievieš. Valsts līmenī ir 
jāizstrādā pamatprasībām atbilstīgi TID 
sadarbības plāni, pamatojoties uz šajā 
direktīvā noteiktajām minimālajām 
prasībām, lai panāktu tādu reaģēšanas 
spēju līmeni, kas incidentu gadījumos ļautu 
efektīvi un lietderīgi sadarboties valsts un 
Savienības līmenī. Tādēļ katrai dalībvalstij 
būtu jānosaka pienākums ievērot kopīgos 
standartus attiecībā uz datu formātu un 
datu apmaināmību, lai tos varētu kopīgot 
un izvērtēt. Dalībvalstis var lūgt palīdzību 
Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūrai (ENISA), izstrādājot valsts tīklu 
un informācijas drošības (TID) 
stratēģijas, kas balstītas uz kopīgu 
obligāto TID stratēģiju projektu. 

Pamatojums

Attiecīgās ieinteresētās personas jau ir atzinušas, ka ENISA ir augstas kompetences izcilības 
centrs un uzticams instruments kiberdrošības veicināšanai ES. Tādēļ ES būtu jāizvairās no 
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darba un struktūrvienību dublēšanas, pamatojoties uz ENISA uzkrāto zinātību, un jālūdz 
ENISA sniegt konsultāciju pakalpojumus dalībvalstīm, kurās nav TID iestāžu un to uzkrātās 
pieredzes, un jāprasa šāda atbalsta nodrošināšana.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai varētu efektīvi īstenot noteikumus, 
kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, katrā 
dalībvalstī būtu jāizveido vai jānosaka 
struktūra, kas atbildētu par TID jautājumu 
koordināciju un darbotos kā kontaktpunkts 
pārrobežu sadarbībai Savienības mērogā. 
Šīm iestādēm būtu jāpiešķir pietiekami 
tehniskie, finanšu un cilvēkresursi, lai 
nodrošinātu, ka tās efektīvi un produktīvi 
var veikt tām uzticētos uzdevumus un 
tādējādi sasniegt šīs direktīvas mērķus.

(10) Lai varētu efektīvi īstenot noteikumus, 
kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, katrā 
dalībvalstī būtu jāizveido vai jānosaka 
struktūra, kas atbildētu par TID jautājumu 
koordināciju un darbotos kā vienots
kontaktpunkts gan iekšējai koordinācijai, 
gan pārrobežu sadarbībai Savienības 
mērogā. Šādi vienotie valsts kontaktpunkti 
būtu jāizveido, neskarot katras dalībvalsts 
tiesības iecelt vairākas valsts kompetentās 
iestādes, kuras saskaņā ar to 
konstitucionālajām, tiesiskajām vai 
administratīvajām prasībām ir atbildīgas 
par tīkla informācijas drošību, tomēr tiem 
tik un tā jāpiešķir koordinēšanas 
pilnvaras valsts un Savienības līmenī. Šīm 
iestādēm būtu jāpiešķir pietiekami 
tehniskie, finanšu un cilvēkresursi, lai 
nodrošinātu, ka tās nepatraukti, efektīvi un 
produktīvi var veikt tām uzticētos 
uzdevumus un tādējādi sasniegt šīs 
direktīvas mērķus.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai garantētu spēkā esošo 
starpnozaru vienošanos noteikumu 
ievērošanu un lai izvairītos no to 
dublēšanās, vienlaikus ņemot vērā 
atšķirības valstu pārvaldes struktūrā, 
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dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iecelt 
vairāk nekā vienu kompetento valsts 
iestādi, kura saskaņā ar šo direktīvu 
pildītu uzdevumus saistībā ar tirgus 
dalībnieku tīklu un informācijas sistēmu 
drošību. Tomēr — lai nodrošinātu 
veiksmīgu 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 konstitucionālā struktūra 
vai citi pasākumi.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Visās dalībvalstīs ir jābūt atbilstošam 
aprīkojumam gan tehnisko, gan 
organizatorisko spēju ziņā, lai novērstu un 
atklātu tīklu un informācijas sistēmu 
incidentus un riskus, reaģētu uz tiem un tos 
mazinātu. Tāpēc visās dalībvalstīs būtu 
jāizveido labi funkcionējošas, 
pamatprasībām atbilstošas 
datorapdraudējumu reaģēšanas vienības, lai 
nodrošinātu efektīvas un saderīgas spējas 
incidentu risināšanai un risku novēršanai 
un efektīvas sadarbības nodrošināšanai 
Savienības līmenī.

(11) Visām dalībvalstīm un tirgus 
dalībniekiem ir jābūt atbilstošam 
aprīkojumam gan tehnisko, gan 
organizatorisko spēju ziņā, lai jebkurā 
brīdī novērstu un atklātu tīklu un 
informācijas sistēmu incidentus un riskus, 
reaģētu uz tiem un tos mazinātu. Drošības 
sistēmām valsts pārvaldes iestādēs jābūt 
drošām un tām jāpiemēro demokrātiska 
kontrole un uzraudzība. Biežāk 
nepieciešamajam aprīkojumam un spējām 
būtu jāatbilst vispārpieņemtiem 
tehniskiem standartiem, kā arī standarta 
ekspluatācijas procedūrām (SPO). Tāpēc 
visās dalībvalstīs būtu jāizveido labi 
funkcionējošas, pamatprasībām atbilstošas 
datorapdraudējumu reaģēšanas vienības 
(CERT), lai nodrošinātu efektīvas un 
saderīgas spējas incidentu risināšanai un 
risku novēršanai un efektīvas sadarbības 
nodrošināšanai Savienības līmenī. Šīm 
CERT  vajadzētu būt iespējai savstarpēji 
sadarboties, pamatojoties uz kopīgiem
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tehniskiem standartiem un SPO. Ņemot 
vērā pastāvošo CERT atšķirīgās iezīmes, 
kas atbilst dažādām subjektu vajadzībām 
un dalībniekiem, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, lai katrai no II pielikumā 
iekļautajām nozarēm pakalpojumus 
sniegtu vismaz viena CERT. Attiecībā uz 
CERT pārrobežu sadarbību dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka CERT ir pietiekami 
līdzekļi, lai piedalītos jau pastāvošajos 
Eiropas un starptautiskajos sadarbības 
tīklos. 

Pamatojums

Jānodrošina savstarpējā sadarbspēja.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Balstoties uz Dalībvalstu Eiropas 
forumā (EFMS) panākto ievērojamo 
progresu diskusiju un politikas 
paraugprakses apmaiņas veicināšanā, 
tostarp principu izstrādē attiecībā uz 
Eiropas sadarbību kiberkrīžu jomā, 
dalībvalstīm un Komisijai vajadzētu 
izveidot tīklu, lai panāktu pastāvīgu 
komunikāciju starp tām un palīdzētu 
īstenot to sadarbību. Šai drošajai un 
efektīvajai sadarbības sistēmai būtu jāļauj 
īstenot strukturētu un koordinētu 
informācijas apmaiņu, atklāšanu un 
reaģēšanu Savienības līmenī.

