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Pakeitimas 128
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) tinklų ir informacinėms sistemoms ir 
paslaugoms tenka gyvybiškai svarbus 
vaidmuo visuomenėje. Jų patikimumas ir 
saugumas yra labai svarbūs ekonominei 
veiklai bei socialinei gerovei ir, visų pirma, 
vidaus rinkos veikimui;

(1) tinklų ir informacinėms sistemoms ir 
paslaugoms tenka gyvybiškai svarbus 
vaidmuo visuomenėje. Jų patikimumas ir 
saugumas yra labai svarbūs ES piliečių 
laisvei, bendram saugumui, ekonominei 
veiklai bei socialinei gerovei ir, visų pirma, 
vidaus rinkos veikimui;

Or. en

Pakeitimas 129
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) saugumo incidentų mastas ir dažnumas 
didėja ir kelia didelę grėsmę tinklų ir 
informacinių sistemų veikimui. Šios 
sistemos taip pat gali tapti lengvais 
sąmoningų žalingų veiksmų, kuriais 
ketinama padaryti žalą sistemų veikimui 
arba jį sutrikdyti, taikiniais. Tokie 
incidentai gali kelti grėsmę gyventojų 
sveikatai ir saugai, trukdyti vykdyti 
ekonominę veiklą, sukelti didelių 
finansinių nuostolių, pakirsti naudotojų 
pasitikėjimą ir padaryti didelę žalą 
Sąjungos ekonomikai.

Or. lv
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Pakeitimas 130
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kibernetiniai išpuoliai prieš biržines bendroves yra plačiai paplitę ir apima finansinio turto, 
intelektinės nuosavybės vagystes arba jais sutrikdoma klientų ar verslo partnerių veikla, šie 
išpuoliai taip pat gali turėti poveikį akcininkų santykiams ir galimų investuotojų 
sprendimams.

Pakeitimas 131
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 132
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Vidaus rinkos tinklų ir informacinių sistemų atsparumas ir stabilumas yra būtini sąveikai su 
pasaulinėmis ir regioninėmis rinkomis, pvz., Šiaurės Amerika, Azija ir kt.

Pakeitimas 133
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) reikėtų Sąjungos lygmeniu sukurti 
bendradarbiavimo mechanizmą, kad būtų 
galima keistis informacija ir koordinuotai 
nustatyti tinklų ir informacijos saugumo 
(TIS) problemas ir imtis atsakomųjų 
veiksmų. Kad toks mechanizmas būtų 
veiksmingas ir visa apimantis, visos 
valstybės narės turėtų turėti minimalių 

(4) reikėtų Sąjungos lygmeniu sukurti 
bendradarbiavimo mechanizmą, kad būtų 
galima keistis informacija ir koordinuotai 
nustatyti tinklų ir informacijos saugumo 
(TIS) problemas ir imtis atsakomųjų 
veiksmų. Kad toks mechanizmas būtų
veiksmingas ir visa apimantis, visos 
valstybės narės turėtų turėti minimalių 
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pajėgumų ir strategiją, užtikrinančią aukštą 
TIS lygį jų teritorijoje. Siekiant skatinti 
rizikos valdymo kultūrą ir užtikrinti, kad 
būtų pranešama apie pačius didžiausius 
incidentus, minimalūs saugumo 
reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi 
viešojo administravimo institucijoms ir 
ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros operatoriams;

pajėgumų ir strategiją, užtikrinančią aukštą 
TIS lygį jų teritorijoje. Siekiant skatinti 
rizikos valdymo kultūrą ir užtikrinti, kad 
būtų pranešama apie pačius didžiausius 
incidentus, minimalūs saugumo 
reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi 
viešojo administravimo institucijoms ir 
ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros operatoriams. Teisinė 
sistema turi būti grindžiama būtinumu 
apsaugoti privatumą ir piliečių 
neliečiamybę;

Or. en

Pakeitimas 134
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) reikėtų Sąjungos lygmeniu sukurti 
bendradarbiavimo mechanizmą, kad būtų 
galima keistis informacija ir koordinuotai 
nustatyti tinklų ir informacijos saugumo 
(TIS) problemas ir imtis atsakomųjų 
veiksmų. Kad toks mechanizmas būtų 
veiksmingas ir visa apimantis, visos 
valstybės narės turėtų turėti minimalių 
pajėgumų ir strategiją, užtikrinančią aukštą 
TIS lygį jų teritorijoje. Siekiant skatinti 
rizikos valdymo kultūrą ir užtikrinti, kad 
būtų pranešama apie pačius didžiausius 
incidentus, minimalūs saugumo 
reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi 
viešojo administravimo institucijoms ir 
ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros operatoriams;

(4) reikėtų Sąjungos lygmeniu sukurti 
bendradarbiavimo mechanizmą, kad būtų 
galima keistis informacija ir koordinuotai 
nustatyti tinklų ir informacijos saugumo 
(TIS) problemas ir imtis atsakomųjų 
veiksmų. Kad toks mechanizmas būtų 
veiksmingas ir visa apimantis, visos 
valstybės narės turėtų turėti minimalių 
pajėgumų ir strategiją, užtikrinančią aukštą 
TIS lygį jų teritorijoje. Siekiant skatinti 
rizikos valdymo kultūrą ir užtikrinti, kad 
būtų pranešama apie pačius didžiausius 
incidentus, minimalūs saugumo 
reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi 
viešojo administravimo institucijoms ir 
viešiesiems bei privatiesiems ypatingos 
svarbos informacinės infrastruktūros 
operatoriams. Ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų įspėjamasis 
informacinis tinklas (CIWIN) turėtų būti 
išplėstas ir apimti šiuos konkrečius 
operatorius;
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Or. en

Pakeitimas 135
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) reikėtų Sąjungos lygmeniu sukurti 
bendradarbiavimo mechanizmą, kad būtų 
galima keistis informacija ir koordinuotai 
nustatyti tinklų ir informacijos saugumo 
(TIS) problemas ir imtis atsakomųjų 
veiksmų. Kad toks mechanizmas būtų 
veiksmingas ir visa apimantis, visos 
valstybės narės turėtų turėti minimalių 
pajėgumų ir strategiją, užtikrinančią aukštą 
TIS lygį jų teritorijoje. Siekiant skatinti 
rizikos valdymo kultūrą ir užtikrinti, kad 
būtų pranešama apie pačius didžiausius 
incidentus, minimalūs saugumo 
reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi 
viešojo administravimo institucijoms ir 
ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros operatoriams;

(4) reikėtų Sąjungos lygmeniu sukurti 
bendradarbiavimo mechanizmą, kad būtų 
galima keistis informacija ir koordinuotai 
nustatyti tinklų ir informacijos saugumo 
(TIS) problemas, užkirsti joms kelią ir 
imtis atsakomųjų veiksmų. Kad toks 
mechanizmas būtų veiksmingas ir visa 
apimantis, visos valstybės narės turėtų 
turėti minimalių pajėgumų ir strategiją, 
užtikrinančią aukštą TIS lygį jų teritorijoje. 
Siekiant skatinti rizikos valdymo kultūrą ir 
užtikrinti, kad būtų pranešama apie pačius 
didžiausius incidentus, minimalūs saugumo 
reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi 
viešojo administravimo institucijoms ir 
ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros operatoriams;

Or. en

Pakeitimas 136
Christian Ehler, Manfred Weber, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) reikėtų Sąjungos lygmeniu sukurti 
bendradarbiavimo mechanizmą, kad būtų 
galima keistis informacija ir koordinuotai 
nustatyti tinklų ir informacijos saugumo 
(TIS) problemas ir imtis atsakomųjų 
veiksmų. Kad toks mechanizmas būtų 

(4) reikėtų Sąjungos lygmeniu sukurti 
bendradarbiavimo mechanizmą, kad būtų 
galima keistis informacija ir koordinuotai 
nustatyti tinklų ir informacijos saugumo 
(TIS) problemas ir imtis atsakomųjų 
veiksmų. Kad toks mechanizmas būtų 
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veiksmingas ir visa apimantis, visos 
valstybės narės turėtų turėti minimalių 
pajėgumų ir strategiją, užtikrinančią aukštą 
TIS lygį jų teritorijoje. Siekiant skatinti 
rizikos valdymo kultūrą ir užtikrinti, kad 
būtų pranešama apie pačius didžiausius 
incidentus, minimalūs saugumo 
reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi 
viešojo administravimo institucijoms ir
ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros operatoriams;

veiksmingas ir visa apimantis, visos 
valstybės narės turėtų turėti minimalių 
pajėgumų ir strategiją, užtikrinančią aukštą 
TIS lygį jų teritorijoje. Siekiant skatinti 
rizikos valdymo kultūrą ir užtikrinti, kad 
būtų pranešama apie pačius didžiausius 
incidentus, minimalūs saugumo 
reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi 
viešojo administravimo institucijoms,
ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros operatoriams ir biržinėms 
bendrovėms;

Or. en

Pagrindimas

Biržinių bendrovių saugumo pažeidimai gali turėti esminį poveikį įmonės produktams, 
paslaugoms, santykiams su klientais ar tiekėjais, bendroms konkurencinėms sąlygoms, todėl 
gali turėti ir didelį poveikį vidaus (ir išorės) rinkos veikimui. Taigi, ši direktyva turėtų būti 
taikoma ir biržinėms bendrovėms.

Pakeitimas 137
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) reikėtų Sąjungos lygmeniu sukurti 
bendradarbiavimo mechanizmą, kad būtų 
galima keistis informacija ir koordinuotai 
nustatyti tinklų ir informacijos saugumo 
(TIS) problemas ir imtis atsakomųjų 
veiksmų. Kad toks mechanizmas būtų 
veiksmingas ir visa apimantis, visos 
valstybės narės turėtų turėti minimalių 
pajėgumų ir strategiją, užtikrinančią aukštą 
TIS lygį jų teritorijoje. Siekiant skatinti 
rizikos valdymo kultūrą ir užtikrinti, kad 
būtų pranešama apie pačius didžiausius
incidentus, minimalūs saugumo 
reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi 
viešojo administravimo institucijoms ir 
ypatingos svarbos informacinės 

(4) reikėtų Sąjungos lygmeniu sukurti 
bendradarbiavimo mechanizmą, kad būtų 
galima keistis informacija ir koordinuotai 
nustatyti tinklų ir informacijos saugumo 
(TIS) problemas ir imtis atsakomųjų 
veiksmų. Kad toks mechanizmas būtų 
veiksmingas ir visa apimantis, visos 
valstybės narės turėtų turėti minimalių 
pajėgumų ir strategiją, užtikrinančią aukštą 
TIS lygį jų teritorijoje. Siekiant skatinti 
rizikos valdymo kultūrą ir užtikrinti, kad 
būtų pranešama apie incidentus, minimalūs 
saugumo reikalavimai taip pat turėtų būti 
taikomi viešojo administravimo 
institucijoms ir rinkos dalyviams;
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infrastruktūros operatoriams;

Or. en

Pakeitimas 138
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) siekiant užtikrinti, kad vyriausybės 
neviršytų savo įgaliojimų ir jais 
nepiktnaudžiautų, labai svarbu, kad 
viešojo sektoriaus institucijų informacija 
ir saugumo sistemos būtų skaidrios, 
teisėtos, gerai apibrėžtos ir tvirtinamos 
skaidriai, taikant demokratinį procesą;

Or. en

Pakeitimas 139
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant aprėpti visus reikšmingus 
incidentus ir rizikos rūšis, ši direktyva 
turėtų būti taikoma visoms tinklų ir 
informacinėms sistemoms. Tačiau viešojo 
administravimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams taikomi įpareigojimai neturėtų 
būti taikomi nei įmonėms, teikiančioms 
viešųjų ryšių tinklų arba viešai 
prieinamas elektroninių ryšių paslaugas, 
apibrėžtas 2002 m. kovo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/21/EB 2002 dėl elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo 
sistemos (Pagrindų direktyva)25, kurioms 

(5) siekiant aprėpti visus reikšmingus 
incidentus ir rizikos rūšis, ši direktyva 
turėtų būti taikoma visoms tinklų ir 
informacinėms sistemoms;
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taikomi specifiniai saugumo ir vientisumo 
reikalavimai, nustatyti tos direktyvos 13a 
straipsnyje, nei patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams;

__________________ __________________
25 OL L 108, 2002 4 24, p. 33. 25 OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

Or. en

Pakeitimas 140
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant aprėpti visus reikšmingus 
incidentus ir rizikos rūšis, ši direktyva 
turėtų būti taikoma visoms tinklų ir 
informacinėms sistemoms. Tačiau viešojo 
administravimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams taikomi įpareigojimai neturėtų 
būti taikomi nei įmonėms, teikiančioms 
viešųjų ryšių tinklų arba viešai prieinamas 
elektroninių ryšių paslaugas, apibrėžtas 
2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/21/EB 2002 dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
direktyva)25, kurioms taikomi specifiniai 
saugumo ir vientisumo reikalavimai, 
nustatyti tos direktyvos 13a straipsnyje, nei 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams;

(5) siekiant aprėpti visus reikšmingus 
incidentus ir rizikos rūšis, ši direktyva 
turėtų būti taikoma tinklų ir informacinėms 
sistemoms, teikiančioms ir (arba) 
administruojančioms paslaugas, kaip 
išvardyta šios direktyvos 3 straipsnio 8 
punkto b papunktyje. Tačiau įpareigojimai 
neturėtų būti taikomi nei įmonėms, 
teikiančioms viešųjų ryšių tinklų arba 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas, apibrėžtas 2002 m. kovo 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/21/EB 2002 dėl elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo 
sistemos (Pagrindų direktyva)25, kurioms 
taikomi specifiniai saugumo ir vientisumo 
reikalavimai, nustatyti tos direktyvos 13a 
straipsnyje, nei patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams;

__________________ __________________
25 OL L 108, 2002 4 24, p. 33. 25 OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

Or. en
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Pakeitimas 141
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant aprėpti visus reikšmingus 
incidentus ir rizikos rūšis, ši direktyva 
turėtų būti taikoma visoms tinklų ir 
informacinėms sistemoms. Tačiau viešojo 
administravimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams taikomi įpareigojimai neturėtų 
būti taikomi nei įmonėms, teikiančioms 
viešųjų ryšių tinklų arba viešai prieinamas 
elektroninių ryšių paslaugas, apibrėžtas 
2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/21/EB 2002 dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
direktyva)25, kurioms taikomi specifiniai 
saugumo ir vientisumo reikalavimai, 
nustatyti tos direktyvos 13a straipsnyje, nei 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams;

(5) ši direktyva turėtų būti taikoma visoms 
tinklų ir informacinėms sistemoms. Tačiau 
viešojo administravimo institucijoms ir 
rinkos dalyviams taikomi įpareigojimai 
neturėtų būti taikomi nei įmonėms, 
teikiančioms viešųjų ryšių tinklų arba 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas, apibrėžtas 2002 m. kovo 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/21/EB 2002 dėl elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo 
sistemos (Pagrindų direktyva)25, kurioms 
taikomi specifiniai saugumo ir vientisumo 
reikalavimai, nustatyti tos direktyvos 13a 
straipsnyje, nei patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams;

__________________ __________________
25 OL L 108, 2002 4 24, p. 33. 25 OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

Or. en

Pagrindimas

Visada bus incidentų ir rizikos, kurių negalima aprėpti vien todėl, kad galimybės jiems nutikti 
– visiškai beribės, o technologinė IRT sektoriaus plėtra – greita. Išbraukta dalis gali sudaryti 
klaidingą įspūdį, kad visų rūšių riziką galima visiškai sumažinti, o to padaryti neįmanoma, 
bent jau pagrįstomis pastangomis ir ištekliais.

Pakeitimas 142
Christian Ehler, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant aprėpti visus reikšmingus 
incidentus ir rizikos rūšis, ši direktyva 
turėtų būti taikoma visoms tinklų ir 
informacinėms sistemoms. Tačiau viešojo 
administravimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams taikomi įpareigojimai neturėtų 
būti taikomi nei įmonėms, teikiančioms 
viešųjų ryšių tinklų arba viešai prieinamas 
elektroninių ryšių paslaugas, apibrėžtas 
2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/21/EB 2002 dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
direktyva)25, kurioms taikomi specifiniai 
saugumo ir vientisumo reikalavimai, 
nustatyti tos direktyvos 13a straipsnyje, nei 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams;

(5) siekiant aprėpti visus reikšmingus 
incidentus ir rizikos rūšis, ši direktyva 
turėtų būti taikoma visoms tinklų ir 
informacinėms sistemoms. Tačiau viešojo 
administravimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams taikomi įpareigojimai neturėtų 
būti taikomi įmonėms, teikiančioms 
viešųjų ryšių tinklų arba viešai prieinamas 
elektroninių ryšių paslaugas, apibrėžtas 
2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/21/EB 2002 dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
direktyva)25, kurioms taikomi specifiniai 
saugumo ir vientisumo reikalavimai, 
nustatyti tos direktyvos 13a straipsnyje;

__________________ __________________
25 OL L 108, 2002 4 24, p. 33. 25 OL L 108, 2002 4 24 p. 33.

Or. en

Pagrindimas

Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai turi atlikti labai svarbų vaidmenį apsaugant ūkines, 
finansines ir kitas operacijas e. prekybos, e. valdžios, e. bankininkystės ir kt. srityse. Todėl jie 
savaime neturėtų būti atleisti nuo įpareigojimų.