(12) Balstoties uz Dalībvalstu Eiropas 
forumā ("EFMS") panākto ievērojamo 
progresu diskusiju un politikas 
paraugprakses apmaiņas veicināšanā, 
tostarp principu izstrādē attiecībā uz 
Eiropas sadarbību kiberkrīžu jomā, 
dalībvalstīm un Komisijai vajadzētu 
izveidot tīklu, lai panāktu pastāvīgu 
komunikāciju starp tām un palīdzētu 
īstenot to sadarbību. Šai drošajai un 
efektīvajai sadarbības sistēmai, kurā ir 
nodrošināta tirgus dalībnieku līdzdalība,
būtu jāļauj īstenot strukturētu un 
koordinētu informācijas apmaiņu, 
atklāšanu un reaģēšanu Savienības līmenī.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūrai (ENISA) būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm un Komisijai, sniedzot savas 
zināšanas un konsultācijas un sekmējot 
apmaiņu ar paraugpraksi. Jo īpaši 
Komisijai būtu jāapspriežas ar ENISA 
saistībā ar šīs direktīvas piemērošanu. Lai 
nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu 
informāciju dalībvalstīm un Komisijai, 
sadarbības tīklā būtu jāievieš agrīnā 
brīdināšana par incidentiem un riskiem. Lai 
uzlabotu spējas un zināšanas dalībvalstu 
vidū, sadarbības tīklam būtu jākalpo arī kā 
paraugprakses apmaiņas instrumentam, 
palīdzot tā dalībniekiem veidot spējas, 
vadot salīdzinošās izvērtēšanas un TID 
mācību organizēšanu.

(13) Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūrai (ENISA) būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm un Komisijai, sniedzot savas 
zināšanas un konsultācijas un sekmējot 
apmaiņu ar paraugpraksi. Jo īpaši 
Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jāapspriežas ar ENISA saistībā ar šīs 
direktīvas piemērošanu. Lai nodrošinātu 
efektīvu un savlaicīgu informāciju 
dalībvalstīm un Komisijai, sadarbības tīklā 
būtu jāievieš agrīnā brīdināšana par 
incidentiem un riskiem. Lai uzlabotu spējas 
un zināšanas dalībvalstu vidū, sadarbības 
tīklam būtu jākalpo arī kā paraugprakses 
apmaiņas instrumentam, palīdzot tā 
dalībniekiem veidot spējas, vadot 
salīdzinošās izvērtēšanas un TID mācību 
organizēšanu.

Grozījums Nr. 15

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 ENISA 
uzraudzībā, 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. Lai sadarbības tīkls 
spētu efektīvi veikt savu uzdevumu, 
Komisijai šīm tīklam būtu jāparedz 
budžeta pozīcija.
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Attiecīgā gadījumā tirgus 
dalībniekus var aicināt arī piedalīties 
sadarbības tīkla darbībās.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tā kā tīklu un informācijas sistēmu 
lielākā daļa tiek privāti apsaimniekota, ir 
būtiska publiskā un privātā sektora 
sadarbība. Tirgus dalībnieki būtu jāmudina 
izmantot savus neformālās sadarbības 
mehānismus, lai nodrošinātu TID. Tiem 
būtu jāsadarbojas arī ar publisko sektoru un 
jāapmainās ar informāciju un paraugpraksi, 
par to saņemot operatīvo atbalstu incidenta 
gadījumā.

(15) Tā kā tīklu un informācijas sistēmu 
lielākā daļa tiek privāti apsaimniekota, ir 
būtiska publiskā un privātā sektora 
sadarbība. Tirgus dalībnieki būtu jāmudina 
izmantot savus neformālās sadarbības 
mehānismus, lai nodrošinātu TID. Tiem 
būtu jāsadarbojas arī ar publisko sektoru un 
savstarpēji jāapmainās ar informāciju un 
paraugpraksi, tostarp par iepriekšējo 
periodu, par to saņemot attiecīgu 
informāciju un operatīvo atbalstu, kā arī 
stratēģiski analizētu informāciju 
incidenta gadījumā. Lai efektīvi veicinātu 
informācijas un paraugprakses apmaiņu, 
ir būtiski nodrošināt, lai tirgus dalībnieki, 
kuri piedalās šādās apmaiņās, šādas 
sadarbības rezultātā nenonāktu 
nelabvēlīgā stāvoklī. Jānodrošina 
pietiekama aizsardzība, lai šī sadarbība 
nepakļautu šos uzņēmumus lielākam 
atbilstības riskam vai neradītu tiem 
jaunas saistības, cita starpā, saistībā 
arkonkurenci, intelektuālo īpašumu, datu 
aizsardzību vai kiberdrošības likumu, kā 
arī lai tiem neradītu lielāku operatīvo vai 
drošības risku.
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Grozījums Nr. 18

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 visā Savienībā 
nekonfidenciālas informācijas publicēšanai 
par incidentiem, riskiem un risku 
mazināšanas veidiem un attiecīgi 
iespējamai konsultēšanai par atbilstošiem 
uzturēšanas pasākumiem.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ja informācija tiek uzskatīta par 
konfidenciālu saskaņā ar Savienības un 
valsts noteikumiem par uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti, šādu konfidencialitāti 
nodrošina, veicot šajā direktīvā noteiktos 
pasākumus un īstenojot tajā izvirzītos 
mērķus.

(17) Informācijas klasifikācijas politikā, 
kas minēta 14. apsvērumā, būtu jāņem 
vērā ENISA ieteiktais informācijas 
apmaiņas plūsmas vieglpiekļuves 
protokols. Jebkurai informācijas 
apmaiņai jābūt klasificētai, un tā 
jāapstrādā atbilstoši slepenības pakāpei, 
ko nosaka informācijas avots. Ja 
informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu 
saskaņā ar Savienības un valsts 
noteikumiem par uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti, šādu konfidencialitāti 
nodrošina, veicot šajā direktīvā noteiktos 
pasākumus un īstenojot tajā izvirzītos 
mērķus.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
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18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Īpaši balstoties uz valstu krīžu 
pārvaldības pieredzi un sadarbībā ar 
ENISA, Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā Savienības TID sadarbības plāns, 
kurā tiktu noteikti sadarbības mehānismi, 
lai novērstu riskus un incidentus. Minētais 
plāns būtu pienācīgi jāņem vērā agrīnās 
brīdināšanas īstenošanā sadarbības tīklā.

(18) Īpaši balstoties uz valstu krīžu 
pārvaldības pieredzi un sadarbībā ar 
ENISA, Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā Savienības TID sadarbības plāns, 
kurā tiktu noteikti sadarbības mehānismi, 
paraugprakses piemēri un rīcības modeļi, 
lai novērstu un konstatētu riskus un 
incidentus, ziņotu par tiem un apkarotu 
tos. Minētais plāns būtu pienācīgi jāņem 
vērā agrīnās brīdināšanas īstenošanā 
sadarbības tīklā.

Grozījums Nr. 21

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 vairāk par vienu dalībvalsti. Lai 
varētu veikt pienācīgu novērtējumu, visa 
informācija, kas ir svarīga riska vai 
incidenta novērtējumam, būtu jāpaziņo 
sadarbības tīklam.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums
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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.

Grozījums Nr. 23

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

Grozījums Nr. 24

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 

(24) Šie pienākumi būtu jāpaplašina, tos 
attiecinot ne tikai uz elektronisko 
komunikāciju nozari, bet arī uz 
infrastruktūras apsaimniekotājiem, kas 
ļoti daudz izmanto informācijas un 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. 
gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko 
nosaka informācijas sniegšanas kārtību 
tehnisko standartu un noteikumu27 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 
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.

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. Lai gan šajā 
direktīvā izklāstītie pienākumi neattiecas 
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 noteikumu27

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 
pakalpojumiem, lietotņu veikaliem, 
kopumā, tie, pamatojoties uz brīvprātības 
principu, var informēt kompetento iestādi 
vai vienoto kontaktpunktu par tīkla 
drošības incidentiem, kurus tie uzskata 
par atbilstošiem, un kompetentajai 
iestādei vai vienotajam kontaktpunktam, 
ja tas iespējams, būtu jāsniedz valsts 
pārvaldes iestādēm vai tirgus 
dalībniekiem, kuri ziņoja par incidentu, 
stratēģiski izanalizēta informācija, kas 
palīdzēs novērst drošības apdraudējumu.