Pakeitimas 143
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) esamų pajėgumų nepakanka, kad būtų 
galima užtikrinti aukštą TIS lygį 
Sąjungoje. Valstybių narių parengties lygis 
yra labai skirtingas, todėl visoje ES 
susiformavo skirtingi požiūriai. Dėl to 

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

vartotojų ir verslo įmonių apsaugos lygis 
yra nevienodas, o tai kenkia bendram 
Sąjungos TIS lygiui. Tai, kad nėra 
nustatyta bendrų minimalių reikalavimų 
viešojo administravimo institucijoms ir 
rinkos dalyviams, savo ruožtu neleidžia 
sukurti visuotinio veiksmingo 
bendradarbiavimo Sąjungos lygmeniu 
mechanizmo ir blogina Sąjungos 
pirmaujančią poziciją tarptautiniu mastu 
užtikrinant ir populiarinant laisvą, 
efektyvų ir saugų internetą;

Or. en

Pakeitimas 144
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl norint veiksmingai spręsti tinklų 
ir informacinių sistemų saugumo 
problemas, reikalingas visuotinis požiūris 
Sąjungos lygmeniu, apimantis bendrus 
minimalius pajėgumų stiprinimo ir 
planavimo reikalavimus, keitimąsi 
informacija bei veiksmų koordinavimą ir 
bendrus visiems atitinkamiems rinkos 
dalyviams ir viešojo administravimo 
institucijoms taikytinus minimalius 
saugumo reikalavimus;

(7) todėl norint veiksmingai spręsti tinklų 
ir informacinių sistemų saugumo 
problemas, reikalingas visuotinis požiūris 
Sąjungos lygmeniu, apimantis bendrus 
minimalius pajėgumų stiprinimo ir 
planavimo reikalavimus, keitimąsi 
informacija bei veiksmų koordinavimą ir 
bendrus visiems rinkos dalyviams ir 
viešojo administravimo institucijoms 
taikytinus minimalius saugumo 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 145
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl norint veiksmingai spręsti tinklų 
ir informacinių sistemų saugumo 
problemas, reikalingas visuotinis požiūris 
Sąjungos lygmeniu, apimantis bendrus 
minimalius pajėgumų stiprinimo ir 
planavimo reikalavimus, keitimąsi 
informacija bei veiksmų koordinavimą ir 
bendrus visiems atitinkamiems rinkos 
dalyviams ir viešojo administravimo 
institucijoms taikytinus minimalius 
saugumo reikalavimus;

(7) todėl norint veiksmingai spręsti tinklų 
ir informacinių sistemų saugumo 
problemas, reikalingas visuotinis požiūris 
Sąjungos lygmeniu, apimantis bendrus 
minimalius pajėgumų stiprinimo ir 
planavimo reikalavimus, pakankamų 
kibernetinio saugumo gebėjimų ugdymą, 
keitimąsi informacija bei veiksmų 
koordinavimą ir bendrus visiems 
atitinkamiems rinkos dalyviams ir viešojo 
administravimo institucijoms taikytinus 
minimalius saugumo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 146
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl norint veiksmingai spręsti tinklų 
ir informacinių sistemų saugumo 
problemas, reikalingas visuotinis požiūris 
Sąjungos lygmeniu, apimantis bendrus 
minimalius pajėgumų stiprinimo ir 
planavimo reikalavimus, keitimąsi 
informacija bei veiksmų koordinavimą ir 
bendrus visiems atitinkamiems rinkos 
dalyviams ir viešojo administravimo 
institucijoms taikytinus minimalius 
saugumo reikalavimus;

(7) todėl norint veiksmingai spręsti tinklų 
ir informacinių sistemų saugumo 
problemas, reikalingas visuotinis požiūris 
Sąjungos lygmeniu, apimantis bendrus 
minimalius pajėgumų stiprinimo ir 
planavimo reikalavimus, keitimąsi 
informacija bei veiksmų koordinavimą ir 
bendrus minimalius saugumo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 147
Christian Ehler, Manfred Weber
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl norint veiksmingai spręsti tinklų 
ir informacinių sistemų saugumo 
problemas, reikalingas visuotinis požiūris 
Sąjungos lygmeniu, apimantis bendrus 
minimalius pajėgumų stiprinimo ir 
planavimo reikalavimus, keitimąsi 
informacija bei veiksmų koordinavimą ir 
bendrus visiems atitinkamiems rinkos 
dalyviams ir viešojo administravimo 
institucijoms taikytinus minimalius 
saugumo reikalavimus;

(7) todėl norint veiksmingai spręsti tinklų 
ir informacinių sistemų saugumo 
problemas, reikalingas visuotinis požiūris 
Sąjungos lygmeniu, apimantis bendrus 
minimalius pajėgumų stiprinimo ir 
planavimo reikalavimus, keitimąsi 
informacija bei veiksmų koordinavimą ir 
bendrus visiems atitinkamiems rinkos 
dalyviams ir viešojo administravimo 
institucijoms taikytinus minimalius 
saugumo reikalavimus. Minimalūs bendri 
standartai turėtų būti taikomi remiantis 
atitinkamomis Kibernetinio saugumo 
koordinavimo grupės rekomendacijomis;

Or. en

Pakeitimas 148
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 149
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kad būtų pasiektas ir išlaikytas bendras 
aukštas tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo lygis, kiekviena valstybė narė 
turėtų turėti nacionalinę TIS strategiją, 
kurioje būtų apibrėžti strateginiai tikslai ir 
konkretūs politikos veiksmai, kuriuos 
reikia įgyvendinti. Nacionaliniu lygmeniu 
turi būti parengti pagrindinius reikalavimus 
atitinkantys TIS bendradarbiavimo planai, 
kad būtų pasiektas toks pajėgumų 
parengties lygis, kad incidentų atveju būtų 
efektyviai ir veiksmingai 
bendradarbiaujama nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmeniu;

(9) kad būtų pasiektas ir išlaikytas bendras 
aukštas tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo lygis, kiekviena valstybė narė 
turėtų turėti nacionalinę TIS strategiją, 
kurioje būtų apibrėžti strateginiai tikslai ir 
konkretūs politikos veiksmai, kuriuos 
reikia įgyvendinti. Nacionaliniu lygmeniu 
turi būti parengti pagrindinius reikalavimus 
atitinkantys TIS bendradarbiavimo planai, 
kad būtų pasiektas toks pajėgumų 
parengties lygis, kad incidentų atveju būtų 
efektyviai ir veiksmingai 
bendradarbiaujama nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmeniu. Valstybės narės gali 
prašyti Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūros (ENISA) padėti 
parengti jų nacionalines tinklų ir 
informacijos saugumo (TIS) strategijas, 
grindžiamas bendrosios minimalios TIS 
strategijos projektu;

Or. en

Pagrindimas

Atitinkami suinteresuotieji subjektai jau dabar pripažino ENISA kaip labai kompetentingą 
kompetencijos centrą ir patikimą priemonę kibernetiniam saugumui Europos Sąjungoje 
skatinti. Todėl ES turėtų užtikrinti, kad nebūtų dubliuojamos pastangos ir įstaigų darbas –
reikėtų remtis ENISA praktine patirtimi ir reikalauti, kad ENISA konsultuotų tas valstybes 
nares, kurioms trūksta TIS institucijų bei specialiųjų žinių ir kurios tokios paramos prašo.

Pakeitimas 150
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kad būtų pasiektas ir išlaikytas bendras 
aukštas tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo lygis, kiekviena valstybė narė 
turėtų turėti nacionalinę TIS strategiją, 
kurioje būtų apibrėžti strateginiai tikslai ir 
konkretūs politikos veiksmai, kuriuos 
reikia įgyvendinti. Nacionaliniu lygmeniu 
turi būti parengti pagrindinius reikalavimus
atitinkantys TIS bendradarbiavimo planai, 
kad būtų pasiektas toks pajėgumų 
parengties lygis, kad incidentų atveju būtų 
efektyviai ir veiksmingai 
bendradarbiaujama nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmeniu;

(9) kad būtų pasiektas ir išlaikytas bendras 
aukštas tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo lygis, kiekviena valstybė narė 
turėtų turėti nacionalinę TIS strategiją, 
kurioje būtų apibrėžti strateginiai tikslai ir 
konkretūs politikos veiksmai, kuriuos 
reikia įgyvendinti. Nacionaliniu lygmeniu 
turi būti parengti pagrindinius reikalavimus 
atitinkantys TIS bendradarbiavimo planai, 
kad būtų pasiektas toks pajėgumų 
parengties lygis, kad incidentų atveju būtų 
efektyviai ir veiksmingai 
bendradarbiaujama nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmeniu. Todėl kiekviena 
valstybė narė turėtų būti įpareigota 
įvykdyti bendrus duomenų formato 
standartus ir duomenų, kuriais 
planuojama keistis ir kuriuos reikia 
vertinti, mainų galimumo standartus;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas sąveikumas.

Pakeitimas 151
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kad būtų pasiektas ir išlaikytas bendras 
aukštas tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo lygis, kiekviena valstybė narė 
turėtų turėti nacionalinę TIS strategiją, 
kurioje būtų apibrėžti strateginiai tikslai ir 
konkretūs politikos veiksmai, kuriuos 
reikia įgyvendinti. Nacionaliniu lygmeniu 
turi būti parengti pagrindinius reikalavimus 
atitinkantys TIS bendradarbiavimo planai, 
kad būtų pasiektas toks pajėgumų 

(9) kad būtų pasiektas ir išlaikytas bendras 
aukštas tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo lygis, kiekviena valstybė narė 
turėtų turėti nacionalinę TIS strategiją, 
kurioje būtų apibrėžti strateginiai tikslai ir 
konkretūs politikos veiksmai, kuriuos 
reikia įgyvendinti. Remiantis šioje 
direktyvoje išdėstytais minimaliais 
reikalavimais, nacionaliniu lygmeniu turi 
būti parengti pagrindinius reikalavimus 
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parengties lygis, kad incidentų atveju būtų 
efektyviai ir veiksmingai 
bendradarbiaujama nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmeniu;

atitinkantys TIS bendradarbiavimo planai, 
kad būtų pasiektas toks pajėgumų 
parengties lygis, kad incidentų atveju būtų 
efektyviai ir veiksmingai 
bendradarbiaujama nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 152
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai 
įgyvendinti pagal šią direktyvą priimtas 
nuostatas, kiekvienoje valstybėje narėje 
turėtų būti įsteigta arba paskirta institucija, 
atsakinga už TIS klausimų koordinavimą, 
kuri būtų pagrindinis tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo Sąjungos lygmeniu 
centras. Šioms institucijoms turėtų būti 
skirta pakankamai techninių, finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių, siekiant užtikrinti, kad 
jos galėtų efektyviai ir veiksmingai vykdyti 
joms pavestas užduotis ir taip įgyvendinti 
šios direktyvos tikslus;

(10) siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai 
įgyvendinti pagal šią direktyvą priimtas 
nuostatas, kiekvienoje valstybėje narėje 
turėtų būti įsteigta arba paskirta institucija, 
atsakinga už TIS klausimų koordinavimą, 
kuri būtų vienas bendras pagrindinis 
vidaus koordinavimo ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo Sąjungos lygmeniu 
centras. Šios nacionalinės ryšių palaikymo 
institucijos turėtų būti skiriamos 
nepažeidžiant kiekvienos valstybės narės 
teisių paskirti daugiau nei vieną 
nacionalinę kompetentingą instituciją, 
atsakingą už tinklų ir informacijos 
saugumą, kaip numatyta pagal jų 
konstitucinius, jurisdikcinius ar 
administracinius reikalavimus, tačiau 
joms vis tiek turėtų būti paskirti 
koordinavimo nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmeniu įgaliojimai. Šioms institucijoms 
turėtų būti skirta pakankamai techninių, 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių, siekiant 
užtikrinti, kad jos galėtų nuolat efektyviai 
ir veiksmingai vykdyti joms pavestas 
užduotis ir taip įgyvendinti šios direktyvos 
tikslus;

Or. en
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Pakeitimas 153
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai 
įgyvendinti pagal šią direktyvą priimtas 
nuostatas, kiekvienoje valstybėje narėje 
turėtų būti įsteigta arba paskirta institucija, 
atsakinga už TIS klausimų koordinavimą, 
kuri būtų pagrindinis tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo Sąjungos lygmeniu 
centras. Šioms institucijoms turėtų būti 
skirta pakankamai techninių, finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių, siekiant užtikrinti, kad 
jos galėtų efektyviai ir veiksmingai vykdyti 
joms pavestas užduotis ir taip įgyvendinti 
šios direktyvos tikslus;

(10) siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai 
įgyvendinti pagal šią direktyvą priimtas 
nuostatas, kiekvienoje valstybėje narėje 
turėtų būti įsteigta arba paskirta civilinė 
institucija, atsakinga už TIS klausimų 
koordinavimą, kuri būtų pagrindinis 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo Sąjungos 
lygmeniu centras – pramoninės kontrolės 
sistemos kompiuterinių incidentų tyrimo 
tarnyba (angl. CERT). Šioms institucijoms 
turėtų būti skirta pakankamai techninių, 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių, siekiant 
užtikrinti, kad jos galėtų efektyviai ir 
veiksmingai vykdyti joms pavestas 
užduotis ir taip įgyvendinti šios direktyvos 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 154
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) visos valstybės narės turėtų būti 
tinkamai pasirengusios – turėti tiek 
techninių, tiek organizacinių pajėgumų, 
kad galėtų užkirsti kelią tinklų ir 
informacinių sistemų incidentams bei 
rizikai, juos nustatyti, sušvelninti arba imtis 
atsakomųjų veiksmų. Todėl siekiant 
garantuoti efektyvius ir suderinamus 
pajėgumus incidentams spręsti bei rizikai 

(11) visos valstybės narės turėtų būti 
tinkamai pasirengusios – turėti tiek 
techninių, tiek organizacinių pajėgumų, 
kad galėtų užkirsti kelią tinklų ir 
informacinių sistemų incidentams bei 
rizikai, juos nustatyti, sušvelninti arba imtis 
atsakomųjų veiksmų. Todėl siekiant 
garantuoti efektyvius ir suderinamus 
pajėgumus incidentams spręsti bei rizikai 
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šalinti, taip pat siekiant užtikrinti 
veiksmingą bendradarbiavimą Sąjungos 
lygmeniu, visose valstybėse narėse turėtų 
būti įkurtos pagrindinius reikalavimus 
atitinkančios gerai veikiančios 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos;

šalinti, taip pat siekiant užtikrinti 
veiksmingą bendradarbiavimą Sąjungos 
lygmeniu, visose valstybėse narėse turėtų 
būti įkurtos pagrindinius reikalavimus 
atitinkančios, gerai veikiančios ir poveikio 
mažinimo bei reagavimo pajėgumus 
nenutrūkstamai (visą parą be poilsio 
dienų) palaikančios kompiuterinių 
incidentų tyrimo tarnybos. Į tai 
atsižvelgdamos valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad kiekviena šios direktyvos II 
priede išvardyta sektorinė tarnyba 
priklausytų bent vienai kompiuterinių 
incidentų tyrimo tarnybai (angl. CERT). 
Tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
atžvilgiu valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad kompiuterinių incidentų tyrimo 
tarnybos turėtų pakankamai galimybių 
dalyvauti atitinkamuose tarptautiniuose ir 
Europos bendradarbiavimo tinkluose. 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūra prireikus turėtų teikti reikiamą 
pagalbą ir konsultacijas gebėjimų ugdymo 
klausimais;

Or. en

Pakeitimas 155
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) visos valstybės narės turėtų būti 
tinkamai pasirengusios – turėti tiek 
techninių, tiek organizacinių pajėgumų, 
kad galėtų užkirsti kelią tinklų ir 
informacinių sistemų incidentams bei 
rizikai, juos nustatyti, sušvelninti arba imtis 
atsakomųjų veiksmų. Todėl siekiant 
garantuoti efektyvius ir suderinamus 
pajėgumus incidentams spręsti bei rizikai 
šalinti, taip pat siekiant užtikrinti 

(11) visos valstybės narės ir rinkos 
dalyviai turėtų būti tinkamai pasirengusios 
– turėti tiek techninių, tiek organizacinių 
pajėgumų, kad galėtų užkirsti kelią tinklų ir 
informacinių sistemų incidentams bei 
rizikai, juos nustatyti, sušvelninti arba imtis 
atsakomųjų veiksmų. Bendrai 
reikalaujama įranga ir pajėgumai turėtų 
atitikti bendrai suderintus techninius 
standartus bei standartines veikimo 
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veiksmingą bendradarbiavimą Sąjungos 
lygmeniu, visose valstybėse narėse turėtų 
būti įkurtos pagrindinius reikalavimus 
atitinkančios gerai veikiančios 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos;

procedūras (angl. SPO). Todėl siekiant 
garantuoti efektyvius ir suderinamus 
pajėgumus incidentams spręsti bei rizikai 
šalinti, taip pat siekiant užtikrinti
veiksmingą bendradarbiavimą Sąjungos 
lygmeniu, visose valstybėse narėse turėtų 
būti įkurtos pagrindinius reikalavimus 
atitinkančios gerai veikiančios 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos.
Šios kompiuterinių incidentų tyrimo 
tarnybos turėtų turėti galimybes 
sąveikauti pagal bendrus techninius 
standartus ir standartines veikimo 
procedūras;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas sąveikumas.

Pakeitimas 156
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) visos valstybės narės turėtų būti 
tinkamai pasirengusios – turėti tiek
techninių, tiek organizacinių pajėgumų, 
kad galėtų užkirsti kelią tinklų ir 
informacinių sistemų incidentams bei 
rizikai, juos nustatyti, sušvelninti arba imtis 
atsakomųjų veiksmų. Todėl siekiant 
garantuoti efektyvius ir suderinamus 
pajėgumus incidentams spręsti bei rizikai 
šalinti, taip pat siekiant užtikrinti 
veiksmingą bendradarbiavimą Sąjungos 
lygmeniu, visose valstybėse narėse turėtų 
būti įkurtos pagrindinius reikalavimus 
atitinkančios gerai veikiančios 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos;

(11) visos valstybės narės turėtų būti 
tinkamai pasirengusios – turėti tiek 
techninių, tiek organizacinių pajėgumų, 
kad galėtų užkirsti kelią tinklų ir 
informacinių sistemų incidentams bei 
rizikai, juos nustatyti, sušvelninti arba imtis 
atsakomųjų veiksmų. Todėl siekiant 
garantuoti efektyvius ir suderinamus 
pajėgumus incidentams spręsti bei rizikai 
šalinti, taip pat siekiant užtikrinti 
veiksmingą bendradarbiavimą Sąjungos 
lygmeniu, visose valstybėse narėse turėtų 
būti įkurtos pagrindinius reikalavimus 
atitinkančios gerai veikiančios 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos.
Viešojo administravimo institucijų 
saugumo sistemos turi būti saugios, joms 
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turi būti taikoma demokratinė kontrolė ir 
tikrinimas;

Or. en

Pakeitimas 157
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) visos valstybės narės turėtų būti 
tinkamai pasirengusios – turėti tiek 
techninių, tiek organizacinių pajėgumų, 
kad galėtų užkirsti kelią tinklų ir 
informacinių sistemų incidentams bei 
rizikai, juos nustatyti, sušvelninti arba imtis 
atsakomųjų veiksmų. Todėl siekiant 
garantuoti efektyvius ir suderinamus 
pajėgumus incidentams spręsti bei rizikai 
šalinti, taip pat siekiant užtikrinti 
veiksmingą bendradarbiavimą Sąjungos 
lygmeniu, visose valstybėse narėse turėtų 
būti įkurtos pagrindinius reikalavimus 
atitinkančios gerai veikiančios 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos;

(11) visos valstybės narės turėtų būti 
tinkamai pasirengusios – turėti tiek 
techninių, tiek organizacinių pajėgumų, 
kad galėtų užkirsti kelią tinklų ir 
informacinių sistemų incidentams bei 
rizikai, juos nustatyti, sušvelninti arba imtis 
atsakomųjų veiksmų. Todėl siekiant 
garantuoti efektyvius ir suderinamus 
pajėgumus incidentams spręsti bei rizikai 
šalinti, taip pat siekiant užtikrinti 
veiksmingą bendradarbiavimą Sąjungos 
lygmeniu, visose valstybėse narėse turėtų 
būti įkurtos pagrindinius reikalavimus 
atitinkančios gerai veikiančios pramoninės 
kontrolės sistemos kompiuterinių incidentų 
tyrimo tarnybos;

Or. en

Pakeitimas 158
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pasinaudodamos reikšminga pažanga, 
padaryta valstybių narių Europos forume 
(EFMS) skatinant diskusijas ir keitimąsi 

(12) pasinaudodamos reikšminga pažanga, 
padaryta valstybių narių Europos forume 
(EFMS) skatinant diskusijas ir keitimąsi 
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gerąja politikos patirtimi, įskaitant Europos 
bendradarbiavimo kibernetinių krizių 
atveju principų parengimą, valstybės narės 
ir Komisija turėtų sukurti tinklą, kuris 
suteiktų galimybę joms nuolat bendrauti ir 
paremtų jų bendradarbiavimą. Toks saugus 
ir efektyvus bendradarbiavimo 
mechanizmas turėtų sudaryti sąlygas 
struktūrizuotai ir koordinuotai keistis 
informacija, nustatyti incidentus ir imtis 
atsakomųjų veiksmų Sąjungos lygmeniu;

gerąja politikos patirtimi, įskaitant Europos 
bendradarbiavimo e. krizių atveju principų 
parengimą, valstybės narės ir Komisija 
turėtų sukurti institucinį tinklą, kuris 
suteiktų galimybę joms nuolat bendrauti ir 
paremtų jų bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 159
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pasinaudodamos reikšminga pažanga, 
padaryta valstybių narių Europos forume 
(EFMS) skatinant diskusijas ir keitimąsi 
gerąja politikos patirtimi, įskaitant Europos 
bendradarbiavimo kibernetinių krizių 
atveju principų parengimą, valstybės narės 
ir Komisija turėtų sukurti tinklą, kuris 
suteiktų galimybę joms nuolat bendrauti ir 
paremtų jų bendradarbiavimą. Toks saugus 
ir efektyvus bendradarbiavimo 
mechanizmas turėtų sudaryti sąlygas 
struktūrizuotai ir koordinuotai keistis 
informacija, nustatyti incidentus ir imtis 
atsakomųjų veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(12) pasinaudodamos reikšminga pažanga, 
padaryta valstybių narių Europos forume 
(EFMS) skatinant diskusijas ir keitimąsi 
gerąja politikos patirtimi, įskaitant Europos 
bendradarbiavimo kibernetinių krizių 
atveju principų parengimą, valstybės narės 
ir Komisija turėtų sukurti ENISA 
koordinuojamą tinklą, kuris suteiktų 
galimybę joms nuolat bendrauti ir paremtų 
jų bendradarbiavimą. Toks saugus ir 
efektyvus bendradarbiavimo mechanizmas 
turėtų sudaryti sąlygas struktūrizuotai ir 
koordinuotai keistis informacija, nustatyti 
incidentus ir imtis atsakomųjų veiksmų 
Sąjungos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 160
Ivailo Kalfin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekdama padėti valstybėms narėms ir 
Komisijai, Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra (ENISA) turėtų dalytis 
savo žiniomis, konsultuoti ir palengvinti 
keitimąsi gerąja patirtimi. Taikydama šią 
direktyvą Komisija visų pirma turėtų tartis 
su ENISA. Siekiant užtikrinti, kad 
informacija veiksmingai ir laiku būtų 
perduodama valstybėms narėms ir 
Komisijai, išankstiniai perspėjimai apie 
incidentus ir riziką turėtų būti perduodami 
bendradarbiavimo tinkle. Siekiant gerinti 
pajėgumus ir žinias valstybėse narėse, 
bendradarbiavimo tinklas taip pat turėtų 
būti keitimosi gerąja patirtimi priemonė, 
padedanti jo nariams stiprinti pajėgumus, 
vadovauti organizuojant tarpusavio 
vertinimus ir TIS pratybas;

(13) siekdama padėti valstybėms narėms ir 
Komisijai, Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra (ENISA) turėtų dalytis 
savo žiniomis, konsultuoti ir palengvinti 
keitimąsi gerąja patirtimi. Taikydamos šią 
direktyvą Komisija ir valstybės narės visų 
pirma turėtų tartis su ENISA. Siekiant 
užtikrinti, kad informacija veiksmingai ir 
laiku būtų perduodama valstybėms narėms 
ir Komisijai, išankstiniai perspėjimai apie 
incidentus ir riziką turėtų būti perduodami 
bendradarbiavimo tinkle. Siekiant gerinti 
pajėgumus ir žinias valstybėse narėse, 
bendradarbiavimo tinklas taip pat turėtų 
būti keitimosi gerąja patirtimi priemonė, 
padedanti jo nariams stiprinti pajėgumus, 
vadovauti organizuojant tarpusavio 
vertinimus ir TIS pratybas;

Or. en

Pakeitimas 161
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekdama padėti valstybėms narėms ir 
Komisijai, Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra (ENISA) turėtų dalytis 
savo žiniomis, konsultuoti ir palengvinti 
keitimąsi gerąja patirtimi. Taikydama šią 
direktyvą Komisija visų pirma turėtų tartis 
su ENISA. Siekiant užtikrinti, kad 
informacija veiksmingai ir laiku būtų 
perduodama valstybėms narėms ir 
Komisijai, išankstiniai perspėjimai apie 
incidentus ir riziką turėtų būti perduodami 
bendradarbiavimo tinkle. Siekiant gerinti 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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pajėgumus ir žinias valstybėse narėse, 
bendradarbiavimo tinklas taip pat turėtų 
būti keitimosi gerąja patirtimi priemonė, 
padedanti jo nariams stiprinti pajėgumus, 
vadovauti organizuojant tarpusavio 
vertinimus ir TIS pratybas;

Or. en

Pakeitimas 162
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 163
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) turėtų būti sukurta saugi dalijimosi 
informacija infrastruktūra, kuri sudarytų 

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

sąlygas bendradarbiavimo tinkle keistis 
slapta ir konfidencialia informacija, prie 
kurios turėtų prieigą visos valstybės narės.

Or. ro

Pakeitimas 164
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 165
Ivailo Kalfin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kadangi daugumą tinklų ir 
informacinių sistemų valdo privatūs
operatoriai, labai svarbus viešojo ir 
privačiojo sektorių bendradarbiavimas. 
Rinkos dalyviai turėtų būti skatinami 
taikyti savo neformalius bendradarbiavimo 
mechanizmus, kad užtikrintų TIS. Jie taip 
pat turėtų bendradarbiauti su viešuoju 
sektoriumi ir dalintis informacija ir gerąja 
patirtimi mainais į operatyvinę paramą 
incidentų atveju;

(15) kadangi daugumą tinklų ir 
informacinių sistemų valdo privatūs 
operatoriai, labai svarbus viešojo ir 
privačiojo sektorių bendradarbiavimas. 
Rinkos dalyviai turėtų būti skatinami 
taikyti savo neformalius bendradarbiavimo 
mechanizmus, kad užtikrintų TIS. Jie taip 
pat turėtų bendradarbiauti su viešuoju 
sektoriumi ir tarpusavyje dalintis 
informacija ir gerąja patirtimi, be kita ko,
mainais į aktualią informaciją ir 
operatyvinę paramą incidentų atveju.
Siekiant veiksmingai skatinti keistis 
informacija ir geriausia patirtimi, būtina 
užtikrinti, kad tokiuose mainuose 
dalyvaujantys rinkos dalyviai ir ypatingos 
svarbos viešojo administravimo 
institucijos, paminėtos 3 straipsnio 8
punkto b papunktyje, dėl savo 
bendradarbiavimo neatsidurtų blogesnėje 
padėtyje. Reikalingos pakankamos 
apsaugos nuostatos, kuriomis būtų 
užtikrinta, kad dėl tokio 
bendradarbiavimo šie rinkos dalyviai 
nepatirtų didesnės atitikties rizikos, kad 
jiems neatsirastų naujų pareigų, įskaitant, 
inter alia, pareigas pagal konkurencijos, 
intelektinės nuosavybės, duomenų 
apsaugos arba elektroninių nusikaltimų 
teisę, ir kad nepadidėtų jų veiklos ar 
saugumo rizika;

Or. en

Pakeitimas 166
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kadangi daugumą tinklų ir 
informacinių sistemų valdo privatūs 
operatoriai, labai svarbus viešojo ir 
privačiojo sektorių bendradarbiavimas. 
Rinkos dalyviai turėtų būti skatinami 
taikyti savo neformalius bendradarbiavimo 
mechanizmus, kad užtikrintų TIS. Jie taip 
pat turėtų bendradarbiauti su viešuoju 
sektoriumi ir dalintis informacija ir gerąja 
patirtimi mainais į operatyvinę paramą 
incidentų atveju;

(15) kadangi daugumą tinklų ir 
informacinių sistemų valdo privatūs 
operatoriai, labai svarbus viešojo ir 
privačiojo sektorių bendradarbiavimas. 
Rinkos dalyviai turėtų būti skatinami 
taikyti savo neformalius bendradarbiavimo 
mechanizmus, kad užtikrintų TIS. Jie taip 
pat turėtų bendradarbiauti su viešuoju 
sektoriumi ir dalintis informacija ir gerąja 
patirtimi mainais į operatyvinę paramą ir 
aktualią informaciją incidentų atveju;

Or. en

Pakeitimas 167
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kadangi daugumą tinklų ir 
informacinių sistemų valdo privatūs 
operatoriai, labai svarbus viešojo ir 
privačiojo sektorių bendradarbiavimas. 
Rinkos dalyviai turėtų būti skatinami 
taikyti savo neformalius bendradarbiavimo 
mechanizmus, kad užtikrintų TIS. Jie taip 
pat turėtų bendradarbiauti su viešuoju 
sektoriumi ir dalintis informacija ir gerąja 
patirtimi mainais į operatyvinę paramą 
incidentų atveju;

(15) kadangi daugumą tinklų ir 
informacinių sistemų valdo privatūs 
operatoriai, labai svarbus viešojo ir 
privačiojo sektorių bendradarbiavimas. 
Rinkos dalyviai turėtų būti skatinami 
taikyti savo neformalius bendradarbiavimo 
mechanizmus, kad užtikrintų TIS. Jie taip 
pat turėtų bendradarbiauti su viešuoju 
sektoriumi ir dalintis informacija ir gerąja 
patirtimi mainais į operatyvinę paramą ir 
informaciją incidentų atveju;

Or. en

Pakeitimas 168
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 169
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 170
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekdamos užtikrinti skaidrumą ir 
tinkamai informuoti ES piliečius bei rinkos 

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

dalyvius, kompetentingos institucijos 
turėtų sukurti bendrą interneto svetainę, 
kurioje būtų skelbiama nekonfidenciali 
informacija apie incidentus ir riziką ir 
kurioje būtų galiausiai teikiamos 
konsultacijos dėl tinkamų techninės 
priežiūros priemonių.

Or. en

Pakeitimas 171
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 172
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kai pagal Sąjungos ir nacionalines 
verslo konfidencialumo taisykles 
informacija laikoma konfidencialia, toks 
konfidencialumas turėtų būti užtikrintas 
vykdant šioje direktyvoje numatytą veiklą 
ir įgyvendinant jos tikslus;

(17) 14 konstatuojamojoje dalyje 
paminėta informacijos įslaptinimo 
politika turėtų atitikti ENISA 
rekomenduojamą keitimosi informacija 
srauto kontrolės protokolą. Bet kokia 
informacija, kuria keičiamasi, turėtų būti 
įslaptinta ir tvarkoma pagal jos slaptumo 
lygį, kurį lemia informacijos šaltinis. Kai 
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pagal Sąjungos ir nacionalines verslo 
konfidencialumo taisykles informacija 
laikoma konfidencialia, toks 
konfidencialumas turėtų būti užtikrintas 
vykdant šioje direktyvoje numatytą veiklą 
ir įgyvendinant jos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 173
Christian Ehler, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) remdamosi visų pirma nacionalinių 
krizių valdymo patirtimi ir 
bendradarbiaudamos su ENISA, Komisija 
ir valstybės narės turėtų parengti Sąjungos 
TIS bendradarbiavimo planą, kuriame būtų 
nustatyti kovos su rizika ir incidentais
bendradarbiavimo mechanizmai. Į šį planą 
turėtų būti deramai atsižvelgiama taikant 
išankstinio perspėjimo sistemą 
bendradarbiavimo tinkle;

(18) remdamosi visų pirma nacionalinių 
krizių valdymo patirtimi ir 
bendradarbiaudamos su ENISA, Komisija 
ir valstybės narės turėtų parengti Sąjungos 
TIS bendradarbiavimo planą, kuriame būtų 
nustatyti rizikos ir incidentų prevencijos, 
nustatymo, pranešimo apie juos ir kovos 
su jais bendradarbiavimo mechanizmai. Į šį 
planą turėtų būti deramai atsižvelgiama 
taikant išankstinio perspėjimo sistemą 
bendradarbiavimo tinkle;

Or. en

Pakeitimas 174
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) remdamosi visų pirma nacionalinių 
krizių valdymo patirtimi ir 
bendradarbiaudamos su ENISA, Komisija 
ir valstybės narės turėtų parengti Sąjungos 

(18) remdamosi visų pirma nacionalinių 
krizių valdymo patirtimi ir 
bendradarbiaudamos su ENISA, Komisija 
ir valstybės narės turėtų parengti Sąjungos 
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TIS bendradarbiavimo planą, kuriame būtų 
nustatyti kovos su rizika ir incidentais 
bendradarbiavimo mechanizmai. Į šį planą 
turėtų būti deramai atsižvelgiama taikant 
išankstinio perspėjimo sistemą 
bendradarbiavimo tinkle;

TIS bendradarbiavimo planą, kuriame būtų 
nustatyti kovos su rizika ir incidentais 
bendradarbiavimo mechanizmai, geriausia 
patirtis ir veiklos būdai. Į šį planą turėtų 
būti deramai atsižvelgiama taikant 
išankstinio perspėjimo sistemą 
bendradarbiavimo tinkle;

Or. en

Pakeitimas 175
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) pranešimo apie išankstinį perspėjimą 
tinkle turėtų būti reikalaujama tik kai 
incidento arba atitinkamos rizikos mastas 
ir galimas poveikis yra arba gali tapti 
tokie dideli, kad informavimas ir 
atsakomųjų veiksmų koordinavimas 
Europos lygmeniu būtų būtini. Todėl 
išankstiniai perspėjimai turėtų būti 
teikiami tik įvykus incidentui arba 
susidarius rizikai, kurie sparčiai didėja, 
viršija nacionalinius atsakomųjų veiksmų 
pajėgumus arba turi poveikio daugiau 
negu vienai valstybei narei, arba jei yra 
tokių incidentų ar rizikos tikimybė. 
Siekiant sudaryti sąlygas tinkamam 
įvertinimui, visa informacija, kuri yra 
svarbi vertinant riziką arba incidentą, 
turėtų būti perduota į bendradarbiavimo 
tinklą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 176
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) gavusios išankstinį perspėjimą ir jo 
įvertinimą, kompetentingos institucijos 
turėtų susitarti dėl koordinuotų 
atsakomųjų veiksmų pagal Sąjungos TIS 
bendradarbiavimo planą. Kompetentingos 
institucijos bei Komisija turėtų būti 
informuotos apie priemones, kurių imtasi 
nacionaliniu lygmeniu atsižvelgiant į 
atsakomuosius veiksmus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 177
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) gavusios išankstinį perspėjimą ir jo 
įvertinimą, kompetentingos institucijos 
turėtų susitarti dėl koordinuotų atsakomųjų 
veiksmų pagal Sąjungos TIS 
bendradarbiavimo planą. Kompetentingos 
institucijos bei Komisija turėtų būti 
informuotos apie priemones, kurių imtasi 
nacionaliniu lygmeniu atsižvelgiant į 
atsakomuosius veiksmus;

(20) gavusios išankstinį perspėjimą ir jo 
įvertinimą, kompetentingos institucijos 
turėtų susitarti dėl koordinuotų atsakomųjų 
veiksmų pagal Sąjungos TIS 
bendradarbiavimo planą. Kompetentingos 
institucijos, ENISA bei Komisija turėtų 
būti informuotos apie priemones, kurių 
imtasi nacionaliniu lygmeniu atsižvelgiant 
į atsakomuosius veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 178
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) atsakomybė už TIS užtikrinimą visų 
pirma tenka viešojo administravimo 
institucijoms ir rinkos dalyviams. Rizikos 
valdymo kultūra, apimanti rizikos 
įvertinimą ir esamą riziką atitinkančių 
saugumo priemonių įgyvendinimą, turėtų 
būti skatinama ir plėtojama taikant 
atitinkamus teisės aktų reikalavimus ir 
savanorišką pramonės praktiką. Kad 
bendradarbiavimo tinklas, kuriuo 
užtikrinamas efektyvus visų valstybių narių 
bendradarbiavimas, efektyviai veiktų, 
būtina sudaryti vienodas veiklos sąlygas;

(22) atsakomybė už TIS užtikrinimą visų 
pirma tenka viešojo administravimo 
institucijoms ir rinkos dalyviams. Rizikos 
valdymo ir artimo bendradarbiavimo
kultūra, apimanti rizikos įvertinimą ir 
esamą riziką atitinkančių saugumo
priemonių įgyvendinimą, turėtų būti 
skatinama ir plėtojama taikant atitinkamus 
teisės aktų reikalavimus ir savanorišką 
pramonės praktiką. Kad bendradarbiavimo 
tinklas, kuriuo užtikrinamas efektyvus visų 
valstybių narių bendradarbiavimas, 
efektyviai veiktų, būtina sudaryti vienodas 
veiklos sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 179
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) tokie įpareigojimai turėtų būti taikomi 
ne tik elektroninių ryšių sektoriui, bet ir 
svarbiausiems informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjams, kaip apibrėžta 1998 m. 
birželio 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 98/34/EB, 
nustatančioje informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus ir informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles teikimo 
tvarką27, kuriomis grindžiamos vartotojams 
skirtos informacinės visuomenės paslaugos 
ar internetinė veikla, kaip antai e. prekybos 
platformas, mokėjimo internetu tinklų 
sąsajas, socialinius tinklus, paieškos 
sistemas, nuotolinių kompiuterinių išteklių 
paslaugas, programų parduotuves. Šių 
svarių informacinės visuomenės paslaugų 