__________________ __________________
27 OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp. 27 OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Tehniski un organizatoriski pasākumi, (25) Tehniski un organizatoriski pasākumi, 
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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.

kas noteikti tirgus dalībniekiem, 
nedrīkstētu saturēt prasību, ka konkrēta 
komercinformācija un komunikāciju 
tehnoloģijas produkts jākonstruē, jāizstrādā 
vai jāražo kādā konkrētā veidā. Taču 
jānosaka obligāta prasība ievērot 
starptautiskos standartus, kas attiecas uz 
kiberdrošību.

Grozījums Nr. 26

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 
uz informāciju par produktu vājajām 
vietām, pirms tiek publiskota informācija 
par atbilstošiem drošības uzlabojumiem.

(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. Par 
iepriekš nezināmām produktu vājajām 
vietām vai incidentiem, par kuriem ir 
ziņots kompetentajām iestādēm, ir 
jāinformē attiecīgo IKT produktu un 
pakalpojumu ražotāji un pakalpojumu 
sniedzēji. 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. 
Lai nodrošinātu uzticību un efektivitāti, 
incidentus publicē tikai pēc apspriešanās 
ar personām, kuras par tiem paziņoja, un 
tikai gadījumos, kad tas obligāti 
nepieciešamas šīs direktīvas mērķu 
sasniegšanai. Īstenojot ziņošanas 
pienākumus, kompetentajām iestādēm un 
vienotajiem kontaktpunktiem būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība nepieciešamībai 
saglabāt stingru konfidencialitāti attiecībā 
uz informāciju par produktu vājajām 
vietām, pirms tiek izplatīta informācija par 
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atbilstošiem drošības uzlabojumiem, tomēr 
tās nedrīkst kavēties sniegt šo informāciju 
ilgāk par obligāti noteikto termiņu. 
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.

Pamatojums

Ja iestādes ir informētas par dažu IKT produktu vai pakalpojumu vājajām pusēm, tām 
jāinformē ražotāji un pakalpojumu sniedzēji, lai tie savlaicīgi varētu pielāgot šos produktus 
un pakalpojumus.

Grozījums Nr. 27

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,
novērtētu incidentu skaitu, mērogu un 
apjomu, kā arī uzticamiem un 
visaptverošiem datiem par faktiskiem 
incidentiem, kas ir ietekmējuši tīklu un 
informācijas sistēmu darbību.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Daudzos gadījumos incidenta pamatā 
ir noziedzīgas darbības. Par incidenta 
kriminālo raksturu var rasties aizdomas, 

(30) Daudzos gadījumos incidenta pamatā 
ir noziedzīgas vai kiberkara darbības. Par 
incidenta kriminālo raksturu var rasties 



AD\1013266LV.doc 21/60 PE519.596v02-00

LV

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.

aizdomas, pat ja sākumā tā pierādījumi nav 
pietiekami skaidri. Šajā situācijā atbilstošai 
sadarbībai starp kompetentajām iestādēm, 
vienotajiem kontaktpunktiem un 
tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī ar EC3 
(Eiropas Kibernoziedzības apkarošanas 
centrs) un ENISA 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.

Grozījums Nr. 29

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 
apriti28. 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 

(31) Incidentu dēļ daudzos gadījumos ir 
apdraudēti personas dati. Dalībvalstīm un 
tirgus dalībniekiem personas dati, kas tiek 
glabāti, apstrādāti vai sūtīti, būtu 
jāaizsargā pret nejaušu vai nelikumīgu 
iznīcināšanu, nejaušu pazaudēšanu vai 
izmaiņām, kā arī pret neatļautu vai 
nelikumīgu glabāšanu, piekļuvi vai 
izpaušanu, izplatīšanu vai pieejamību un 
jānodrošina, ka tiek īstenota drošības 
politika saistībā ar personas datu apstrādi.
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 jāpilda veidā, 
kas samazina administratīvo slogu, ja 
drošības incidents ir arī personas datu 
aizsardzības pārkāpums, par kuru saskaņā 
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standartforma atvieglotu ziņošanu par 
incidentiem, kuri rada draudus personas 
datu aizsardzībai, un tādējādi mazinātu 
administratīvo slogu uzņēmumiem un 
valsts pārvaldes iestādēm.

ar piemērojamiem tiesību aktiem ir jāziņo. 
ENISA būtu jāpalīdz, 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.

__________________
28 SEC(2012) 72 final

Pamatojums

Saskaņošana ar datu aizsardzības direktīvas projektu.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Drošības prasību standartizācija ir 
tirgus virzīts process. Lai nodrošinātu 
drošības standartu vienveidīgu 
piemērošanu, dalībvalstīm būtu jāveicina 
atbilstība konkrētiem standartiem, lai 
nodrošinātu augstu drošības līmeni 
Savienības mērogā. Šim nolūkam varētu 
būt nepieciešams izstrādāt saskaņotus 
standartus, kas būtu jādara saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, 
ar ko groza Padomes Direktīvas 
89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 
98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 
2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko 
atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1673/2006/EK29.

(32) Drošības prasību standartizācija ir 
tirgus virzīts brīvprātīga rakstura process, 
ar kura palīdzību tirgus dalībniekiem būtu 
jāsniedz iespēja izmantot alternatīvus 
līdzekļus vismaz līdzīgu rezultātu 
panākšanai. Lai nodrošinātu drošības 
standartu vienveidīgu piemērošanu, 
dalībvalstīm būtu jāveicina atbilstība 
konkrētiem sadarbspējīgiem standartiem, 
lai nodrošinātu augstu drošības līmeni 
Savienības mērogā. Šim nolūkam jāapsver 
atklātu starptautisko standartu 
piemērošana tīkla informācijas drošībai 
vai šādu instrumentu izstrāde. Šim 
nolūkam varētu būt nepieciešams izstrādāt 
saskaņotus standartus, kas būtu jādara 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, 
ar ko groza Padomes Direktīvas 
89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 
98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 
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2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko 
atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1673/2006/EK29. Jo īpaši būtu 
jāpilnvaro ETSI, CEN un CENELEC 
ierosināt lietderīgus un efektīvus ES 
atklātos drošības standartus, pēc iespējas 
izvairoties no priekšrocību piešķiršanas 
kādām noteiktām tehnoloģijām, kas būtu 
viegli izpildāmi maziem un vidējiem tirgus 
dalībniekiem. Starptautiskie standarti, kas 
attiecas uz kiberdrošību, būtu rūpīgi 
jāpārbauda, lai nodrošinātu, ka tie nav 
apdraudēti un sniedz pietiekamu drošības 
līmeni, tādējādi nodrošinot, ka paredzētā 
atbilstība kiberdrošības standartiem 
veicina vispārējo kiberdrošības līmeni 
Savienībā, nevis otrādi.

__________________ __________________
29 OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp. 29 OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Komisijai būtu periodiski jāpārskata šī 
direktīva, jo īpaši lai noteiktu izmaiņu 
veikšanas nepieciešamību, ņemot vērā 
mainīgos tehnoloģiskos vai tirgus 
apstākļus.

(33) Komisijai, apspriežoties ar visām 
ieinteresētajām personām, būtu periodiski 
jāpārskata šī direktīva, jo īpaši, lai noteiktu 
izmaiņu veikšanas nepieciešamību, ņemot 
vērā mainīgos sociālos, politiskos, 
tehnoloģiskos vai tirgus apstākļus.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai nodrošinātu sadarbības tīkla 
pienācīgu darbību, būtu jādeleģē 

svītrots
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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.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(35) Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar visām 
ieinteresētajām personām un jo īpaši
ekspertu līmenī. Komisijai būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
pienācīga dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 34

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 

(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 spēkā esošos 
sadarbības mehānismus valstu līmenī,
vienoto starpsavienojumu un drošības 
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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 izmantošanu30.

standartu kopu drošai informācijas 
apmaiņas infrastruktūrai, Savienības TID 
sadarbības plānu, kā arī formātiem un 
procedūrām, kas piemērojamas 
informēšanai par būtiskiem incidentiem. 
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 
izmantošanu30.