(24) tokie įpareigojimai turėtų būti taikomi 
ne tik elektroninių ryšių sektoriui, bet ir 
svarbiausiems informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjams, kaip apibrėžta 1998 m. 
birželio 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 98/34/EB, 
nustatančioje informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus ir informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles teikimo 
tvarką27, kuriomis grindžiamos vartotojams 
skirtos informacinės visuomenės paslaugos 
ar internetinė veikla, kaip antai e. prekybos 
platformas, mokėjimo internetu tinklų 
sąsajas, socialinius tinklus, paieškos 
sistemas, nuotolinių kompiuterinių išteklių 
paslaugas, programų parduotuves;



AM\1009437LT.doc 35/126 PE523.040v01-00

LT

sutrikimas neleistų teikti kitų 
informacinės visuomenės paslaugų, 
kurioms jos yra labai svarbios. 
Programinės įrangos kūrėjai ir 
kompiuterinės technikos gamintojai nėra 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, todėl jiems šie įpareigojimai 
netaikomi. Šie įpareigojimai taip pat 
turėtų būti taikomi viešojo 
administravimo institucijoms ir 
operatoriams ypatingos svarbos 
infrastruktūros, kuri labai priklauso nuo 
informacinių ir ryšių technologijų ir yra 
labai svarbi gyvybinėms ekonominėms ir 
visuomeninėms funkcijoms palaikyti, kaip 
antai elektros ir dujų, transporto, kredito 
įstaigų, biržų ir sveikatos. Tokių tinklų ir 
informacinių sistemų sutrikimas turėtų 
neigiamo poveikio vidaus rinkai;

__________________ __________________
27 OL L 204, 1998 7 21, p. 37. 27 OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

Or. en

Pakeitimas 180
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) tokie įpareigojimai turėtų būti taikomi 
ne tik elektroninių ryšių sektoriui, bet ir 
svarbiausiems informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjams, kaip apibrėžta 1998 m. 
birželio 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 98/34/EB, 
nustatančioje informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus ir 
informacinės visuomenės paslaugų 
taisykles teikimo tvarką27, kuriomis 
grindžiamos vartotojams skirtos 
informacinės visuomenės paslaugos ar 

(24) tokie įpareigojimai turėtų būti taikomi 
ne tik elektroninių ryšių sektoriui, bet ir 
viešiesiems ir privatiesiems svarbiausiems
paslaugų teikėjams ir ypatingos svarbos 
infrastruktūros operatoriams, kuriems
labai svarbi informacinė ir ryšių 
technologija ir kurie yra būtini 
gyvybinėms ekonominėms ir 
visuomeninėms, pvz., elektros ir dujų, 
transporto, kredito įstaigų, finansų 
įstaigų, biržų ir sveikatos sričių, 
funkcijoms palaikyti. Tokių tinklų ir 
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internetinė veikla, kaip antai e. prekybos
platformas, mokėjimo internetu tinklų 
sąsajas, socialinius tinklus, paieškos
sistemas, nuotolinių kompiuterinių 
išteklių paslaugas, programų parduotuves.
Šių svarių informacinės visuomenės 
paslaugų sutrikimas neleistų teikti kitų 
informacinės visuomenės paslaugų, 
kurioms jos yra labai svarbios.
Programinės įrangos kūrėjai ir 
kompiuterinės technikos gamintojai nėra 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, todėl jiems šie įpareigojimai 
netaikomi. Šie įpareigojimai taip pat 
turėtų būti taikomi viešojo 
administravimo institucijoms ir 
operatoriams ypatingos svarbos 
infrastruktūros, kuri labai priklauso nuo 
informacinių ir ryšių technologijų ir yra 
labai svarbi gyvybinėms ekonominėms ir 
visuomeninėms funkcijoms palaikyti, kaip 
antai elektros ir dujų, transporto, kredito 
įstaigų, biržų ir sveikatos. Tokių tinklų ir 
informacinių sistemų veiklos sutrikimas 
turėtų neigiamo poveikio vidaus rinkai;

informacinių sistemų sutrikimas turėtų 
poveikį vidaus rinkai ir fizinei bei 
finansinei jų teikiamų paslaugų gavėjų 
neliečiamybei. Vartotojams skirtoms 
informacinės visuomenės paslaugoms ar 
internetinei veiklai, pvz., e. prekybos
platformoms, socialiniams tinklams, 
paieškos sistemoms, taikomųjų programų
parduotuvėms, programinės įrangos 
kūrėjams ir kompiuterinės technikos 
gamintojams jokie privalomi informavimo 
reikalavimai pagal šią direktyvą 
netaikomi. Nepaisant to, jų savanoriškas 
informavimas ir keitimasis informacija su 
kompetentingomis institucijomis 
vadovaujantis šioje direktyvoje nustatytais 
mechanizmais labai rekomenduotinas, 
ypač kilus dideliems incidentams ar 
sutrikimams;

__________________ __________________
27 OL L 204, 1998 7 21, p. 37. 27 OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

Or. en

Pakeitimas 181
Christian Ehler, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) tokie įpareigojimai turėtų būti taikomi 
ne tik elektroninių ryšių sektoriui, bet ir 
svarbiausiems informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjams, kaip apibrėžta 1998 m. 
birželio 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 98/34/EB, 
nustatančioje informacijos apie techninius 

(24) tokie įpareigojimai turėtų būti taikomi 
ne tik elektroninių ryšių sektoriui, bet ir 
svarbiausiems informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjams, kaip apibrėžta 1998 m. 
birželio 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 98/34/EB, 
nustatančioje informacijos apie techninius 
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standartus ir reglamentus ir informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles teikimo 
tvarką27, kuriomis grindžiamos vartotojams 
skirtos informacinės visuomenės paslaugos 
ar internetinė veikla, kaip antai e. prekybos 
platformas, mokėjimo internetu tinklų 
sąsajas, socialinius tinklus, paieškos 
sistemas, nuotolinių kompiuterinių išteklių 
paslaugas, programų parduotuves. Šių 
svarių informacinės visuomenės paslaugų 
sutrikimas neleistų teikti kitų informacinės 
visuomenės paslaugų, kurioms jos yra labai 
svarbios. Programinės įrangos kūrėjai ir 
kompiuterinės technikos gamintojai nėra 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, todėl jiems šie įpareigojimai 
netaikomi. Šie įpareigojimai taip pat turėtų 
būti taikomi viešojo administravimo 
institucijoms ir operatoriams ypatingos 
svarbos infrastruktūros, kuri labai priklauso 
nuo informacinių ir ryšių technologijų ir 
yra labai svarbi gyvybinėms ekonominėms 
ir visuomeninėms funkcijoms palaikyti, 
kaip antai elektros ir dujų, transporto, 
kredito įstaigų, biržų ir sveikatos. Tokių 
tinklų ir informacinių sistemų sutrikimas 
turėtų neigiamo poveikio vidaus rinkai.

standartus ir reglamentus ir informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles teikimo 
tvarką27, kuriomis grindžiamos vartotojams 
skirtos informacinės visuomenės paslaugos 
ar internetinė veikla, kaip antai e. prekybos 
platformas, mokėjimo internetu tinklų 
sąsajas, socialinius tinklus, paieškos 
sistemas, nuotolinių kompiuterinių išteklių 
paslaugas, programų parduotuves. Šių 
svarių informacinės visuomenės paslaugų 
sutrikimas neleistų teikti kitų informacinės 
visuomenės paslaugų, kurioms jos yra labai 
svarbios. Šie įpareigojimai taip pat turėtų 
būti taikomi viešojo administravimo 
institucijoms ir operatoriams ypatingos 
svarbos infrastruktūros, kuri labai priklauso 
nuo informacinių ir ryšių technologijų ir 
yra labai svarbi gyvybinėms ekonominėms 
ir visuomeninėms funkcijoms palaikyti, 
kaip antai elektros ir dujų, transporto, 
kredito įstaigų, biržų ir sveikatos. Tokių 
tinklų ir informacinių sistemų veiklos 
sutrikimas turėtų neigiamo poveikio vidaus 
rinkai; Įpareigojimai taip pat turėtų būti 
taikomi biržinėms bendrovėms dėl labai 
didelės jų reikšmės vidaus rinkos 
veikimui;

__________________ __________________
27 OL L 204, 1998 7 21, p. 37. 27 OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

Or. en

Pagrindimas

Saugumo grandinė prasideda ir baigiasi aparatinės ir programinės įrangos gamintojų 
sprendimais. Todėl jie neturėtų būti atleisti nuo įpareigojimų. Biržinių bendrovių saugumo 
pažeidimai gali turėti esminį poveikį įmonės produktams, paslaugoms, santykiams su klientais 
ar tiekėjais, bendroms konkurencinėms sąlygoms, todėl gali turėti ir didelį poveikį vidaus (ir 
išorės) rinkos veikimui. Taigi, ši direktyva turėtų būti taikoma ir biržinėms bendrovėms.

Pakeitimas 182
Christian Ehler, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) taikant viešojo administravimo 
institucijoms ir rinkos dalyviams 
nustatytas technines ir organizacines 
priemones neturėtų būti reikalaujama, 
kad tam tikru būdu būtų sukurtas, 
suprojektuotas ir pagamintas konkretus 
komercinis informacinių ir ryšių 
technologijų produktas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Taip gali būti atimta galimybė prireikus sukurti europinį sprendimą, ypač bendrų Europos 
standartų srityje, todėl šią dalį reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 183
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) taikant viešojo administravimo 
institucijoms ir rinkos dalyviams nustatytas 
technines ir organizacines priemones 
neturėtų būti reikalaujama, kad tam tikru 
būdu būtų sukurtas, suprojektuotas ir 
pagamintas konkretus komercinis 
informacinių ir ryšių technologijų 
produktas;

(25) taikant viešojo administravimo 
institucijoms ir rinkos dalyviams nustatytas 
technines ir organizacines priemones 
neturėtų būti reikalaujama, kad tam tikru 
būdu būtų sukurtas, suprojektuotas ir 
pagamintas konkretus komercinis 
informacinių ir ryšių technologijų 
produktas. Tačiau turėtų būti 
reikalaujama naudoti tarptautinius su 
kibernetiniu saugumu susijusius 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 184
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant išvengti neproporcingai 
didelės finansinės ir administracinės 
naštos mažiems operatoriams ir 
naudotojams, reikalavimai turėtų būti 
proporcingi rizikai, kurią kelia atitinkama 
tinklų ar informacinė sistema, 
atsižvelgiant į tokių priemonių 
modernumą. Šie reikalavimai neturėtų 
būti taikomi labai mažoms įmonėms;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 185
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant išvengti neproporcingai 
didelės finansinės ir administracinės naštos 
mažiems operatoriams ir naudotojams, 
reikalavimai turėtų būti proporcingi rizikai, 
kurią kelia atitinkama tinklų ar informacinė 
sistema, atsižvelgiant į tokių priemonių 
modernumą. Šie reikalavimai neturėtų 
būti taikomi labai mažoms įmonėms;

(27) siekiant išvengti neproporcingai 
didelės finansinės ir administracinės naštos 
mažiems operatoriams ir naudotojams, 
reikalavimai turėtų būti proporcingi rizikai, 
kurią kelia atitinkama tinklų ar informacinė 
sistema, atsižvelgiant į tokių priemonių 
modernumą;

Or. en

Pagrindimas

Įmonės dydis ne visada atitinka jos produkto reikšmę saugai.

Pakeitimas 186
Amelia Andersdotter



PE523.040v01-00 40/126 AM\1009437LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) kompetentingos institucijos turėtų 
skirti pakankamai dėmesio neformalių ir 
patikimų dalijimosi informacija tarp rinkos 
dalyvių ir tarp viešojo bei privačiojo 
sektorių kanalų išsaugojimui. 
Įgyvendindamos įpareigojimus teikti 
pranešimus, kompetentingos institucijos 
turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į poreikį 
griežtai užtikrinti, kad informacija apie 
produkto pažeidžiamumą liktų 
konfidenciali iki tol, kai bus paskelbtos 
atitinkamos saugumo priemonės;

Or. en

Pakeitimas 187
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kompetentingos institucijos turėtų 
skirti pakankamai dėmesio neformalių ir 
patikimų dalijimosi informacija tarp rinkos 
dalyvių ir tarp viešojo bei privačiojo 
sektorių kanalų išsaugojimui. Viešinant 
incidentus, apie kuriuos pranešama 
kompetentingoms institucijoms, turėtų būti 
išlaikoma pusiausvyra tarp poreikio 
visuomenę informuoti apie pavojus ir 

(28) kompetentingos institucijos, įskaitant 
bendrus informacinius punktus, turėtų 
skirti pakankamai dėmesio neformalių ir 
patikimų dalijimosi informacija tarp rinkos 
dalyvių ir tarp viešojo bei privačiojo 
sektorių kanalų išsaugojimui ir turėtų visą 
informaciją, kuria keičiamasi, tvarkyti 
remdamosi saugumo sumetimais 
nustatytu jos slaptumo lygiu, kurį lemia 
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galimos žalos viešojo administravimo 
institucijų ir rinkos dalyvių, pranešančių 
apie incidentus, reputacijai bei komercinei 
veiklai. Įgyvendindamos įpareigojimus 
teikti pranešimus, kompetentingos 
institucijos turėtų atkreipti ypatingą dėmesį 
į poreikį griežtai užtikrinti, kad informacija 
apie produkto pažeidžiamumą liktų 
konfidenciali iki tol, kai bus paskelbtos 
atitinkamos saugumo priemones.

jos šaltinis. Viešinant incidentus, apie 
kuriuos pranešama kompetentingoms 
institucijoms, turėtų būti išlaikoma 
pusiausvyra tarp poreikio visuomenę 
informuoti apie pavojus ir galimos žalos 
viešojo administravimo institucijų ir rinkos 
dalyvių, pranešančių apie incidentus, 
reputacijai bei komercinei veiklai. 
Įgyvendindamos įpareigojimus teikti 
pranešimus, kompetentingos institucijos 
turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į poreikį 
griežtai užtikrinti, kad informacija apie 
produkto pažeidžiamumą liktų 
konfidenciali iki tol, kai bus paskelbtos 
atitinkamos saugumo priemonės;

Or. en

Pakeitimas 188
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tuo atveju, kai institucijos žino apie tam tikrų IRT produktų ar paslaugų pažeidžiamumą, jos 
turėtų apie tai pranešti gamintojams ir paslaugų teikėjams, kad jie galėtų laiku pritaikyti savo 
produktus ir paslaugas.

Pakeitimas 189
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 190
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 191
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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jie yra sunkaus kriminalinio pobūdžio. 
Sunkus kriminalinis incidentų pobūdis 
turėtų būti įvertintas atsižvelgiant į ES 
teisės aktus elektroninių nusikaltimų 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 192
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) daugeliu atvejų incidentas gali būti 
susijęs su kriminaline veika. Tokioje 
situacijoje tinkamas kompetentingų 
institucijų ir teisėsaugos institucijų 
bendradarbiavimas turėtų būti veiksmingų 
ir visapusių atsakomųjų veiksmų į 
saugumo incidentų grėsmę dalis. Siekiant 
skatinti saugią ir lankstesnę aplinką, 
teisėsaugos institucijoms visų pirma reikia 
nuolat pranešti apie incidentus, jei įtariama, 
kad jie yra sunkaus kriminalinio pobūdžio. 
Sunkus kriminalinis incidentų pobūdis 
turėtų būti įvertintas atsižvelgiant į ES 
teisės aktus elektroninių nusikaltimų 
srityje;

Or. es

Pagrindimas

Numatyta prielaida, kad kiekvienas incidentas, turintis neigiamą poveikį bet kurios tinklo 
dalies saugumui, yra nusikalstamas, yra nepagrįsta ir atspindi neproporcingą bei į 
„saugumo“ aspektą pernelyg orientuotą požiūrį, o tai kelia pavojų piliečių teisių apsaugai.
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Pakeitimas 193
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 194
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) daugeliu atvejų incidentas yra susijęs 
su kriminaline veika. Kriminalinį incidentų 
pobūdį galima įtarti netgi tuomet, kai jį 
patvirtinantys įrodymai nuo pat pradžių 
nėra pakankamai aiškūs. Tokioje 

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

aiškūs. Tokioje situacijoje tinkamas 
kompetentingų institucijų, teisėsaugos ir 
gynybos institucijų bendradarbiavimas 
turėtų būti veiksmingų ir visapusių 
atsakomųjų veiksmų į saugumo incidentų 
grėsmę dalis. Siekiant skatinti saugią ir 
lankstesnę aplinką, teisėsaugos 
institucijoms visų pirma reikia nuolat 
pranešti apie incidentus, jei įtariama, kad 
jie yra sunkaus kriminalinio pobūdžio, o 
apie galimus elektroninio karo incidentus 
reikia atitinkamai pranešti gynybos 
institucijoms. Sunkus kriminalinis 
incidentų pobūdis turėtų būti įvertintas 
atsižvelgiant į ES teisės aktus elektroninių 
nusikaltimų srityje;

Or. en

Pakeitimas 195
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) daugeliu atvejų dėl incidentų kyla 
pavojus asmens duomenims. Todėl 
kompetentingos institucijos ir duomenų 
apsaugos institucijos turėtų bendradarbiauti 
ir keistis informacija visais su tuo 
susijusiais klausimais, kad galėtų imtis dėl 
incidentų įvykusių asmens duomenų 
pažeidimų nagrinėjimo. Kai saugumo 
incidentas kartu yra ir asmens duomenų 
pažeidimas pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo28 valstybės narės 
įpareigojimą pranešti apie saugumo 
incidentus vykdo taip, kad administracinė 
našta būtų minimali. Bendradarbiaudama 
su kompetentingomis institucijomis ir 
duomenų apsaugos institucijomis, ENISA 

(31) daugeliu atvejų dėl incidentų kyla 
pavojus asmens duomenims. Valstybės 
narės ir rinkos dalyviai turėtų apsaugoti 
laikomus, tvarkomus ar perduodamus 
asmens duomenis nuo atsitiktinio ar 
neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio 
praradimo ar pakeitimo ir 
nesankcionuoto ar neteisėto laikymo, 
prieigos ar atskleidimo, sklaidos arba 
prieigos, ir užtikrinti, kad asmens 
duomenų tvarkymo atžvilgiu būtų 
įgyvendinta saugumo politika. Todėl 
kompetentingos institucijos ir duomenų 
apsaugos institucijos turėtų bendradarbiauti 
ir keistis informacija visais su tuo 
susijusiais klausimais, kad galėtų imtis dėl 
incidentų įvykusių asmens duomenų 
pažeidimų nagrinėjimo. Kai saugumo 
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galėtų kurti keitimosi informacija 
mechanizmus bei šablonus; taip būtų 
išvengta poreikio turėti du pranešimo 
šablonus. Įvedus tokį vieną bendrą 
pranešimo šabloną, būtų paprasčiau teikti
pranešimus apie incidentus, dėl kurių 
pažeistas asmens duomenų saugumas, ir 
sumažėtų verslo įmonių ir viešojo 
administravimo institucijų administracinė 
našta;

incidentas kartu yra ir asmens duomenų 
pažeidimas pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo28 valstybės narės 
įpareigojimą pranešti apie saugumo 
incidentus vykdo taip, kad administracinė 
našta būtų minimali. Bendradarbiaudama 
su kompetentingomis institucijomis ir 
duomenų apsaugos institucijomis, ENISA 
galėtų kurti keitimosi informacija 
mechanizmus bei šablonus; taip būtų 
išvengta poreikio turėti du pranešimo 
šablonus. Įvedus tokį vieną bendrą 
pranešimo šabloną, būtų paprasčiau teikti 
pranešimus apie incidentus, dėl kurių 
pažeistas asmens duomenų saugumas, ir 
sumažėtų verslo įmonių ir viešojo 
administravimo institucijų administracinė 
našta;

__________________ __________________
28 SEC(2012) 72 final 28 SEC(2012) 72 final

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Duomenų apsaugos direktyvos projektu.