__________________ __________________
30 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 30 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Grozījums Nr. 35

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 e–pārvaldes, enerģētikas, transporta 
un veselības aprūpes jomā.

Grozījums Nr. 36

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. 

(38) Informācija, ko kompetentā iestāde 
vai vienotais kontaktpunkts uzskata par 
konfidenciālu saskaņā ar Savienības un 
valsts noteikumiem par uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti, būtu jāsniedz Komisijai, 
tās attiecīgajām  aģentūrām, vienotajiem 
kontaktpunktiem un/vai citām
kompetentām valsts iestādēm tikai tad, ja 
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Sniegtā informācija būtu jāierobežo 
atbilstīgi un samērīgi šādas informācijas 
apmaiņas nolūkam.

šāda informācijas apmaiņa ir obligāti 
nepieciešama šīs direktīvas piemērošanai. 
Sniegtā informācija būtu jāierobežo 
atbilstīgi un samērīgi, ja tas nepieciešams
šādas informācijas apmaiņas nolūkam, 
vienlaikus ievērojot iepriekš noteiktus 
konfidencialitātes un drošības, un 
klasifikācijas protokolu kritērijus, kas 
reglamentē informācijas apmaiņas 
procesu.

Grozījums Nr. 37

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 dokumentiem31. 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 

(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 
dokumentiem31. 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.
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par šādu datu brīvu apriti.
__________________ __________________
31 OV L 31, 20.5.2003., 43. lpp. 31 OV L 31, 20.5.2003., 43. lpp.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) 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. Attiecībā uz šo direktīvu 
likumdevējs uzskata, ka šādu dokumentu 
nosūtīšana ir pamatota.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izveido sadarbības mehānismu starp 
dalībvalstīm, lai nodrošinātu vienotu šīs 
direktīvas piemērošanu Savienībā un 
vajadzības gadījumā saskaņotu un efektīvu 
risku un incidentu, kas ietekmē tīklu un 
informācijas sistēmas, risināšanu un 
reaģēšanu uz tiem;

(b) izveido sadarbības mehānismu starp 
dalībvalstīm, lai nodrošinātu vienotu šīs 
direktīvas piemērošanu Savienībā un 
vajadzības gadījumā saskaņotu un efektīvu 
risku un incidentu, kas ietekmē tīklu un 
informācijas sistēmas, risināšanu un 
reaģēšanu uz tiem, piedaloties attiecīgajām 
ieinteresētajām personām;
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Grozījums Nr. 40

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 uzticamu trešo personu 
informēšana un 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. Dalībvalstīm jāpieņem 
tiesību akti, kas paredzēti 
Direktīvas 95/46/EK 13. pantā, lai 
nodrošinātu, ka valsts pārvaldes iestādēm, 
tirgus dalībniekiem un kompetentajām 
iestādēm nav jāuzņemas atbildība par 
personas datu apstrādi, kas jāveic 
informācijas apmaiņas nolūkā sadarbības 
tīkla ietvaros, kā arī lai paziņotu par 
incidentiem.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

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

Pamatojums

Rīcības brīvībai, ko dalībvalstīm piešķir drošības jomā, jābūt atkarīgai no tādu tiesību 
ievērošanas, kuras atzītas ES Pamattiesību hartā, tostarp, piemēram, tiesības uz privātās 
dzīves un saziņas neaizskaramību, tiesības uz personas datu aizsardzību, tiesības brīvi veikt 
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darījumus un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jebkura ierīce vai savstarpēji savienotu 
vai saistītu ierīču kopums, no kurām viena 
vai vairākas ierīces saskaņā ar programmu 
veic automātisku datorizētu datu apstrādi, 
kā arī

(b) jebkura ierīce vai savstarpēji savienotu 
vai saistītu ierīču kopums, no kurām viena 
vai vairākas ierīces saskaņā ar programmu 
veic automātisku digitālu datu apstrādi, kā 
arī

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) datorizēti dati, ko a) un b) apakšpunktā 
minētie elementi glabā, apstrādā, iegūst vai 
sūta to darbībai, izmantošanai, aizsardzībai 
un uzturēšanai;

(c) digitāli dati, ko a) un b) apakšpunktā 
minētie elementi glabā, apstrādā, iegūst vai 
sūta to darbībai, izmantošanai, aizsardzībai 
un uzturēšanai.

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „drošība” ir tīklu un informācijas 
sistēmu spēja noteiktā uzticamības līmenī 
pretoties nejaušiem gadījumiem vai 
nelikumīgām un ļaunprātīgām darbībām, 
kas apdraud glabājamo vai pārraidāmo datu 
un šo tīklu un informācijas sistēmu 
piedāvāto vai ar to starpniecību pieejamo 
saistīto pakalpojumu pieejamību, 
autentiskumu, integritāti un 
konfidencialitāti;

(2) „drošība” ir tīklu un informācijas 
sistēmu spēja noteiktā uzticamības līmenī 
pretoties nejaušiem gadījumiem vai 
nelikumīgām un ļaunprātīgām darbībām, 
kas apdraud glabājamo vai pārraidāmo datu 
un šo tīklu un informācijas sistēmu 
piedāvāto vai ar to starpniecību pieejamo 
saistīto pakalpojumu pieejamību, 
autentiskumu, integritāti un 
konfidencialitāti; šeit definētajā 
„drošības” jēdzienā ir ietvertas atbilstošās 
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tehniskās ierīces, risinājumi un darba 
procedūras, kas nodrošina šajā direktīvā 
norādīto drošības prasību ievērošanu;

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Sākotnējais formulējums ir pārāk plašs, un tas sarežģītu definīcijas piemērošanu.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 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
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Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „incidenta risināšana” ir visas 
procedūras, kas ļauj veikt analīzi par 
incidentu, to ierobežot un reaģēt uz to;

(7) „incidenta risināšana” ir visas 
procedūras, kas ļauj veikt incidenta 
atklāšanu, novēršanu, analīzi, to ierobežot 
un reaģēt uz to;

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8. punkts 

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;

(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 publisks vai privāts 
apsaimniekotājs, kura ir būtiska svarīgu 
ekonomisko un sabiedrisko darbību 
nodrošināšanai tādās jomās kā enerģētika, 
transports, banku nozare, finanšu tirgu un 
veselības aprūpe un kuras traucējumi vai 
likvidēšana radītu ievērojamas negatīvas 
sekas dalībvalstīs, jo nebūtu iespējams 
pildīt minētās funkcijas, kuru saraksts ir 
iekļauts II pielikumā;

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) „būtiski ietekmējošs incidents” ir 
incidents, kas ietekmē informācijas tīkla 
vai sistēmas drošību un nepārtrauktību, 
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kā rezultātā ievērojami tiek traucētas 
būtiskas ekonomiskās vai sociālās 
funkcijas;

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) „pakalpojums” ir  tirgus dalībnieka 
sniegts pakalpojums, un tas nav 
attiecināms uz visiem pārējiem tās pašas 
struktūrvienības pakalpojamiem;

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) „regulēts tirgus” ir regulēts tirgus, 
kā noteikts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 
14. punktā28a;
__________________
28a 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.).

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 11.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 11.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11c) „regulēta tirdzniecības sistēma” ir 
daudzpusēja sistēma vai sistēma, kura nav 
regulēta 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;

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis savā teritorijā saskaņā ar ES 
Pamattiesību hartu un šo direktīvu 
nodrošina nepārtraukti noturīgu augstu 
tīklu un informācijas sistēmu drošības 
līmeni.

Pamatojums

Rīcības brīvībai, ko dalībvalstīm piešķir drošības jomā, jābūt atkarīgai no tādu tiesību 
ievērošanas, kuras atzītas ES Pamattiesību hartā, tostarp, piemēram, tiesības uz privātās 
dzīves un saziņas neaizskaramību, tiesības uz personas datu aizsardzību, tiesības brīvi veikt 
darījumus un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā.
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Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) dalībvalstis drīkst lūgt palīdzību 
Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūrai (ENISA), izstrādājot valsts TID 
stratēģijas un valsts TID sadarbības 
plānus, kas balstīti uz kopīgu obligāto 
TID stratēģiju un sadarbības projektu;

Grozījums Nr. 57

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

Grozījums Nr. 58

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 sistēmas īstenošanā 
iesaistīto iestāžu un pārējo dalībnieku 
funkcijas un pienākumi;

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts
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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

Grozījums Nr. 60

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”).

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja dalībvalsts ieceļ vairāk nekā vienu 
kompetento iestādi, 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.

Grozījums Nr. 62

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

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

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 64

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.

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts
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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.

Grozījums Nr. 66

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 obligāti 
apspriežas ar datu aizsardzības iestādēm
un vajadzības gadījumā sadarbojas ar 
attiecīgajām valsts tiesībaizsardzības 
iestādēm.

Pamatojums

Tikai vienas kompetentas iestādes pastāvēšana ar mērķi īstenot kontroles pilnvaras valsts 
mērogā, nesadarbojoties ar citu — kompensējošu — iestādi, nav samērīga ar līdzsvaru starp 
drošības un brīvības garantēšanu. 

Grozījums Nr. 67

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.



PE519.596v02-00 38/60 AD\1013266LV.doc

LV

Grozījums Nr. 68

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, to
uzdevumus un visas turpmākās izmaiņas 
šajā informācijā. Katra dalībvalsts publisko 
iecelto kompetento iestāžu nosaukumus.

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
datorapdraudējumu reaģēšanas vienību 
(turpmāk „CERT”), kas ir atbildīga par 
incidentu un risku risināšanu saskaņā ar 
labi definētu procesu, kurš atbilst 
I pielikuma 1. punktā noteiktajām 
prasībām. CERT var izveidot kompetentajā 
iestādē.

1. Katra dalībvalsts izveido vismaz vienu
datorapdraudējumu reaģēšanas vienību 
(turpmāk „CERT”) katrai II pielikumā 
minētajai nozarei, kas ir atbildīga par 
incidentu un risku risināšanu saskaņā ar 
labi definētu procesu, kurš atbilst 
I pielikuma 1. punktā noteiktajām 
prasībām. CERT var izveidot kompetentajā 
iestādē.

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. CERT darbojas kompetentās iestādes 
uzraudzībā, kura regulāri pārskata tās
resursu atbilstību, pilnvaras un efektivitāti 
incidentu risināšanas procesā.

5. CERT darbojas kompetentās iestādes vai 
vienotā kontaktpunkta uzraudzībā, kurš
regulāri pārskata to resursu atbilstību, 
pilnvaras un efektivitāti incidentu 
risināšanas procesā.
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Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina, ka CERT ir 
pietiekami finanšu un cilvēkresursi, lai 
aktīvi piedalītos starptautiskos un jo īpaši 
Savienības sadarbības tīklos.

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
7. pants − 5. punkts − 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) CERT jādod iespēja un jāiedrošina 
sākt kopīgas mācības ar citiem CERT, ar 
visu dalībvalstu CERT, kā arī ar tādu 
trešo valstu un daudznacionālu un 
starptautisko institūciju CERT kā, 
piemēram, NATO un ANO, kā arī jādod 
iespēja un jāiedrošina piedalīties šādās 
mācībās.

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis drīkst lūgt palīdzību 
Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūrai (ENISA) vai no citām 
dalībvalstīm savu valsts CERT izveides 
procesā.
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Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Vienotie kontaktpunkti, Eiropas Tīklu 
un informācijas drošības aģentūru 
(ENISA) un Komisija veido tīklu (turpmāk 
„sadarbības tīkls”), kura ietvaros tie
sadarbojas tādu risku un incidentu 
novēršanā, kuri ietekmē tīklu un 
informācijas sistēmas.

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) 
palīdz sadarbības tīklam, sniedzot savas 
zināšanas un konsultācijas. Attiecīgos 
gadījumos sadarbības tīkls sadarbojas ar 
datu aizsardzības iestādēm.

3. Sadarbības tīklā kompetentās iestādes: 3. Sadarbības tīklā vienotie kontaktpunkti:
(a) izplata agrīnus brīdinājumus par 
riskiem un incidentiem saskaņā ar 
10. pantu;

(a) izplata agrīnus brīdinājumus par 
riskiem un incidentiem saskaņā ar 
10. pantu; 

(b) nodrošina saskaņotu reaģēšanu saskaņā 
ar 11. pantu;

(b) nodrošina saskaņotu reaģēšanu saskaņā 
ar 11. pantu;

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

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

(ca) kopīgi apspriež un vienojas par tādu 
pasākumu vienotu interpretēšanu un 
konsekventu piemērošanu un koordinē 
pasākumus, kas saistīti ar 14. pantā 
minētajām drošības prasībām un 
incidentu paziņošanu un ar 15. pantā 
minēto īstenošanu un izpildi;

(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; 

(e) ja to pieprasa kāda dalībvalsts vai (e) ja to pieprasa kāda ENISA, dalībvalsts 
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Komisija, kopīgi apspriež un novērtē 
CERT efektivitāti, jo īpaši tad, ja tiek 
veiktas TID mācības Savienības mērogā;

vai Komisija, kopīgi apspriež un novērtē 
CERT efektivitāti, jo īpaši tad, ja tiek 
veiktas TID mācības Savienības mērogā, 
un bez liekas kavēšanās īsteno 
pasākumus, lai novērstu apzinātās vājās 
vietas;

(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 
attiecībā uz tīkla un informācijas drošību
ar attiecīgajām Eiropas iestādēm, jo īpaši 
tādās jomās kā datu aizsardzība, 
enerģētika, transports, banku nozare, 
finanšu tirgi un veselības aprūpe;

(fa) kopīgi apspriežas un vienojas par 
kopīgu interpretāciju, konsekventu 
piemērošanu un saskaņotu īstenošanu 
Savienības mērogā saskaņā ar IV nodaļas 
noteikumiem;

(g) savā starpā un ar Komisiju apmainās ar 
informāciju un paraugpraksi un palīdz 
viena otrai spēju veidošanā saistībā ar TID; 

(g) savā starpā un ar Komisiju apmainās ar 
informāciju un paraugpraksi un palīdz 
viena otrai spēju veidošanā saistībā ar TID;

(h) organizē regulāras salīdzinošās 
izvērtēšanas par spējām un sagatavotību; 

(h) organizē regulāras salīdzinošās 
izvērtēšanas par spējām un sagatavotību;

(i) organizē TID mācības Savienības līmenī 
un, ja nepieciešams, piedalās starptautiskās 
TID mācībās.

(i) organizē TID mācības Savienības līmenī 
un, ja nepieciešams, piedalās starptautiskās 
TID mācībās;

(ia) aktīvi atbalsta līdzdalību, kā arī 
apspriežas un apmainās ar informāciju ar 
tirgus dalībniekiem.
Komisija regulāri informē drošības 
pētniecības un citu „Apvārsnis 2020" 
programmu sadarbības tīklu.
3.a Attiecīgā gadījumā arī attiecīgās valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībniekus 
var uzaicināt piedalīties 3. punkta c), g), 
h) un i) apakšpunktā minētajās 
sadarbības tīkla darbībās. 
3.b Ja sadarbības tīkla ietvaros notiek 
tirgus dalībnieku vai valsts pārvaldes 
iestāžu informācijas apmaiņa, agrīnā 
brīdināšana un paraugprakses apmaiņa 
vai arī ja sadarbības tīkls to izpauž citām 
personām, nodrošina, lai šāda apmaiņa 
vai izpaušana notiktu saskaņā ar 
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informācijas klasifikācijas prasībām, ko 
nosaka sākotnējais avots atbilstīgi šīs 
direktīvas 9. panta 1. punktam. 
3.c Komisija, 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. Kad atsevišķi 
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 ziņoja par incidentiem, 
un publiskošanu var veikt tikai pēc 
iepriekšējas apspriešanās.