Pakeitimas 196
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) saugumo reikalavimų 
standartizavimas yra rinkos principais 
grindžiamas procesas. Norėdamos 
užtikrinti vienodą saugumo standartų 
taikymą, valstybės narės turėtų skatinti 
nurodytų standartų laikymąsi ar atitiktį, 
kad Sąjungos mastu būtų užtikrintas 
aukštas saugumo lygis. Šiuo tikslu gali būti 

(32) saugumo reikalavimų 
standartizavimas yra rinkos principais 
grindžiamas procesas. Norėdamos 
užtikrinti vienodą saugumo standartų 
taikymą, valstybės narės turėtų skatinti 
nurodytų standartų laikymąsi ar atitiktį, 
kad Sąjungos mastu būtų užtikrintas 
aukštas saugumo lygis. Šiuo tikslu gali būti 
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būtina parengti suderintus standartus 
laikantis 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1025/2012 dėl Europos 
standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 
93/15/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 
95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 
2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 
2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos 
sprendimas 87/95/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1673/2006/EB29;

būtina parengti suderintus standartus 
laikantis 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1025/2012 dėl Europos 
standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 
93/15/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 
95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 
2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 
2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos 
sprendimas 87/95/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1673/2006/EB29. Tarptautiniai su 
kibernetiniu saugumu susiję standartai 
turėtų būti atidžiai patikrinti siekiant 
įsitikinti, kad jie nėra pažeisti ir kad jais 
suteikiamas pakankamas saugumo lygis, 
taip kartu užtikrinant, kad sankcionuotai 
laikantis kibernetinio saugumo standartų 
stiprėtų bendras kibernetinis Sąjungos 
saugumas, o ne atvirkščiai;

__________________ __________________
29 OL L 316, 2012 11 14, p. 12. 29 OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

Or. en

Pakeitimas 197
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) saugumo reikalavimų 
standartizavimas yra rinkos principais 
grindžiamas procesas. Norėdamos 
užtikrinti vienodą saugumo standartų 
taikymą, valstybės narės turėtų skatinti 
nurodytų standartų laikymąsi ar atitiktį, 
kad Sąjungos mastu būtų užtikrintas 
aukštas saugumo lygis. Šiuo tikslu gali būti 
būtina parengti suderintus standartus 

(32) saugumo reikalavimų 
standartizavimas yra rinkos principais 
grindžiamas procesas. Norėdamos 
užtikrinti vienodą saugumo standartų 
taikymą, valstybės narės turėtų skatinti 
nurodytų standartų laikymąsi ar atitiktį, 
kad Sąjungos mastu būtų užtikrintas 
aukštas saugumo lygis. Šiuo tikslu 
svarstytina galimybė taikyti atvirus 
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laikantis 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1025/2012 dėl Europos 
standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 
93/15/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 
95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 
2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 
2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos 
sprendimas 87/95/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1673/2006/EB29;

tarptautinius tinklų ir informacijos 
saugumo arba šių priemonių kūrimo 
standartus. Kitas žingsnis pirmyn – gali 
būti būtina parengti suderintus standartus 
laikantis 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1025/2012 dėl Europos 
standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 
93/15/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 
95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 
2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 
2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos 
sprendimas 87/95/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1673/2006/EB29. Pirmiausia, Europos 
telekomunikacijų standartų institutui, 
Europos standartizacijos komitetui ir 
Europos elektrotechnikos standartizacijos 
komitetui turėtų būti pavesta pasiūlyti 
veiksmingus ir efektyvius ES atviruosius 
saugumo standartus, kuriais būtų kuo 
labiau vengiama kurioms nors 
technologijoms teikti pirmenybę ir 
kuriuos galėtų lengvai taikyti maži ir 
vidutinio dydžio rinkos dalyviai ir 
mažesnės viešojo administravimo 
institucijos;

__________________ __________________
29 OL L 316, 2012 11 14, p. 12. 29 OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

Or. en

Pakeitimas 198
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti 
šią direktyvą, pirmiausia stengdamasi 

(33) Komisija, konsultuodamasi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais, turėtų 
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nustatyti, ar reikia ją keisti atsižvelgiant į 
besikeičiančias technologines ar rinkos 
sąlygas;

reguliariai peržiūrėti šią direktyvą, 
pirmiausia stengdamasi nustatyti, ar reikia 
ją keisti atsižvelgiant į besikeičiančias 
technologines ar rinkos sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 199
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti 
šią direktyvą, pirmiausia stengdamasi 
nustatyti, ar reikia ją keisti atsižvelgiant į 
besikeičiančias technologines ar rinkos 
sąlygas;

(33) Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti 
šią direktyvą, pirmiausia stengdamasi 
nustatyti, ar reikia ją keisti atsižvelgiant į 
besikeičiančias visuomenines, politines, 
technologines ar rinkos sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 200
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su kompetentingų 
institucijų ir Komisijos bendradarbiavimu 
bendradarbiavimo tinkle, prieiga prie 
saugios dalijimosi informacija 
infrastruktūros, Sąjungos TIS 
bendradarbiavimo planu, visuomenės 
informavimui apie incidentus taikomais 
formatais bei procedūromis ir su TIS 
susijusiais standartais ir (arba) techninėmis 
sąlygomis. Tais įgaliojimais turėtų būti 

(36) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su kompetentingų 
institucijų ir Komisijos bendradarbiavimu 
bendradarbiavimo tinkle, Sąjungos TIS 
bendradarbiavimo planu, visuomenės 
informavimui apie incidentus taikomais 
formatais bei procedūromis ir su TIS 
susijusiais standartais ir (arba) techninėmis 
sąlygomis. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
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naudojamasi laikantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai30;

Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai30;

__________________ __________________
30 OL L 55, 2011 2 28, p. 13. 30 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Or. en

Pakeitimas 201
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 202
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) informacija, kurią kompetentinga 
institucija laiko konfidencialia pagal 
Sąjungos ir nacionalines verslo 
konfidencialumo taisykles, turėtų būti 
keičiamasi su Komisija ir kitomis 

(38) informacija, kurią kompetentinga 
institucija laiko konfidencialia pagal 
Sąjungos ir nacionalines verslo 
konfidencialumo taisykles, turėtų būti 
keičiamasi su Komisija, atitinkamomis jos 
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kompetentingomis institucijomis tik kai 
toks apsikeitimas yra tikrai būtinas šios 
direktyvos taikymui. Keičiamasi tik tokia 
informacija, kuri atitinka keitimosi tikslą ir 
yra jam svarbi;

agentūromis ir (arba) kitomis 
nacionalinėmis kompetentingomis 
institucijomis tik kai toks apsikeitimas yra 
tikrai būtinas šios direktyvos taikymui. 
Keičiamasi tik tokia informacija, kuri 
atitinka keitimosi tikslą ir yra jam svarbi, 
kartu laikantis iš anksto apibrėžtų 
konfidencialumo bei saugumo kriterijų ir 
informacijos įslaptinimo protokolų, 
kuriais reglamentuojama keitimosi 
informacija tvarka;

Or. en

Pakeitimas 203
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sukuriamas valstybių narių 
bendradarbiavimo mechanizmas, skirtas 
užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą 
visoje Sąjungoje ir, kai reikia, koordinuotą 
ir efektyvų tinklų ir informacinėms 
sistemoms poveikio turinčių rizikos ir 
incidentų valdymą ir atsakomuosius 
veiksmus;

b) sukuriamas institucinis valstybių narių 
bendradarbiavimo mechanizmas, skirtas 
užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą 
visoje Sąjungoje ir, kai reikia, koordinuotą 
ir efektyvų tinklų ir informacinėms 
sistemoms poveikio turinčių rizikos ir 
incidentų valdymą ir atsakomuosius 
veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 204
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 14 straipsnyje nustatyti saugumo 
reikalavimai netaikomi nei įmonėms, 

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

Or. en

Pakeitimas 205
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. 14 straipsnyje nustatyti saugumo 
reikalavimai netaikomi nei įmonėms, 
teikiančioms viešųjų ryšių tinklų arba 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas, apibrėžtas Direktyvoje 
2002/21/EB, kurioms taikomi specifiniai 
saugumo ir vientisumo reikalavimai, 
nustatyti tos direktyvos 13a ir 13b 
straipsniuose, nei patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams, nei informacinės 
visuomenės paslaugoms, kurių 
konfidencialumas, reputacija, 
prieinamumas ir išlaikymas nėra būtini 
gyvybinėms ekonominėms ir 
visuomeninėms funkcijoms išlaikyti.

Or. en

Pakeitimas 206
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šia direktyva nepažeidžiami ES teisės 
aktai elektroninių nusikaltimų srityje ir 
2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 
2008/114/EC dėl Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų nustatymo 
ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų 
apsaugą vertinimo32

4. Šia direktyva nepažeidžiami ES teisės 
aktai elektroninių nusikaltimų srityje ir 
2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 
2008/114/EC dėl Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų nustatymo 
ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų 
apsaugą vertinimo32. Tačiau ta direktyva 
papildomai nedelsiant persvarstoma, ypač 
siekiant IRT priskirti Europos 
infrastruktūrai.

__________________ __________________
32 OL L 345, 2008 12 23, p. 75. 32 OL L 345, 2008 12 23, p. 75.

Or. en

Pagrindimas

Iš pradžių IRT nebuvo priskirtos Europos ypatingos svarbos infrastruktūrai. Valstybės narės 
susitarė deramu laiku apsvarstyti šį klausimą ir persvarstyti direktyvą. Kadangi tai iki šiol 
nepadaryta, atsižvelgdami į IRT svarbą ypatingos svarbos infrastruktūrai, raginame valstybes 
nares kuo greičiau atnaujinti šias diskusijas.

Pakeitimas 207
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šia direktyva nepažeidžiami ES teisės 
aktai elektroninių nusikaltimų srityje ir 
2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 
2008/114/EC dėl Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų nustatymo 
ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų 
apsaugą vertinimo32

4. Šia direktyva nepažeidžiamos Direktyva 
2013/40/ES dėl atakų prieš informacines 
sistemas ir 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos 
direktyva 2008/114/EC dėl Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
nustatymo ir priskyrimo jiems bei 
būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo32

__________________ __________________
32 OL L 345, 2008 12 23, p. 75. 32 OL L 345, 2008 12 23, p. 75.

Or. en
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Pakeitimas 208
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Dalijantis informacija bendradarbiavimo 
tinkle pagal III skyrių ir teikiant 
pranešimus apie TIS incidentus pagal 14 
straipsnį, gali reikėti patikimoms 
trečiosioms šalims perduoti ir tvarkyti 
asmens duomenis. Pagal Direktyvos 
95/46/EB 7 straipsnį ir Direktyvą 
2002/58/EB, kaip perkelta į nacionalinę 
teisę, valstybė narė suteikia įgaliojimus 
taip tvarkyti duomenis, kai tai reikalinga, 
kad būtų įgyvendinti bendro intereso 
tikslai, kurių siekiama šia direktyva. 
Valstybės narės pagal Direktyvos 
95/46/EB 13 straipsnį priima teisėkūros 
priemones siekdamos užtikrinti, kad 
viešojo administravimo institucijos, rinkos 
dalyviai ir kompetentingos institucijos 
netaptų atsakingi už asmens duomenų 
tvarkymą, reikalingą keitimuisi 
informacija bendradarbiavimo tinkle ir 
pranešant apie incidentus.

Or. en

Pakeitimas 209
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Dalijantis informacija bendradarbiavimo 
tinkle pagal III skyrių ir teikiant 
pranešimus apie TIS incidentus pagal 14 
straipsnį, gali reikėti tvarkyti asmens 

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

duomenis. Pagal Direktyvos 95/46/EB 7 
straipsnį ir Direktyvą 2002/58/EB, kaip 
perkelta į nacionalinę teisę, valstybė narė, 
įgyvendinusi visas priemones, kuriomis 
užtikrinama, kad duomenys taptų 
anonimiški, suteikia įgaliojimus taip 
tvarkyti duomenis, kai tai reikalinga, kad 
būtų įgyvendinti bendro intereso tikslai, 
kurių siekiama šia direktyva.

Or. en

Pakeitimas 210
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Valstybėms narėms suteikta diskrecijos teisė saugumo srityje yra ribojama atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pripažįstamas teises, visų pirma teisę į tai, kad 
būtų gerbiamas asmens privatus gyvenimas ir komunikacijos slaptumas, teisę į asmens 
duomenų apsaugą, laisvę užsiimti verslu, teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir kitas teises.

Pakeitimas 211
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis



AM\1009437LT.doc 57/126 PE523.040v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bet koks prietaisas arba grupė 
tarpusavyje sujungtų arba susijusių 
prietaisų, iš kurių vienas ar daugiau pagal 
programą automatiškai apdoroja 
kompiuterinius duomenis, taip pat

b) bet koks prietaisas arba grupė 
tarpusavyje sujungtų arba susijusių 
prietaisų, iš kurių vienas ar daugiau pagal 
programą automatiškai apdoroja 
skaitmeninius duomenis, taip pat

Or. en

Pakeitimas 212
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kompiuteriniai duomenys, saugomi, 
tvarkomi, atkuriami arba perduodami a ir b 
punktuose nurodytomis priemonėmis jų 
valdymo, naudojimo, apsaugos ir 
priežiūros tikslais;

c) skaitmeniniai duomenys, saugomi, 
tvarkomi, atkuriami arba perduodami a ir b 
punktuose nurodytomis priemonėmis jų 
valdymo, naudojimo, apsaugos ir 
priežiūros tikslais;

Or. en

Pakeitimas 213
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) saugumas – tai tinklų ir informacinės 
sistemos pajėgumas tam tikru patikimumo 
lygiu išlikti atspariai atsitiktiniams ar 
tyčiniams veiksmams, keliantiems pavojų 
saugomų ar perduodamų duomenų arba 
susijusių siūlomų ar per tuos tinklus arba 
sistemas gaunamų paslaugų prieinamumui, 
autentiškumui, vientisumui ir slaptumui;

2) saugumas – tai tinklų ir informacinės 
sistemos pajėgumas tam tikru patikimumo 
lygiu išlikti atspariai atsitiktiniams ar 
tyčiniams veiksmams, keliantiems pavojų 
saugomų ar perduodamų duomenų arba 
susijusių siūlomų ar per tuos tinklus arba 
sistemas gaunamų paslaugų prieinamumui, 
autentiškumui, vientisumui ir slaptumui; 
čia apibrėžta saugumo sąvoka apima 
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atitinkamus techninius prietaisus, 
sprendimus ir veiklos procedūras, kuriais 
užtikrinama, kad būtų laikomasi šioje 
direktyvoje nustatytų saugumo 
reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 214
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) bendras aukštas tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo lygis –
visos Sąjungos tinklas ir informacinė 
sistema, kur incidentai ištaisomi ir 
nepasikartoja;

Or. en

Pakeitimas 215
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) incidentas – tai bet kokios aplinkybės ar 
įvykis, turintys neigiamą poveikį 
saugumui;

4) incidentas – tai bet kokios pagrįstai 
nustatomos aplinkybės ar įvykis, turintys 
neigiamą poveikį saugumui;

Or. en

Pagrindimas

Pradinė formuluotė per plati ir būtų apsunkinusi apibrėžties taikymą.
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Pakeitimas 216
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) informacinės visuomenės paslauga –
tai paslauga, apibrėžta Direktyvos 
98/34/EB 1 straipsnio 2 dalyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 217
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) incidentų valdymas – visos procedūros, 
padedančios incidentą ištirti, suvaldyti ir 
imtis atsakomųjų veiksmų;

7) incidentų valdymas – visos procedūros, 
padedančios incidentą nustatyti, užkirsti 
jam kelią, jį ištirti, suvaldyti ir imtis 
atsakomųjų veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 218
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) rinkos dalyvis – tai: 8) operatorius – tai:

Or. en
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Pakeitimas 219
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 220
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti skaidrumą, sąrašas turi būti išsamus.

Pakeitimas 221
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

yra būtina gyvybiškai svarbiai ekonominei 
ir visuomeninei energetikos, transporto, 
bankininkystės ir finansinių paslaugų, 
biržų, informacinių bei ryšių technologijų
ir sveikatos sričių veiklai, kurios neišsamus 
sąrašas pateikiamas II priede, palaikyti, 
viešasis arba privatusis operatorius.

Or. en

Pakeitimas 222
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 223
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) infrastruktūros, kuri yra būtina 
gyvybiškai svarbiai ekonominei ir 
visuomeninei veiklai, pvz., energetikos, 
transporto, bankininkystės, biržų ir 
sveikatos sričių veiklai, kurios neišsamus 
sąrašas pateikiamas II priede, palaikyti, 
operatorius.
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Or. en

Pakeitimas 224
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) didelį poveikį turintis incidentas –
incidentas, turintis poveikį informacinio 
tinklo ar sistemos saugumui ir veikimo 
tęstinumui ir sutrikdantis gyvybines 
ekonomines ar visuomenines funkcijas;

Or. en

Pakeitimas 225
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b) paslauga – viešojo administravimo 
institucijos arba rinkos dalyvio teikiama 
paslauga, atskira nuo kitų to paties 
subjekto teikiamų paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 226
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Neaiški šios nuostatos teikiama papildoma nauda ir teisinis poveikis.