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, ENISA un Komisiju, 
kas minēta 2. un 3. punktā. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
19. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apmaiņa ar sensitīvu un konfidenciālu 
informāciju sadarbības tīklā notiek, 
izmantojot drošu infrastruktūru.

1. Apmaiņa ar sensitīvu un konfidenciālu 
informāciju sadarbības tīklā notiek, 
izmantojot drošu infrastruktūru, kas tiek 
apsaimniekota ENISA uzraudzībā. 
Dalībvalstis nodrošina, ka citu valstu vai 
Komisijas sniegtā sensitīvā vai slepenā 
informācija netiks sniegta trešām valstīm 
vai izmantota nepiemērotā nolūkā, 
piemēram, slepeno dienestu darbā vai ar 
ekonomiku saistītu lēmumu pieņemšanā.
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Grozījums Nr. 76

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:

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 19. pantu 
attiecībā uz tādu kritēriju noteikšanu, kuri 
jāizpilda, lai vienotajam kontaktpunktam
tiktu atļauts piedalīties drošā informācijas 
apmaiņas sistēmā par šādiem jautājumiem:

Grozījums Nr. 77

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. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 19. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

3. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem vienotu starpsavienojumu un 
drošības standartu kopu, kas vienotajiem 
kontaktpunktiem ir jāievēro, lai 
apmainītos ar informāciju. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
19. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
10. pants

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 vai Komisija 
sadarbības tīklā nodrošina agrīno 
brīdināšanu par tiem riskiem un 
incidentiem, kas atbilst vismaz vienam no 
šādiem nosacījumiem:
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(a) tie strauji palielinās vai var strauji 
palielināties pēc apjoma;
(b) tie pārsniedz vai var pārsniegt valsts 
reaģēšanas spēju;

(b) vienotais kontaktpunkts novērtē, ka 
incidenta risks iespējami pārsniedz valsts 
reaģēšanas spēju un tā mērogs strauji 
palielinās vai var strauji palielināties; 

(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.

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 bez liekas 
kavēšanās paziņo visu to rīcībā esošo 
attiecīgo neklasificēto informāciju, kas var 
noderēt riska vai incidenta novērtēšanā.
Informāciju, ko attiecīgais tirgus 
dalībnieks uzskata par klasificētu vai 
konfidenciālu, un tirgus dalībnieka 
identitāti drīkst atklāt tikai tādā apmērā, 
kas nepieciešams riska vai incidenta 
izvērtēšanai.

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

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

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, 
vienotie kontaktpunkti vai Komisija 
attiecīgā gadījumā sazinās ar valsts 
kibernoziedzības iestādēm, lai ļautu tām 
bez liekas kavēšanās sadarboties un 
apmainīties ar informāciju ar Eiropas 
kibernoziedzības centru Eiropolā.

4.a Sadarbības tīkla locekļi nepublisko 
saskaņā ar šā panta 1. punktu saņemto 
informāciju par riskiem bez iepriekšēja 
vienotā kontaktpunkta sniegta 
apstiprinājuma saņemšanas.
Ja ir aizdomas, ka riskam vai incidentam, 
uz kuru attiecas agrīnā brīdināšana, ir 
nopietns pārrobežu tehnisks raksturs, 
vienotie kontaktpunkti vai Komisija 
informē ENISA.
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5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos
aktus saskaņā ar 18. pantu attiecībā uz 
turpmākajiem precizējumiem par riskiem 
un incidentiem, kuru gadījumā 
nepieciešama agrīnā brīdināšana, kas 
minēta 1. punktā.

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 19. pantu 
attiecībā uz turpmākajiem precizējumiem 
par riskiem un incidentiem, kuru gadījumā 
nepieciešama agrīnā brīdināšana, kas 
minēta 1. punktā, kā arī procedūras
sensitīvas informācijas apmaiņai saistībā 
ar tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 79

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 bez 
liekas kavēšanās vienojas par saskaņotu 
reaģēšanu atbilstīgi Savienības TID 
sadarbības plānam, kas minēts 12. pantā.

Grozījums Nr. 80

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 kontaktpunktu īstenotas saderīgas 
un salīdzināmas informāciju iegūšanu un 
apmaiņu par riskiem un incidentiem,

Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Savienības TID sadarbības plānu pieņem 
ne vēlāk kā vienu gadu pēc šīs direktīvas 

3. Savienības TID sadarbības plānu pieņem 
ne vēlāk kā vienu gadu pēc šīs direktīvas 
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stāšanās spēkā un regulāri pārskata. stāšanās spēkā un regulāri pārskata. Katras 
pārskatīšanas rezultātus paziņo 
Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr. 82

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija paredz budžetu Savienības 
TID sadarbības plāna izstrādei.

Grozījums Nr. 83

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. 
Nolīgumos paredz kontroles procedūru, 
kas jāveic, lai nodrošinātu tādu personas 
datu aizsardzību, kuri cirkulē sadarbības 
tīklā. Eiropas Parlaments ir informēts par 
sarunām par nolīgumiem un garantē 
minēto sarunu satura pārredzamību. 
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.

Pamatojums

Starptautiskajos nolīgumos, kas noslēgti ar citām valstīm vai drošības aģentūrām, obligāti 
jāparedz kontroles mehānisms attiecībā uz pilsoniskajām tiesībām. Turklāt Eiropas 
Parlamentam jāīsteno arī efektīva nolīgumu demokrātiskā kontrole;  tas savlaicīgi jāinformē 
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par sarunu par nolīgumu saturu. 

Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums
14. pants

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 tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus, lai novērstu 
un efektīvi pārvaldītu to tīklu un 
informācijas sistēmu drošības riskus, kurus 
tās kontrolē un izmanto savā darbībā. 
Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, ar šiem 
attiecīgajiem pasākumiem nodrošina
novērtētajam riskam atbilstīgu drošības 
pakāpi. Jo īpaši veic pasākumus, lai 
novērstu un mazinātu incidentus, kas 
ietekmē to tīklu un informācijas sistēmu 
drošību saistībā ar to sniegtajiem 
pamatpakalpojumiem, un tādējādi 
nodrošinātu tādu pakalpojumu 
nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no šiem 
tīkliem un informācijas sistēmām.

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 ievieš mehānismus, lai 
nodrošinātu to, ka tirgus dalībnieki bez 
liekas kavēšanās paziņo kompetentajai 
iestādei vai vienotajam kontaktpunktam 
par incidentiem, kuriem ir būtiska ietekme 
uz to sniegto pamatpakalpojumu drošību 
vai nepārtrauktību. Paziņošana neuzliek 
paziņojošai pusei palielinātu atbildību.
Lai noteiktu incidenta ietekmes 
nozīmīgumu, cita starpā jāņem vērā šādi 
rādītāji:

(a) lietotāju skaits, kuru 
pamatpakalpojumi ir skarti;
(b) incidenta ilgums;
(c) ģeogrāfiskā izplatība attiecībā uz 
incidenta skarto vidi;
Šos kritērijus sīkāk precizē atbilstīgi 
8. panta 3. punkta ca) apakšpunktam 
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(jauns).
2.a Struktūrvienības, uz kurām 
II pielikums neattiecas, var brīvprātīgi 
ziņot par incidentiem, kā tas precizēts 
14. panta 2. punktā.
2.b Ziņojuma par incidentu saņēmējs cik 
vien drīz iespējams sniedz atbildes 
ziņojumu attiecīgajai par incidentu 
ziņojušai struktūrvienībai par veiktajām 
darbībām, lēmumiem vai ieteikumiem un 
par to, ja informēta kāda trešā puse, kā 
arī par drošības un konfidencialitātes 
protokoliem, kuros reglamentēta apmaiņa 
ar informāciju.

3. Prasības, kas noteiktas 1. un 2. punktā, 
attiecas uz visiem tirgus dalībniekiem, kas 
sniedz pakalpojumus Eiropas Savienībā.

3. Prasības, kas noteiktas 1. un 2. punktā, 
attiecas uz visiem tirgus dalībniekiem, kas 
sniedz pakalpojumus Eiropas Savienībā. 
Tirgus dalībnieki, kas nesniedz 
pakalpojumus Eiropas Savienībā, var 
brīvprātīgi ziņot par incidentiem. 

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka 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 
kontaktpunktus. Tirgus dalībnieku cik 
vien drīz iespējams informē par to, kuri 
citi vienotie kontaktpunkti informēti par 
incidentu, kā arī par veiktajiem 
pasākumiem un to rezultātiem, un tiem 
tiek sniegta jebkāda cita attiecībā uz 
incidentu svarīga informācija.

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, 

4. Pēc apspriešanās ar kompetento iestādi 
un attiecīgo tirgus dalībnieku, vienotais 
kontaktpunkts informē sabiedrību par 
atsevišķiem incidentiem, ja tas konstatē, 
ka sabiedrības informētība ir 
nepieciešama, lai novērstu iespējamos 
incidentus vai risinātu pašreizējo 
incidentu, kas ļautu sabiedrības locekļiem 
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kas īstenota saskaņā ar šo punktu. mazināt pret sevi vērstu no incidenta 
izrietošu risku vai arī, ja tirgus dalībnieks, 
kuru skāris incidents, atsakās bez liekas 
kavēšanās novērst saistībā ar šo incidentu 
atklājušās nopietnās strukturāli vājās 
vietas. Vienotais kontaktpunkts pienācīgi 
pamato šādu lēmumu. Kompetentā iestāde 
vai vienotais kontaktpunkts, ja tas reāli 
iespējams, sniedz tirgus dalībniekiem, 
kuri ziņoja par incidentu, stratēģiski 
izanalizētu informāciju, kas palīdzēs 
novērst drošības apdraudējumu. Vienotais 
kontaktpunkts divas reizes gadā iesniedz 
sadarbības tīklam kopsavilkuma ziņojumu 
par saņemtajiem paziņojumiem un rīcību, 
kas īstenota saskaņā ar šo punktu. Kad 
atsevišķi 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 ziņoja par incidentiem, 
un publiskošanu var veikt tikai pēc 
iepriekšējas apspriešanās.
Tādu sadarbības tīklam paziņoto 
incidentu gadījumā, kas ir minēti 
8. pantā, citas valsts kompetentās iestādes 
nepublisko par riskiem vai incidentiem 
saņemto informāciju, pirms to nav 
apstiprinājusi kompetentā iestāde, kura 
sniegusi paziņojumu.

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.
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 pieņem pamatnostādnes par 
apstākļiem, kādos tirgus dalībniekiem ir 
jāinformē par incidentiem.

7. Komisija ir pilnvarota, izmantojot 7. Komisija ir pilnvarota, izmantojot 
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īstenošanas aktus, noteikt formātus un 
procedūras, ko piemēro šā panta 2. punkta 
vajadzībām. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 19. panta 3. punktā
minēto pārbaudes procedūru.

īstenošanas aktus, noteikt formātus un 
procedūras, ko piemēro šā panta 2. punkta 
vajadzībām. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 19. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

8. Šā panta 1. un 2. punkts neattiecas uz 
mikrouzņēmumiem, kā noteikts Komisijas 
2003. gada 6. maija Ieteikumā 
2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo 
un vidējo uzņēmumu definīciju35.

8. Šā panta 1. un 2. punkts neattiecas uz 
mikrouzņēmumiem, kā noteikts Komisijas 
2003. gada 6. maija Ieteikumā 
2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo 
un vidējo uzņēmumu definīciju35.

_______________ ______________
35 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp. 35 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus ziņojumiem kompetentajai 
iestādei tirgus dalībnieki arī jāiedrošina 
savos finanšu pārskatos informēt 
brīvprātīgi par incidentiem, kuros 
iesaistīts viņu uzņēmums.

Pamatojums

Kiberdrošības incidenti var radīt lielus finansiālos zaudējumus un ievērojamas izmaksas. 
Akcionāri un ieguldītāji būtu jāinformē par šādu incidentu sekām. Iedrošinot uzņēmumus 
brīvprātīgi publiskot kiberdrošības incidentus, tiktu veicinātas starpnozaru diskusijas par 
turpmāko incidentu iespējamību, šādu risku apmēru, kā arī par kiberdrošības pārkāpumu 
apjoma samazināšanai veikto preventīvo pasākumu pietiekamību.

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentajām iestādēm ir visas 
vajadzīgās pilnvaras, lai izmeklētu 

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

lai nodrošinātu 14. pantā noteikto 
pienākumu pildīšanu, un to iedarbību uz 
tīklu un informācijas sistēmu drošību.

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:

(a) sniegt informāciju, kas vajadzīga tīklu 
un informācijas sistēmu drošības 
novērtēšanai, tostarp informēt par 
dokumentētu drošības politiku;

(a) sniegt informāciju, kas vajadzīga tīklu 
un informācijas sistēmu drošības 
novērtēšanai, tostarp informēt par 
dokumentētu drošības politiku;

(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 kontaktpunktam.
Vajadzības gadījumā kompetentā iestāde 
vai vienotais kontaktpunkts var pieprasīt 
iesniegt papildu pierādījumus vai 
izņēmuma gadījumā, sniedzot pienācīgu 
pamatojumu, veikt papildu revīziju. 
Nosūtot pieprasījumu, kompetentās 
iestādes un vienotie kontaktpunkti norāda 
tā iemeslu un pienācīgi konkretizē, kāda 
veida informācija jāiesniedz.

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 
visiem II pielikumā minētajiem tirgus 
dalībniekiem.

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

4. Kompetentās iestādes un vienotais 
kontaktpunkts informē attiecīgos tirgus 
dalībniekus, ka tādu incidentu gadījumā, 
par kuru kriminālo raksturu rodas 
aizdomas, iespējams vērsties 
tiesībaizsardzības iestādēs, lūdzot 
ierosināt krimināllietu.

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

5. Neskarot tiesību aktus datu 
aizsardzības jomā, kompetentās iestādes 
un vienotie kontaktpunkti strādā ciešā 
sadarbībā ar personas datu aizsardzības 
iestādēm, risinot incidentus, kuru rezultātā 
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pārkāpumi. 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 
Direktīvai 95/46/EK par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un par šādu datu brīvu apriti. 
Komisija ar īstenošanas aktu starpniecību 
un rūpīgi ņemot vērā jebkādus 
informācijas apmaiņas mehānismus un 
vienotu standartformu, kurus izstrādājuši 
vienotie kontaktpunkti un datu
aizsardzības iestādes, sadarbojoties ar 
ENISA, pieņem informācijas apmaiņas 
mehānismu procedūras un vienotās 
standartformas formātu.

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.

Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums
16. pants

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, nenosakot 
obligātu kādas konkrētas tehnoloģijas 
izmantošanu un ievērojot ES tiesību 
aktus, veicina tādu atklātu un 
sadarbspējīgu ES mēroga starptautisku
standartu un/vai specifikāciju izmantošanu,
kas attiecas uz tīklu un informācijas 
drošību. 