Pakeitimas 227
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Principas Bendras įsipareigojimas

Or. en

Pakeitimas 228
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 229
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šią direktyvą valstybės narės savo 
teritorijoje užtikrina aukštą tinklų ir 

Europos Sąjunga ir jos valstybės narės, 
viešojo administravimo institucijos ir 
rinkos dalyviai užtikrina aukštą savo 
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informacinių sistemų saugumo lygį. kuriamų, administruojamų ar 
kontroliuojamų tinklų ir informacinių 
sistemų saugumo lygį.

Or. en

Pakeitimas 230
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagal šią direktyvą ir laikantis Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, 
valstybės narės savo teritorijoje užtikrina 
aukštą tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo lygį.

Or. es

Pagrindimas

Valstybėms narėms suteikta diskrecijos teisė saugumo srityje yra ribojama atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pripažįstamas teises, visų pirma teisę į tai, kad 
būtų gerbiamas asmens privatus gyvenimas ir komunikacijos slaptumas, teisę į asmens 
duomenų apsaugą, laisvę užsiimti verslu, teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir kitas teises.

Pakeitimas 231
Christian Ehler, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 232
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Rinkos dalyvių atsakomybė

Rinkos dalyvis pagal 3 straipsnį atsako už 
bet kokią netiesioginę žalą, padarytą bet
kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui 
dėl šios direktyvos įpareigojimų 
nesilaikymo, jeigu ta žala padaryta dėl jo 
kaltės ar aplaidumo.

Or. en

Pakeitimas 233
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) valstybės narės gali prašyti Europos 
tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 
(ENISA) padėti parengti jų nacionalines 
tinklų ir informacijos saugumo (TIS) 
strategijas ir nacionalinius TIS 
bendradarbiavimo planus, grindžiamus 
bendrosios minimalios TIS strategijos ir 
bendradarbiavimo projektu.

Or. en

Pakeitimas 234
Hans-Peter Martin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
nacionalinę tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo kompetentingą instituciją 
(„kompetentinga institucija“), kuri nėra 
slaptosios tarnybos dalis ir nėra visiškai 
ar iš dalies tapati slaptajai tarnybai 
personalo ar infrastruktūros požiūriu.

Or. de

Pakeitimas 235
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 236
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentingos institucijos tariasi ir 
bendradarbiauja, kai tai aktualu, su 
atitinkamomis nacionalinėmis teisėtvarkos 
institucijomis ir duomenų apsaugos 
institucijomis.

5. Kompetentingos institucijos privalomai
tariasi su duomenų apsaugos 
institucijomis ir bendradarbiauja, kai tai 
aktualu, su atitinkamomis nacionalinėmis 
teisėtvarkos institucijomis.
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Or. es

Pagrindimas

Viena kompetentinga institucija, vykdanti kontrolės funkcijas nacionaliniu lygmeniu, negalėtų
užtikrinti pusiausvyros tarp saugumo užtikrinimo ir laisvių apsaugos, jei nebendradarbiautų 
su kita tokią veiklą papildančia įstaiga.

Pakeitimas 237
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė įkuria 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybą 
(toliau – CERT), atsakingą už incidentų ir 
rizikos valdymą taikant tiksliai nustatytą 
procesą, kuris atitinka I priedo 1 dalyje 
nustatytus reikalavimus. CERT gali būti 
įsteigta pačioje kompetentingoje 
institucijoje.

1. Kiekviena valstybė narė įkuria 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybą 
(toliau – CERT), atsakingą už incidentų ir 
rizikos valdymą taikant tiksliai nustatytą 
procesą, kuris atitinka I priedo 1 dalyje 
nustatytus reikalavimus. CERT gali būti 
įsteigta pačioje tinklų ir informacijos 
saugumo kompetentingoje institucijoje
arba gali būti paskirta kaip vienas 
bendras nacionalinis informacinis 
punktas.

Or. en

Pakeitimas 238
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė įkuria 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybą 
(toliau – CERT), atsakingą už incidentų ir 
rizikos valdymą taikant tiksliai nustatytą 
procesą, kuris atitinka I priedo 1 dalyje 
nustatytus reikalavimus. CERT gali būti 

1. Kiekviena valstybė narė įkuria bent 
vieną kompiuterinių incidentų tyrimo 
tarnybą (toliau – CERT) arba kelių CERT 
sistemą, apimančią II priede išvardytus 
sektorius ir atsakingą už incidentų ir 
rizikos valdymą taikant tiksliai nustatytą 
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įsteigta pačioje kompetentingoje 
institucijoje.

procesą, kuris atitinka I priedo 1 dalyje 
nustatytus reikalavimus. CERT gali būti 
įsteigta pačioje kompetentingoje 
institucijoje.

Or. en

Pakeitimas 239
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė įkuria 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybą
(toliau – CERT), atsakingą už incidentų ir 
rizikos valdymą taikant tiksliai nustatytą 
procesą, kuris atitinka I priedo 1 dalyje 
nustatytus reikalavimus. CERT gali būti 
įsteigta pačioje kompetentingoje 
institucijoje.

1. Kiekviena valstybė narė įkuria vieną ar 
kelias kompiuterinių incidentų tyrimo 
tarnybas (toliau – CERT), atsakingas už 
incidentų ir rizikos valdymą taikant tiksliai 
nustatytą procesą, kuris atitinka I priedo 1 
dalyje nustatytus reikalavimus. CERT gali 
būti įsteigta pačioje kompetentingoje 
institucijoje.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti teisę įkurti daugiau negu vieną CERT, pvz., sektoriniu pagrindu.

Pakeitimas 240
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė įkuria 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybą 
(toliau – CERT), atsakingą už incidentų ir 
rizikos valdymą taikant tiksliai nustatytą 
procesą, kuris atitinka I priedo 1 dalyje 
nustatytus reikalavimus. CERT gali būti 

1. Kiekviena valstybė narė įkuria 
pramoninės kontrolės sistemos 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybą 
(toliau – CERT), atsakingą už incidentų ir 
rizikos valdymą taikant tiksliai nustatytą 
procesą, kuris atitinka I priedo 1 dalyje 
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įsteigta pačioje kompetentingoje 
institucijoje.

nustatytus reikalavimus. CERT gali būti 
įsteigta pačioje kompetentingoje 
institucijoje.

Or. en

Pakeitimas 241
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. CERT veiklą prižiūri kompetentinga 
institucija, kuri reguliariai įvertina, ar ji turi 
pakankamai išteklių, taip pat jos 
įgaliojimus ir incidentų valdymo proceso 
efektyvumą.

5. Vienos ar kelių CERT veiklą prižiūri 
kompetentinga institucija, kuri reguliariai 
įvertina, ar jos turi pakankamai išteklių, 
taip pat jos įgaliojimus ir incidentų 
valdymo proceso efektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 242
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) CERT sudaromos sąlygos ir jos 
skatinamos inicijuoti bendrą veiklą su tam 
tikromis CERT, su visų valstybių narių 
CERT ir su ES nepriklausančių valstybių 
atitinkamomis institucijomis, taip pat su 
daugiašalių ir tarptautinių institucijų, 
pvz., NATO ir JT, CERT.

Or. en
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Pakeitimas 243
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės gali prašyti Europos 
tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 
(ENISA) ir kitų valstybių narių padėti 
sukurti jų nacionalines CERT.

Or. en

Pakeitimas 244
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 245
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos ir Komisija 
sukuria tinklą (toliau – bendradarbiavimo 
tinklas), skirtą bendradarbiauti sprendžiant 

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

bendradarbiauti sprendžiant problemas, 
susijusias su rizika ir incidentais, kurie turi 
įtakos tinklų ir informacinėms sistemoms.

Or. en

Pakeitimas 246
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 247
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Bendradarbiavimo tinklas užtikrina, kad 
Komisija, ENISA ir kompetentingos 
institucijos nuolat palaikytų ryšius.

Or. ro
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Pakeitimas 248
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Bendradarbiavimo tinklas užtikrina, kad 
Komisija ir kompetentingos institucijos, o 
aktualiais atvejais – ir atitinkamos viešojo 
administravimo institucijos bei rinkos 
dalyviai nuolat palaikytų ryšius. Gavusi 
prašymą Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra (ENISA) padeda 
bendradarbiavimo tinklui savo žiniomis ir 
patarimais.

Or. en

Pakeitimas 249
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 250
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 251
Ivailo Kalfin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kai rinkos dalyvių ar viešojo 
administravimo institucijų informacija, 
išankstiniai perspėjimai ar geriausia 
patirtis atskleidžiama arba jais keičiamasi 
bendradarbiavimo tinkle, toks keitimasis 
informacija arba jos atskleidimas privalo 
atitikti informacijos įslaptinimo, kurį 
pagal 9 straipsnio 1 dalį lemia jos pradinis 
šaltinis, nuostatas. Užtikrinama, kad 
pradinis šaltinis būtų informuojamas apie 
keitimąsi informacija arba jos 
atskleidimą, o kartu ir apie tai, kurios 
atitinkamos institucijos arba operatoriai 
turi būti informuojami apie incidentą, be 
to, užtikrinama, kad tokiu keitimusi 
informacija arba jos atskleidimu nebūtų 
padaryta žalos teisėtiems šaltinio 
interesams.

Or. en
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Pakeitimas 252
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 253
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 254
Jürgen Creutzmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kartu aptaria ir koordinuoja savo 
priemones, susijusias su 14 straipsnyje 
nurodytais saugumo reikalavimais ir 
pranešimu apie incidentus bei 15 
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straipsnyje nurodytu įgyvendinimu ir 
vykdymo užtikrinimu;

Or. en

Pagrindimas

Skirtinga kompetentingų institucijų praktika, susijusi su pranešimo ir atskleidimo nuostatomis 
ir apskritai su šios direktyvos įgyvendinimu ir vykdymo užtikrinimu, gali lemti, kad rinkos 
dalyviams, veikiantiems daugiau negu vienoje valstybėje narėje, gali būti sunkiau jos laikytis. 
Kraštutiniu atveju operatoriai gali gauti skirtingus nurodymus iš keleto kompetentingų 
institucijų. Todėl turėtų būti užtikrinta, kad kompetentingos institucijos šią veiklą kuo labiau 
koordinuotų.

Pakeitimas 255
Christian Ehler, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) valstybės narės ar Komisijos prašymu 
drauge aptaria ir įvertina CERT 
efektyvumą, ypač kai TIS pratybos 
vykdomos Sąjungos lygmeniu, ir 
įgyvendina priemones, kuriomis be 
pastebimo vėlavimo pašalinami nustatyti 
trūkumai;

Or. en

Pakeitimas 256
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) visais aktualiais klausimais 
bendradarbiauja ir keičiasi informacija su 
Europolo Europos kovos su elektroniniu 
nusikalstamumu centru ir su kitomis 

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

transporto, bankininkystės, vertybinių 
popierių biržų ir sveikatos srityse;

Or. en

Pagrindimas

Reglamentuota 10 straipsnio 4 dalyje.

Pakeitimas 257
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 258
Christian Ehler, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) visais aktualiais klausimais 
bendradarbiauja ir keičiasi informacija su 
Europolo Europos kovos su elektroniniu 
nusikalstamumu centru ir su kitomis
susijusiomis Europos įstaigomis, ypač 
duomenų apsaugos, energetikos, 

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

energetikos, transporto, bankininkystės, 
vertybinių popierių biržų ir sveikatos 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 259
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Bendradarbiavimo saugumo srityje tinklo sukūrimas turėtų būti suderintas su privalomu 
duomenų apsaugos organizacijų įsitraukimu. Šio bendradarbiavimo plėtrai turėtų būti skirtas 
specialus skirsnis.

Pakeitimas 260
Ivailo Kalfin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) kartu aptaria IV skyriaus nuostatų 
bendrą aiškinimą, nuoseklų taikymą ir 
darnų įgyvendinimą Sąjungoje ir dėl šių 
dalykų susitaria;
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Or. en

Pakeitimas 261
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) privalomai bendradarbiauja su 
nacionalinėmis duomenų apsaugos 
institucijomis ir Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnu;

Or. es

Pagrindimas

Bendradarbiavimo saugumo srityje tinklo sukūrimas turėtų būti suderintas su privalomu 
duomenų apsaugos organizacijų įsitraukimu.

Pakeitimas 262
Christian Ehler, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies i punkto 1 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) TIS institucijos skatinamos dalyvauti 
saugumo tyrimuose ir kitose atitinkamose 
iniciatyvos „Horizontas 2020“ 
programose.

Or. en

Pakeitimas 263
Jürgen Creutzmann

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

3a. Prireikus rinkos dalyviai gali būti 
kviečiami dalyvauti 3 dalies a, g, h ir i 
punktuose nurodytoje bendradarbiavimo 
tinklo veikloje.

Or. en

Pakeitimas 264
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 265
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 266
Hans-Peter Martin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Slapta ir konfidencialia informacija 
bendradarbiavimo tinkle keičiamasi 
naudojantis saugia infrastruktūra.

1. Slapta ir konfidencialia informacija 
bendradarbiavimo tinkle keičiamasi 
naudojantis saugia infrastruktūra. 
Valstybės narės užtikrina, kad iš kitų 
valstybių arba Komisijos gauta slapta ir 
konfidenciali informacija nebūtų teikiama 
trečiosioms šalims arba naudojama ne 
pagal paskirtį, pavyzdžiui, slaptųjų 
tarnybų veiklai arba ekonominiams 
sprendimams.

Or. de

Pakeitimas 267
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Slapta ir konfidencialia informacija 
bendradarbiavimo tinkle keičiamasi 
naudojantis saugia infrastruktūra.

1. Slapta ir konfidencialia informacija 
bendradarbiavimo tinkle keičiamasi 
naudojantis saugia infrastruktūra, 
eksploatuojama prižiūrint ENISA.

Or. en

Pakeitimas 268
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Per penkerius metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo valstybės narės 
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užtikrina, kad būtų įvykdyti 2 dalyje 
nurodyti kriterijai.

Or. ro

Pakeitimas 269
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 270
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 271
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų mastas sparčiai auga arba gali išaugti; a) jų mastas sparčiai auga arba gali išaugti
ir turi arba gali turėti poveikį daugiau 
negu vienai valstybei narei;

Or. en

Pagrindimas

Vien sparčiai augantis mastas dar nereiškia, kad problema yra aktuali bendradarbiavimo 
tinklui. Jeigu problemą gali išspręsti vienos valstybės narės institucijos, o poveikis kitoms 
valstybėms narėms nėra tikėtinas, tada išankstinis viso tinklo perspėjimas veikiausiai nėra 
tikslingas.

Pakeitimas 272
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sujungta su a punktu.

Pakeitimas 273
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išankstinio perspėjimo pranešimuose 
kompetentingos institucijos ir Komisija 

2. Išankstinio perspėjimo pranešimuose 
kompetentingos institucijos ir Komisija 
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perduoda bet kokią turimą informaciją, 
kuri gali būti naudinga vertinant riziką ar 
incidentą.

perduoda bet kokią turimą informaciją, 
kuri gali būti naudinga vertinant riziką ar 
incidentą, kai to reikia įvertinus padėties 
sudėtingumą. Komisija įpareigota įvertinti 
padėties sudėtingumą, kad būtų galima 
taikyti šią nuostatą.

Or. fr

Pagrindimas

Sistemingas pranešimų teikimas nėra tinkamas ir svarbu numatyti atvejus, kai Komisija turės 
vertinti padėties sudėtingumą.

Pakeitimas 274
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išankstinio perspėjimo pranešimuose 
kompetentingos institucijos ir Komisija 
perduoda bet kokią turimą informaciją, 
kuri gali būti naudinga vertinant riziką ar 
incidentą.

2. Išankstinio perspėjimo pranešimuose 
kompetentingos institucijos ir Komisija 
perduoda bet kokią turimą informaciją, 
kuri gali būti naudinga vertinant riziką ar 
incidentą. Informacija, kurią 
suinteresuotoji viešojo administravimo 
institucija arba rinkos dalyvis atitinkamai 
laiko įslaptinta arba konfidencialia, ir 
pastarojo tapatybė pateikiamos tik tiek, 
tiek tai reikalinga rizikai arba incidentui 
įvertinti.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti imamasi priemonių, kuriomis būtų skatinama pranešti apie incidentus ir 
bendradarbiauti su institucijomis. Tam reikalingas rinkos dalyvių pasitikėjimas, kuris bus 
sustiprintas, jeigu bus užtikrintas anonimiškumas ir konfidencialumas. Pvz., jeigu 
programišius naudojasi populiarių programinės įrangos sistemų pažeidžiamumu, pirmojo 
nukentėjusio subjekto tapatybė gali būti neaktuali, tad ją galima laikyti konfidencialia, o tai 
savo ruožtu mažina neigiamą poveikį atitinkamam subjektui.
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Pakeitimas 275
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 276
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jei įtariama, kad rizika ar incidentas, 
apie kurį būtina pateikti išankstinį 
perspėjimą, yra nusikalstamo pobūdžio, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
palaiko ryšius su nacionalinėmis kovos su 
elektroniniais nusikaltimais 
institucijomis, o pastarosios 
bendradarbiauja ir keičiasi informacija su 
Europolo Europos kovos su elektroniniu 
nusikalstamumu centru.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos pirmiausia turėtų palaikyti ryšius su savo nacionalinėmis kovos 
su elektroniniu nusikalstamumu institucijomis, kurios informuos Europos kovos su 
elektroniniu nusikalstamumu centrą (EC3). Taip būtų išvengta nereikalingo pranešimų 
dubliavimo ir užtikrinta, kad nacionalinė ryšių palaikymo institucija liktų pagrindinė EC3 
partnerė.



AM\1009437LT.doc 85/126 PE523.040v01-00

LT

Pakeitimas 277
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Automatinė pareiga informuoti Europolą būtų pernelyg radikali. Tikslingesnis požiūris, 
orientuotas į sunkių nusikaltimų klausimus, atrodo tinkamesnis. Be to, kompetentingos 
institucijos ir Komisija turėtų turėti tam tikrą teisę savo nuožiūra spręsti, ar informuoti 
Europolą.