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

2. Komisija pilnvaro attiecīgo Eiropas 
standartizācijas struktūru, apspriežoties 
ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm,
izveidot 1. punktā minēto standartu un/vai 
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specifikāciju sarakstu. Šo sarakstu publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šo 
sarakstu publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
minēto sankciju īstenošanu. Paredzētajām 
sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Dalībvalstis paziņo par šiem 
noteikumiem Komisijai vēlākais līdz šīs 
direktīvas transponēšanas dienai un 
nekavējoties paziņo tai par jebkuriem 
turpmākiem grozījumiem, kas šos 
noteikumus ietekmē.

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par to valsts 
noteikumu tīšiem vai nolaidības dēļ
izdarītiem pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
minēto sankciju īstenošanu. Paredzētajām 
sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Dalībvalstis paziņo par šiem 
noteikumiem Komisijai vēlākais līdz šīs 
direktīvas transponēšanas dienai un 
nekavējoties paziņo tai par jebkuriem 
turpmākiem grozījumiem, kas šos 
noteikumus ietekmē.

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka sodus var piemērot tikai par pārkāpumiem, kuri radušies tādēļ, ka tirgus 
dalībnieki nav veikuši visus pasākumus, kuru izpildi būtu pamatoti tiem pieprasīt. Pretējā 
gadījumā tirgus dalībnieki, iespējams, nevēlēsies ziņot par incidentiem.

Grozījums Nr. 89

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 
1. punktā minētās sankcijas piemēro tikai 
gadījumos, ja tirgus dalībnieks savus 
pienākumus atbilstīgi IV nodaļai nav 
izpildījis ar nolūku vai īpašas nolaidības 
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dēļ.

Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šā panta 
nosacījumus.
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.
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 Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neietekmē spēkā esošo 
deleģēto aktu spēkā esību.
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
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 
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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.

Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija periodiski pārskata šīs direktīvas 
darbību un iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Pirmo ziņojumu 
iesniedz ne vēlāk kā trīs gadus pēc 
transponēšanas datuma, kas minēts 
21. pantā. Šajā nolūkā Komisija var prasīt, 
lai dalībvalstis tai sniegtu informāciju bez 
liekas kavēšanās.

Komisija ik pēc trim gadiem pārskata šīs 
direktīvas darbību un iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Pirmo 
ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā divus gadus 
pēc transponēšanas datuma, kas minēts 
21. pantā. Šajā nolūkā Komisija var prasīt, 
lai dalībvalstis tai sniegtu informāciju bez 
liekas kavēšanās.

Pamatojums

Lai stātos pretī mainīgajiem apdraudējuma veidiem un apstākļiem kiberdrošības jomā, 
II pielikums ir regulāri jāpārskata un jākoriģē.

Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datorapdraudējumu reaģēšanas vienības
(CERT) pienākumi un uzdevumi

Datorapdraudējumu reaģēšanas vienību
(CERT) pienākumi un uzdevumi

Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

CERT pienākumus un uzdevumus atbilstīgi 
un skaidri nosaka un atbalsta valstu 
politika un/vai regulējums. Tie iekļauj 
šādus elementus:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) CERT nodrošina tās komunikāciju 
pakalpojumu pieejamību, novēršot 
atsevišķu informācijas ķēdes punktu 
kļūdainu darbību, un tām ir vairāki saziņas 
līdzekļi, kas ļauj ar tām sazināties un 
nodrošina saziņu ar citiem. Turklāt saziņas 
kanāli ir skaidri norādīti un labi zināmi 
attiecīgām personām un sadarbības 
partneriem.

(a) CERT nodrošina to komunikāciju 
pakalpojumu pieejamību, novēršot 
atsevišķu informācijas ķēdes punktu 
kļūdainu darbību, un tām ir vairāki saziņas 
līdzekļi, kas jebkurā laikā ļauj ar tām 
sazināties un nodrošina saziņu ar citiem. 
Turklāt saziņas kanāli ir skaidri norādīti un 
labi zināmi attiecīgām personām un 
sadarbības partneriem.

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) CERT biroji un izmantotās informācijas 
sistēmas atrodas drošās vietās.

(c) CERT biroji un izmantotās informācijas 
sistēmas atrodas drošās vietās ar drošām 
tīklu informācijas sistēmām.

Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – a. apakšpunkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– incidentu uzraudzība valsts līmenī, – incidentu atklāšana un uzraudzība valsts 
līmenī,

Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – a) apakšpunkts – 5.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– aktīva dalība Savienības un 
starptautiskajos CERT sadarbības tīklos,

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus dalībnieku saraksts Tirgus dalībnieku saraksts

1. Enerģētika: 1. Enerģētika:

(a) elektroenerģija:
- piegādātāji
- sadales sistēmu operatori un 
mazumtirgotāji galapatērētājiem
- elektroenerģijas pārvades sistēmas 
operatori
- elektroenerģijas tirgus operatori
(b) nafta:
- naftas pārvadi un naftas uzglabāšana
- naftas ražošanas operatori, pārstrādes 
un attīrīšanas iekārtas, uzglabāšana un 
pārvade
(c) gāze:
- piegādātāji
- sadales sistēmu operatori un 
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mazumtirgotāji galapatērētājiem

- dabasgāzes pārvades sistēmas operatori, 
uzglabāšanas sistēmas operatori un 
sašķidrinātas dabasgāzes sistēmas 
operatori
- dabasgāzes ražošanas operatori, 
pārstrādes un attīrīšanas iekārtas, 
uzglabāšana un pārvade
- gāzes tirgus operatori

2. Transports: 2. Transports:

(a) autotransports:
(i) satiksmes vadības kontroles operatori;
(ii) papildu loģistikas pakalpojumi:
- noliktavu un uzglabāšanas pakalpojumi,
- kravu iekraušana un izkraušana un
- citas transporta palīgdarbības
(b) dzelzceļa transports:
(i) dzelzceļš (infrastruktūras pārvaldītāji, 
integrētie uzņēmumi un dzelzceļa 
pārvadājumu operatori);
(ii) satiksmes vadības kontroles operatori;
(iii) papildu loģistikas pakalpojumi:
- noliktavu un uzglabāšanas pakalpojumi,
- kravu iekraušana un izkraušana un
- citas transporta palīgdarbības
(c) gaisa satiksme:
(i) gaisa pārvadātāji (kravas 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
(d) jūras transports:
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(i) jūras pārvadātāji (salu, jūras un 
piekrastes ūdeņu pasažieru pārvadājumu 
uzņēmumi un salu, jūras un piekrastes 
ūdeņu kravas pārvadājumu uzņēmumi);
(ii) ostas;
(iii) satiksmes vadības kontroles operatori
(iv) papildu loģistikas pakalpojumi:
- noliktavu un uzglabāšanas pakalpojumi,
- kravu iekraušana un izkraušana un
- citas transporta palīgdarbības
2.a Ūdens pakalpojumi.

3. Banku nozare: kredītiestādes saskaņā ar 
Direktīvas 2006/48/EK 4. panta 1. punktu.

3. Banku nozare: kredītiestādes saskaņā ar 
Direktīvas 2006/48/EK 4. panta 1. punktu.

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

4. Finanšu tirgus infrastruktūras: regulēts 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas, organizētas tirdzniecības 
sistēmas, interneta maksājumu vārtejas 
un centrālas mijieskaita darījumu 
starpniekiestādes.

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.

6. IKT: mākoņdatošanas pakalpojumi, 
kurus izmanto kāds apsaimniekotājs, lai 
sniegtu kādu no 1.–5. punktā 
uzskaitītajiem pakalpojumiem.
Šo sarakstu pārskata reizi divos gados.
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