Pakeitimas 278
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 279
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei įtariama, kad rizika ar incidentas, 
apie kurį būtina pateikti išankstinį 
perspėjimą, yra sunkaus tarpvalstybinio 
techninio pobūdžio, kompetentingos 
institucijos arba Komisija apie tai 
informuoja Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūrą.

Or. en

Pakeitimas 280
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 18 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl tolesnio 
rizikos ir incidentų, dėl kurių pagal 1 dalį 
pateikiamas išankstinis perspėjimas, 
sąrašo tikslinimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Matyti, kad kriterijai pakankamai aiškiai nurodyti direktyvoje.

Pakeitimas 281
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 18 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl tolesnio 
rizikos ir incidentų, dėl kurių pagal 1 dalį 
pateikiamas išankstinis perspėjimas, 
sąrašo tikslinimo.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 282
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgaliojama įgyvendinimo 
aktais priimti Sąjungos TIS 
bendradarbiavimo planą. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 19 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

1. Komisija įgaliojama įgyvendinimo 
aktais priimti sistemą, kuria būtų 
užtikrinamas visų valstybių narių TIS 
bendradarbiavimas. Tokie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Bus sudėtinga susitarti dėl veiklos taisyklių, kurios būtų suderinamos su valstybėse narėse jau 
taikomais procesais. Ne visos priemonės ir metodai aktualūs visoms valstybėms narėms, nes 
joms būdingi skirtingi pavojai ir skirtingos pramonės šakos. Todėl pirmenybė teiktina 
sistemai (pvz., tokiai, kokia jau parengta bendradarbiaujant keletui valstybių narių), nes ja 
valstybėms narėms būtų suteikta lankstesnė galimybė išlaikyti esamus darinius ir kartu 
įvykdyti direktyvos reikalavimus.

Pakeitimas 283
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgaliojama įgyvendinimo
aktais priimti Sąjungos TIS 
bendradarbiavimo planą. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 19 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

1. Komisija įgaliojama deleguotaisiais
aktais priimti Sąjungos TIS 
bendradarbiavimo planą. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 19 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 284
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos TIS bendradarbiavimo plane
numatoma:

2. Sąjungos TIS bendradarbiavimo 
sistemoje numatoma:

Or. en

Pakeitimas 285
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sąjungos TIS bendradarbiavimo planas 
priimamas ne vėliau kaip praėjus 
vieneriems metams po šios direktyvos 
įsigaliojimo ir yra reguliariai 
persvarstomas.

3. Sąjungos TIS bendradarbiavimo planas 
priimamas ne vėliau kaip praėjus 
vieneriems metams po šios direktyvos 
įsigaliojimo ir yra reguliariai 
persvarstomas. Apie kiekvieno 
persvarstymo rezultatus pranešama 
Europos Parlamentui.

Or. en
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Pakeitimas 286
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Neapribojant bendradarbiavimo tinklo 
galimybių užtikrinti neformalų tarptautinį 
bendradarbiavimą, Sąjunga gali sudaryti 
tarptautinius susitarimus su trečiosiomis 
šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis, 
pagal kuriuos joms būtų leidžiama 
dalyvauti tam tikroje bendradarbiavimo 
tinklo veikloje ir toks dalyvavimas būtų 
organizuojamas. Susitarime nustatomos 
kontrolės procedūros bendradarbiavimo 
tinkle cirkuliuojančių asmens duomenų 
apsaugai užtikrinti. Informacija apie 
derybas dėl tokio susitarimo teikiama 
Europos Parlamentui. Užtikrinamas tokio 
susitarimo turinio skaidrumas.

Or. es

Pagrindimas

Tarptautiniuose susitarimuose su kitomis šalimis ar saugumo agentūromis privalo būti 
numatytas piliečių teisų apsaugos mechanizmas. Be to, Europos Parlamentas privalo vykdyti 
efektyvią demokratinę susitarimų kontrolę – jis turi būti laiku informuojamas apie derybų dėl 
susitarimo turinį.

Pakeitimas 287
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Neapribojant bendradarbiavimo tinklo 
galimybių užtikrinti neformalų tarptautinį 

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

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

Or. en

Pakeitimas 288
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 289
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Sąjunga, neapribodama 
bendradarbiavimo tinklo galimybių 
užtikrinti neformalų tarptautinį 
bendradarbiavimą, sudaro tarptautinius 
susitarimus su trečiosiomis šalimis ar 
tarptautinėmis organizacijomis, Sąjunga 
numato jų dalyvavimą tam tikroje 
bendradarbiavimo tinklo veikloje ir toks 
dalyvavimas būtų organizuojamas. 
Tokiame susitarime atsižvelgiama į 
poreikį užtikrinti tinkamą 
bendradarbiavimo tinkle cirkuliuojančių 
asmens duomenų apsaugą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu siekiama įtraukti nuostatą, susijusią su tarptautiniais susitarimais, kuriuose 
dalyvauja Sąjunga.

Pakeitimas 290
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai imtųsi reikiamų techninių ir 
organizacinių priemonių, kad galėtų valdyti 
riziką, kylančią tinklų ir informacinių 
sistemų, kurias jie kontroliuoja ir kuriomis 
naudojasi savo veikloje, saugumui. 
Atsižvelgiant į naujausius technikos 
laimėjimus, šiomis priemonėmis 
užtikrinamas kilusią riziką atitinkantis 
saugumo lygis. Visų pirma priemonių 
imamasi siekiant užkirsti kelią 

1. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir paslaugas 
teikiantys arba administruojantys rinkos 
dalyviai, nurodyti šios direktyvos 3 
straipsnio 8 punkto b papunktyje, imtųsi 
reikiamų techninių ir organizacinių 
priemonių, kad galėtų valdyti riziką, 
kylančią tinklų ir informacinių sistemų, 
kurias jie kontroliuoja ir kuriomis 
naudojasi savo veikloje, saugumui. 
Atsižvelgiant į naujausius technikos 
laimėjimus, šiomis priemonėmis 
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incidentams, kurie paveikia jų tinklų ir 
informacines sistemas, kiek įmanoma 
sumažinti jų poveikį ir tuo būdu užtikrinti 
paslaugų, kurios grindžiamos tokiomis 
tinklų ir informacinėmis sistemomis, 
tęstinumą.

užtikrinamas kilusią riziką atitinkantis 
saugumo lygis. Visų pirma priemonių 
imamasi siekiant užkirsti kelią 
incidentams, kurie paveikia jų tinklų ir 
informacines sistemas, kiek įmanoma 
sumažinti jų poveikį ir tuo būdu užtikrinti 
paslaugų, kurios grindžiamos tokiomis 
tinklų ir informacinėmis sistemomis, 
tęstinumą.

Or. en

Pakeitimas 291
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 292
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų subjektų organizacijos jau įtrauktos į rinkos dalyvio apibrėžtį.

Pakeitimas 293
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai imtųsi reikiamų techninių ir 
organizacinių priemonių, kad galėtų valdyti 
riziką, kylančią tinklų ir informacinių 
sistemų, kurias jie kontroliuoja ir kuriomis 
naudojasi savo veikloje, saugumui. 

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

Atsižvelgiant į technologinę plėtrą, šiomis 
priemonėmis užtikrinamas saugumo lygis, 
atitinkantis atsiradusią riziką. Visų pirma 
reikiamų priemonių imamasi siekiant 
užkirsti kelią incidentams, kurie paveikia 
jų tinklų ir informacines sistemas, kiek 
įmanoma sumažinti jų poveikį ir tuo būdu 
užtikrinti paslaugų, kurios grindžiamos 
tokiomis tinklų ir informacinėmis 
sistemomis, tęstinumą.

Or. en

Pakeitimas 294
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 295
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai praneštų kompetentingoms 
institucijoms apie incidentus, kurie turi 
didelį poveikį pagrindinių jų teikiamų 
paslaugų saugumui.

2. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir paslaugas 
teikiantys arba administruojantys rinkos 
dalyviai, nurodyti šios direktyvos 3 
straipsnio 8 punkto b papunktyje, praneštų 
kompetentingoms institucijoms apie 
incidentus, kurie turi didelį poveikį 
pagrindinių jų teikiamų paslaugų saugumui
ir tęstinumui. Valstybės narės užtikrina, 
kad laikantis šio reikalavimo nekeičiamos 
šios direktyvos 9 straipsnio 1 dalies 
nuostatos ir pranešančiajai šaliai dėl to 
netenka didesnė atsakomybė ar 
nereikalinga veiklos ar saugumo rizika.

Or. en

Pakeitimas 296
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai praneštų kompetentingoms 
institucijoms apie incidentus, kurie turi 
didelį poveikį pagrindinių jų teikiamų 
paslaugų saugumui.

2. Valstybės narės užtikrina, kad veiktų 
mechanizmai, kuriais naudodamiesi
rinkos dalyviai galėtų pranešti
kompetentingoms institucijoms apie 
incidentus, kurie turi didelį poveikį 
pagrindinių jų teikiamų paslaugų 
saugumui.

Or. en

Pagrindimas

Pareiga pranešti apie incidentus gali suteikti verslo subjektams iškreiptas paskatas ieškoti 
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incidentų ir juos šalinti, ir taip gali susiformuoti „pažymėto langelio“ kultūra, užuot 
visapusiškai pakeitus elgseną. Todėl pirmenybė teiktina savanoriškam metodui, kai rinkos 
dalyviai skatinami pranešti apie incidentus.

Pakeitimas 297
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai praneštų kompetentingoms 
institucijoms apie incidentus, kurie turi 
didelį poveikį pagrindinių jų teikiamų 
paslaugų saugumui.

2. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai praneštų valstybės narės, kurioje 
incidentas turi poveikį pagrindinėms 
paslaugoms, kompetentingoms 
institucijoms apie incidentus, kurie turi 
didelį poveikį pagrindinių jų teikiamų 
paslaugų saugumui.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kuri kompetentinga institucija turėtų gauti pranešimus. Be to, 
nuostata pritaikoma prie ENISA pranešimo apie incidentus gairių.

Pakeitimas 298
Christian Ehler, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai praneštų kompetentingoms 
institucijoms apie incidentus, kurie turi 
didelį poveikį pagrindinių jų teikiamų 
paslaugų saugumui.

2. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai be pastebimo vėlavimo 
visapusiškai praneštų kompetentingoms 
institucijoms apie incidentus, kurie turi 
didelį poveikį pagrindinių jų teikiamų 
paslaugų saugumui.
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Or. en

Pakeitimas 299
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai praneštų kompetentingoms 
institucijoms apie incidentus, kurie turi 
didelį poveikį pagrindinių jų teikiamų 
paslaugų saugumui.

2. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai praneštų kompetentingoms 
institucijoms apie incidentus, kurie turi 
poveikį pagrindinių jų teikiamų paslaugų 
saugumui.

Or. en

Pakeitimas 300
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Viešojo administravimo institucijos ir 
rinkos dalyviai, nurodyti šios direktyvos 3 
straipsnio 8 punkto b papunktyje, turėtų 
savanoriškai pranešti apie didelius 
incidentus, sutrikimus ar pavojus savo 
pačių tinkle arba sistemoje.

Or. en

Pakeitimas 301
Ivailo Kalfin

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

2b. Bendri informaciniai punktai arba 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
atsakydami į atitinkamų viešojo 
administravimo institucijų arba rinkos 
dalyvių, pranešusių apie incidentą, 
pranešimą, kuo greičiau nurodo, kokių 
veiksmų imtasi, kokie sprendimai priimti 
ir kokios rekomendacijos pateiktos, taip 
pat nurodo visas informuotas trečiąsias 
šalis ir saugumo bei konfidencialumo 
protokolus, kuriais reglamentuojamas 
keitimasis informacija.

Or. en

Pakeitimas 302
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reikalavimai pagal 1 ir 2 dalis taikomi 
visiems rinkos dalyviams, teikiantiems 
paslaugas Europos Sąjungoje.

3. Reikalavimai pagal 1 ir 2 dalis taikomi 
visiems viešojo sektoriaus operatoriams ir 
rinkos dalyviams, nurodytiems 3 
straipsnio 8 punkto b papunktyje ir 
teikiantiems paslaugas Europos Sąjungoje. 
Šie operatoriai apie 1 ir 2 dalyse 
nurodytus incidentus praneša valstybės 
narės, kurioje incidentas turėjo poveikį 
pagrindinėms paslaugoms, bendriems 
informaciniams punktams. Kai poveikis 
pagrindinėms paslaugoms padaromas 
daugiau negu vienoje valstybėje narėje, 
pranešimą gavęs bendras informacinis
punktas, remdamasis pradinio 
informacijos šaltinio pateikta informacija, 
pagal tarpusavyje iš anksto apibrėžtus 
konfidencialumo ir saugumo protokolus 
įspėja kitus atitinkamus bendrus 
informacinius punktus. Pradinis 
informacijos šaltinis turėtų būti kuo 
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greičiau informuojamas apie tai, kurie 
bendri informaciniai punktai buvo 
informuoti apie incidentą ir kokių imtasi 
su incidentu susijusių veiksmų, kokių 
pasiekta rezultatų ar gauta informacijos.

Or. en

Pakeitimas 303
Christian Ehler, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reikalavimai pagal 1 ir 2 dalis taikomi 
visiems rinkos dalyviams, teikiantiems 
paslaugas Europos Sąjungoje.

3. Reikalavimai pagal 1 ir 2 dalis taikomi 
visiems rinkos dalyviams, teikiantiems 
paslaugas Europos Sąjungoje. Viešojo 
sektoriaus institucijos ir rinkos dalyviai 
informaciją turėtų atskleisti taip, kad tai 
būtų pritaikyta jų konkrečioms 
aplinkybėms.

Or. en

Pakeitimas 304
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Kompetentinga institucija gali 
informuoti visuomenę (arba reikalauti, kad 
tai darytų viešojo administravimo 
institucijos ir rinkos dalyviai), kai ji 
nustato, kad viešasis interesas pranešti
apie incidentą svarbesnis už galimą žalą 
atitinkamos viešojo administravimo 
institucijos ar rinkos dalyvio reputacijai ir 
komerciniams interesams. Kol sprendimai 
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ir atliktų veiksmų ataskaitą. nepriimti, administravimo institucijos ir 
operatoriai turi teisę kompetentingai 
institucijai pateikti argumentus, ar 
informacijos atskleidimas – tinkamas 
dalykas. Bet kuriuo atveju valstybės narės
turėtų vengti atskleisti konfidencialią 
verslo informaciją. Kartą per metus jos
bendradarbiavimo tinklui pateikia 
apibendrintą pagal šią dalį gautų pranešimų 
ir atliktų veiksmų ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 305
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Kompetentinga institucija gali 
informuoti visuomenę (arba reikalauti, kad 
tai darytų viešojo administravimo 
institucijos ir rinkos dalyviai), kai ji 
nustato, kad pranešimas apie incidentą 
atitinka viešuosius interesus. Kartą per 
metus kompetentinga institucija 
bendradarbiavimo tinklui pateikia 
apibendrintą pagal šią dalį gautų pranešimų 
ir atliktų veiksmų ataskaitą. Kai apie 
incidentus pranešama 8 straipsnyje 
nurodytam bendradarbiavimo tinklui, 
kitos nacionalinės kompetentingos 
institucijos be pranešančiosios 
kompetentingos institucijos leidimo viešai 
neskelbia jokios gautos informacijos apie 
riziką ar incidentus.

Or. en

Pakeitimas 306
Amelia Andersdotter



AM\1009437LT.doc 101/126 PE523.040v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Kompetentinga institucija gali 
informuoti visuomenę (arba reikalauti, kad 
tai darytų viešojo administravimo 
institucijos ir rinkos dalyviai), kai ji 
nustato, kad pranešimas apie incidentą
atitinka viešuosius interesus. Pirmiausia 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
visuomenės nariai galėtų sumažinti riziką, 
kurią jiems kelia bet koks viešojo arba 
rinkos subjekto administruojamos 
paslaugos saugumo incidentas. Kartą per 
metus kompetentinga institucija 
bendradarbiavimo tinklui pateikia 
apibendrintą pagal šią dalį gautų pranešimų 
ir atliktų veiksmų ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 307
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Kompetentinga institucija, 
pasikonsultavusi su atitinkama viešojo 
administravimo institucija arba rinkos 
dalyviu, gali informuoti visuomenę (arba 
reikalauti, kad tai darytų viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai), kai ji nustato, kad pranešimas 
apie incidentą atitinka viešuosius interesus, 
o viešasis interesas yra svarbesnis už bet 
kokius priešingus atitinkamos viešojo 
administravimo institucijos arba rinkos 
dalyvio interesus. Kartą per metus 
kompetentinga institucija 
bendradarbiavimo tinklui pateikia 
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apibendrintą pagal šią dalį gautų pranešimų 
ir atliktų veiksmų ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų iš anksto konsultuojamasi ir būtų palyginami atitinkami visuomenės ir 
atitinkamų subjektų interesai. Turėdama papildomos informacijos, kompetentinga institucija 
galėtų tinkamai įvertinti, ar atskleidimas reikalingas, o atitinkamos viešojo administravimo 
institucijos ir rinkos dalyviai galėtų pasirengti poveikiui, kurį informacijos atskleidimas gali 
turėti jų paslaugoms, jeigu tai, pvz., yra tolesni saugumo incidentai, kylantys dėl produkto 
pažeidžiamumo atskleidimo ar galimo poveikio reputacijai.

Pakeitimas 308
Christian Ehler, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 309
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Turi būti nustatyta pareiga informuoti visuomenę apie bet kokį su viešaisiais interesais
susijusį incidentą, išskyrus proporcingus apribojimus, užtikrinančius vykstančių incidentų 
pašalinimą. Tai yra pagrindinis reikalavimas skaidrumui užtikrinti ir kompensacija, 
užtikrinanti teisingesnį asmens duomenų, kuriuos piliečiai perdavė naudoti nacionalinėms 
valdžios institucijoms, valdymą.

Pakeitimas 310
Christian Ehler, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkos dalyviai skatinami ne tik 
kompetentingai institucijai pranešti apie 
incidentus, susijusius su savo įmone, bet 
ir informaciją apie juos (savanoriškai) 
įtraukti į savo finansines ataskaitas.

Or. en

Pagrindimas

Kibernetiniai incidentai gali sukelti didelių finansinių nuostolių ir nemažų išlaidų. Akcininkai 
ir tyrėjai turėtų būti informuoti apie šių incidentų padarinius. Skatinant įmones savanoriškai 
skelbti informaciją apie kibernetinius incidentus gali būti skatinamos tarpsektorinės 
diskusijos apie būsimų incidentų tikimybę, tos rizikos mastą ir prevencinių veiksmų, kurių



PE523.040v01-00 104/126 AM\1009437LT.doc

LT

imamasi kibernetinio saugumo pažeidimams sumažinti, tikslingumą.

Pakeitimas 311
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija yra įgaliojama pagal 18 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 
aplinkybių, kuriomis viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai turi pranešti apie incidentus, 
apibrėžties.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 312
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija yra įgaliojama pagal 18 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 
aplinkybių, kuriomis viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai turi pranešti apie incidentus, 
apibrėžties.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 313
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atsižvelgdamos į bet kokius pagal 5 dalį 
priimtus deleguotuosius aktus 
kompetentingos institucijos priima gaires 
ir prireikus pateikia nurodymus dėl 
aplinkybių, kuriomis viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai privalo pranešti apie incidentus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Aplinkybės, kuriomis viešojo administravimo institucijos ir rinkos dalyviai privalo teikti 
pranešimą, turėtų būti grindžiamos tik pirmesnėje dalyje nurodytu Komisijos deleguotuoju 
aktu. Priešingu atveju operatoriai, teikiantys paslaugas tarpvalstybiniu mastu ar netgi visoje 
ES, gali gauti skirtingus nurodymus arba gaires ir gali teoriškai būti įpareigoti pranešti apie 
tą patį incidentą vienoje valstybėje narėje, o kitoje – ne.

Pakeitimas 314
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atsižvelgdamos į bet kokius pagal 5 dalį 
priimtus deleguotuosius aktus 
kompetentingos institucijos priima gaires 
ir prireikus pateikia nurodymus dėl 
aplinkybių, kuriomis viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai privalo pranešti apie incidentus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 315
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atsižvelgdamos į bet kokius pagal 5 dalį 
priimtus deleguotuosius aktus 
kompetentingos institucijos priima gaires 
ir prireikus pateikia nurodymus dėl 
aplinkybių, kuriomis viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai privalo pranešti apie incidentus.

6. Kompetentingos institucijos arba bendri 
informaciniai punktai priima gaires dėl 
aplinkybių, kuriomis rinkos dalyviai 
privalo pranešti apie incidentus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi deleguotasis aktas išbrauktas, akivaizdu, kad reikės parengti aiškias gaires, kuriose 
būtų nurodyta, kada rinkos dalyviai privalo pranešti apie incidentus – tada verslo subjektams 
bus užtikrintas aiškumas.

Pakeitimas 316
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama įgyvendinimo 
aktais apibrėžti pagal 2 dalį taikytinus 
formatus ir procedūras. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 19 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 317
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama įgyvendinimo 
aktais apibrėžti pagal 2 dalį taikytinus 
formatus ir procedūras. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 19 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 318
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. 1 ir 2 dalys netaikomos labai mažoms 
įmonėms, mažosioms arba vidutinėms 
įmonėms, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 
6 d. Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažųjų ir 
vidutinio dydžio įmonių apibrėžimo35;

Išbraukta.

__________________
35 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Or. en

Pakeitimas 319
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. 1 ir 2 dalys netaikomos labai mažoms 
įmonėms, mažosioms arba vidutinėms 
įmonėms, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 
6 d. Komisijos rekomendacijoje 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažųjų ir 
vidutinio dydžio įmonių apibrėžimo35;

__________________ __________________
35 OL L 124, 2003 5 20, p. 36. 35 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Or. en

Pakeitimas 320
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų visus 
įgaliojimus, kurių reikia norint nagrinėti 
atvejus, kai viešojo administravimo 
institucijos ar rinkos dalyviai nesilaiko 
savo įsipareigojimų pagal 14 straipsnį, ir 
tokių atvejų poveikį tinklų ir informacinių 
sistemų saugumui.

1. Kompetentingos institucijos nagrinėja
šios direktyvos įpareigojimų nesilaikymo 
atvejus ir tokių atvejų poveikį tinklų ir
informacinių sistemų saugumui.

Or. en

Pakeitimas 321
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų visus 
įgaliojimus, kurių reikia norint nagrinėti 
atvejus, kai viešojo administravimo 
institucijos ar rinkos dalyviai nesilaiko 
savo įsipareigojimų pagal 14 straipsnį, ir 
tokių atvejų poveikį tinklų ir informacinių 
sistemų saugumui.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų visus 
įgaliojimus, kurių reikia norint užtikrinti, 
kad viešojo administravimo institucijos ar 
rinkos dalyviai laikytųsi savo 
įsipareigojimų pagal 14 straipsnį ir kad šių 
įpareigojimų laikymasis turėtų poveikį 
tinklų ir informacinių sistemų saugumui.
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Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų nuspręsti, kokius įgaliojimus turėtų turėti kompetentingos institucijos, 
kad galėtų užtikrinti įpareigojimų laikymąsi.

Pakeitimas 322
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 323
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) tinkamomis priemonėmis įrodytų, kaip 
veiksmingai įgyvendinamos politikos 
priemonės (apie tai sprendžiama pagal 
tęstinį pasaulinės pramonės geriausios 
patirties taikymą), t. y. kompetentingai 
institucijai arba bendram informaciniam 
punktui pateiktų įgalioto vidaus atstovo 
arba kvalifikuoto išorės auditoriaus 
atlikto saugumo audito rezultatus.

Or. en
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Pakeitimas 324
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) kai iš informacijos, pateiktos pagal šios 
dalies a punktą, negalima daryti galutinės 
išvados, sutiktų, kad kvalifikuota 
nepriklausoma įstaiga ar nacionalinė 
institucija atliktų saugumo auditą, ir audito 
rezultatus pateiktų kompetentingai 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Saugumo auditai turėtų būti atliekami ne šiaip sau, o tik tuo atveju, kai viešojo 
administravimo institucija ar rinkos dalyvis nepateikia įtikinamos informacijos apie savo 
tinklų ir informacinių sistemų saugumo būklę.

Pakeitimas 325
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų 
įgaliojimus rinkos dalyviams ir viešojo 
administravimo institucijoms pateikti 
privalomus nurodymus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nebereikalinga, nes 1 dalyje siūloma suteikti kompetentingoms institucijoms „visus 
įgaliojimus, kurių reikia norint užtikrinti, kad [...] laikytųsi“, o tai nebūtinai turi apimti 
privalomus nurodymus
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Pakeitimas 326
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų 
įgaliojimus rinkos dalyviams ir viešojo 
administravimo institucijoms pateikti 
privalomus nurodymus.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų 
įgaliojimus rinkos dalyviams ir viešojo 
administravimo institucijoms pateikti 
privalomus nurodymus ir skelbti teisinių ir 
atsakomybės nuostatų vykdymo 
įpareigojimus, ypač tais atvejais, kai 
savanoriškas metodas nėra veiksmingas.

Or. en

Pakeitimas 327
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 328
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

informavusios atitinkamą viešojo 
administravimo instituciją ar rinkos 
dalyvį, apie įtariamus kriminalinius 
nusikaltimus gali pranešti teisėsaugos 
institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Nors apie sunkaus nusikalstamo pobūdžio incidentus turėtų būti pranešama teisėsaugos 
institucijoms, turėtų būti informuojamos ir atitinkamos įmonės, kad jos galėtų pasirengti 
poveikiui, kuris gali būti padarytas jų interesams. Be to, kadangi sąvoka „sunkus 
nusikalstamas pobūdis“ gali būti įvairiai aiškinama skirtingose valstybėse narėse, taip pat 
siekiant suteikti kompetentingoms institucijoms reikalingą teisę apie incidentus spręsti savo 
nuožiūra, „pranešama“ keičiama į „gali pranešti“.

Pakeitimas 329
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Nepažeisdami taikytinos duomenų 
apsaugos teisės ir visapusiškai 
konsultuodamiesi su atitinkamais 
duomenų valdytojais ir tvarkytojais, 
kompetentingos institucijos ir bendri 
informaciniai punktai, nagrinėdami su 
asmens duomenų saugumo pažeidimu 
susijusius incidentus, glaudžiai 
bendradarbiauja su asmens duomenų 
apsaugos institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 330
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdamos užtikrinti 14 straipsnio 1 
dalies vienodą įgyvendinimą, valstybės 
narės, nereikalaudamos taikyti kokios 
nors konkrečios technologijos, skatina 
naudotis sąveikiaisiais standartais ir (arba) 
specifikacijomis, kurios yra svarbios tinklų 
ir informacijos saugumui. Tokiais 
standartais ir (arba) specifikacijomis 
prireikus atsižvelgiama į tarptautinius ir 
(arba) pasaulinius atitikmenis.

Or. en

Pakeitimas 331
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdamos užtikrinti 14 straipsnio 1 
dalies vienodą įgyvendinimą, valstybės 
narės, nereikalaudamos taikyti kokios 
nors konkrečios technologijos, skatina 
naudotis atviraisiais ir sąveikiaisiais 
tarptautiniais standartais ir (arba) 
specifikacijomis, kurios yra svarbios tinklų 
ir informacijos saugumui.

Or. en

Pakeitimas 332
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

dalies vienodą įgyvendinimą, valstybės 
narės skatina naudotis atviraisiais
standartais ir (arba) specifikacijomis, 
kurios yra svarbios tinklų ir informacijos 
saugumui, ir užtikrina, kad šie standartai 
atitiktų esamus Sąjungos teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 333
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti kuo labiau vengiama skirtingų nacionalinių standartų, kad būtų galima sudaryti 
vienodas sąlygas ir palyginti įvairių valstybių narių teisinius reikalavimus.

Pakeitimas 334
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais priima 1 
dalyje nurodytų standartų sąrašą. Šis 
sąrašas skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Pramonės atstovų inicijuota darbo 
grupė, padedant Komisijai, parengia 1 
dalyje nurodytų standartų ir (arba) 
specifikacijų sąrašą.
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Or. en

Pakeitimas 335
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės sankcijoms, 
taikytinoms už nacionalinių nuostatų, 
priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus 
nustato taisykles ir imasi visų priemonių, 
būtinų tų taisyklių taikymui užtikrinti. 
Sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės informuoja Komisiją apie tokias 
nuostatas ne vėliau kaip iki direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę datos ir 
nedelsdamos praneša jai apie vėlesnius 
tokių nuostatų pakeitimus.

1. Europos Komisija pateikia pasiūlymą 
nustatyti minimalius standartus sankcijų
sistemai, taikytinai už nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, 
pažeidimus. Valstybės narės imasi visų 
priemonių, būtinų tų taisyklių taikymui 
užtikrinti.

Or. es

Pagrindimas

Minimalūs standartai turi būti suderinti siekiant išvengti ekonominio disbalanso ir 
kompetencijos neatitikimų arba, tam tikrais atvejais, poveikio saugumui tam tikrose 
valstybėse narėse, taikančiose minimalias sankcijas.

Pakeitimas 336
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės sankcijoms, taikytinoms 
už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią 
direktyvą, pažeidimus nustato taisykles ir 
imasi visų priemonių, būtinų tų taisyklių 
taikymui užtikrinti. Numatytos sankcijos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 

1. Valstybės narės sankcijoms, taikytinoms 
už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią 
direktyvą, tyčinius pažeidimus ir 
pažeidimus dėl aplaidumo, nustato 
taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų tų 
taisyklių taikymui užtikrinti. Numatytos 
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atgrasomos. Valstybės narės informuoja 
Komisiją apie tokias nuostatas ne vėliau 
kaip iki direktyvos perkėlimo į nacionalinę 
teisę datos ir nedelsdamos praneša jai apie 
vėlesnius tokių nuostatų pakeitimus.

sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. Valstybės 
narės informuoja Komisiją apie tokias 
nuostatas ne vėliau kaip iki direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę datos ir 
nedelsdamos praneša jai apie vėlesnius 
tokių nuostatų pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad sankcijas už pažeidimus galima taikyti tik tais atvejais, kai rinkos 
dalyviai nesiėmė visų priemonių, kurių buvo galima pagrįsti iš jų tikėtis. Priešingu atveju 
rinkos dalyviai gali būti atgrasyti nuo pranešimų apie incidentus teikimo.

Pakeitimas 337
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės garantuoja, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos sankcijos 
būtų taikomos tik tuo atveju, jei rinkos 
dalyviai ir viešojo administravimo 
institucijos dėl didelio aplaidumo ar tyčios 
nesilaikė IV skyriuje nurodytų 
įpareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 338
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami 9 straipsnio 2 
dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje ir 14 

2. Penkeriems metams nuo [Leidinių 
biuro prašoma įterpti šios direktyvos 
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straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus. Komisija 
parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo 
likus ne mažiau kaip devyniems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos. Įgaliojimų suteikimas 
automatiškai pratęsiamas tokios pačios 
trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, 
kai Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo 
likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki 
kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

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

Or. ro

Pakeitimas 339
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 340
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 9 straipsnio 2 dalyje,
10 straipsnio 5 dalyje ir 14 straipsnio 
5 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
suteikimas. Sprendimas įsigalioja kitą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jokiam 
jau įsigaliojusiam deleguotajam teisės 
aktui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 10 straipsnio 5 dalyje ir 
14 straipsnio 5 dalyje nurodytų įgaliojimų 
perdavimą. Sprendimu dėl atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų suteikimas. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jokiam jau įsigaliojusiam 
deleguotajam teisės aktui.

Or. en

Pakeitimas 341
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 9 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 5 
dalį ir 14 straipsnio 5 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik jeigu per 
du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos
Parlamentas, nei Taryba nepareiškė 
prieštaravimų arba jeigu iki to laikotarpio 
pabaigos ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
pranešė Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiams.

5. Pagal 10 straipsnio 5 dalį ir 14 straipsnio 
5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškė prieštaravimų arba jeigu 
iki to laikotarpio pabaigos ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba pranešė Komisijai, 
kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

Or. en
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Pakeitimas 342
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija periodiškai peržiūri šios 
direktyvos taikymą ir pranešimą apie tai 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Pirmoji ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 
praėjus trejiems metams po perkėlimo į 
nacionalinę teisę datos, nurodytos 21 
straipsnyje. Tuo tikslu Komisija gali 
pareikalauti, kad valstybės narės 
nevilkindamos pateiktų informaciją.

Komisija periodiškai peržiūri šios 
direktyvos taikymą ir pranešimą apie tai 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Pagrindinis dėmesys peržiūrint skiriamas 
II priedo nuostatoms, ypač nuostatoms dėl 
interneto platformų. Pirmoji ataskaita 
pateikiama ne vėliau kaip praėjus dvejiems
metams po perkėlimo į nacionalinę teisę 
datos, nurodytos 21 straipsnyje. Tuo tikslu 
Komisija gali pareikalauti, kad valstybės 
narės nevilkindamos pateiktų informaciją.

Peržiūrint direktyvą įvertinamos ir šioje 
direktyvoje nustatytos savanoriškos 
paskatos biržinėms bendrovėms. Šio 
savanoriško metodo veiksmingumą 
nacionalinė kompetentinga institucija 
įvertina kas 2 metus. Apie rezultatus 
turėtų būti nedelsiant pranešama Europos 
Parlamentui. Jeigu paaiškėja, kad 
savanoriškas metodas nėra pakankamas 
klientų ir investuotojų interesams 
apsaugoti, valstybės narės nustatyto 
teisinius įpareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant neatsilikti nuo kintančių pavojų ir sąlygų kibernetinio saugumo srityje, II priedas turi 
būti reguliariai persvarstomas ir taisomas.

Pakeitimas 343
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija periodiškai peržiūri šios 
direktyvos taikymą ir pranešimą apie tai 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Pirmoji ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 
praėjus trejiems metams po perkėlimo į 
nacionalinę teisę datos, nurodytos 21 
straipsnyje. Tuo tikslu Komisija gali 
pareikalauti, kad valstybės narės 
nevilkindamos pateiktų informaciją.

Komisija kas trejus metus peržiūri šios 
direktyvos taikymą ir pranešimą apie tai 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Pirmoji ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 
praėjus trejiems metams po perkėlimo į 
nacionalinę teisę datos, nurodytos 21 
straipsnyje. Tuo tikslu Komisija gali 
pareikalauti, kad valstybės narės 
nevilkindamos pateiktų informaciją.

Or. ro

Pakeitimas 344
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) CERT biurai yra įkurti ir pagalbinės 
informacinės sistemos įrengtos saugiose 
vietose.

c) CERT biurai yra įkurti ir pagalbinės 
informacinės sistemos įrengtos saugiose 
vietose, turinčiose apsaugotas tinklų ir 
informacijos sistemas.

Or. en

Pakeitimas 345
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo pirmos pastraipos 2 punkto a papunkčio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stebėti incidentus nacionaliniu lygmeniu, – nustatyti ir stebėti incidentus 
nacionaliniu lygmeniu,

Or. en



AM\1009437LT.doc 121/126 PE523.040v01-00

LT

Pakeitimas 346
Christian Ehler, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Rinkos dalyvių sąrašas Rinkos dalyvių sąrašas. Šis sąrašas yra 
nebaigtinis ir persvarstomas kas 2 metus:

Or. en

Pakeitimas 347
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkos dalyvių sąrašas Viešojo ir privačiojo sektorių operatorių
sąrašas

Or. en

Pakeitimas 348
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. E. prekybos platformos Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 349
Ivailo Kalfin



PE523.040v01-00 122/126 AM\1009437LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Interneto mokėjimo vartai Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 350
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Interneto mokėjimo vartai Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 351
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Socialiniai tinklai Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 352
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paieškos sistemos Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 353
Christian Ehler, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paieškos sistemos Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 354
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nuotolinių išteklių paslaugos Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 355
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nuotolinių išteklių paslaugos 5. Verslo subjektų vartotojams teikiamos 
nuotolinių išteklių paslaugos
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Or. en

Pakeitimas 356
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nuotolinių išteklių paslaugos 5. Nuotolinių išteklių ir talpyklų paslaugos

Or. en

Pakeitimas 357
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Informacinės ir ryšių technologijos: 
verslo subjektų verslo subjektams 
teikiamos nuotolinių išteklių paslaugos, 
interneto mokėjimo vartai

Or. en

Pakeitimas 358
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vandens tiekimo paslaugos

Or. en
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Pakeitimas 359
Christian Ehler, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Aparatinės įrangos kūrėjai ir 
gamintojai

Or. en

Pakeitimas 360
Christian Ehler, Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Programinės įrangos kūrėjai ir 
gamintojai

Or. en

Pakeitimas 361
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Taikomųjų programų parduotuvės Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 362
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Didelio našumo kompiuterinės 
infrastruktūros objektai

Or. en


