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Grozījums Nr. 128
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 129
Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. lv

Grozījums Nr. 130
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 131
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 132
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 133
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jāizveido sadarbības mehānisms 
Savienības līmenī, lai varētu veikt 
informācijas apmaiņu un saskaņotu 
atklāšanu un reaģēšanu attiecībā uz tīklu un 
informācijas drošību (TID). Lai šis 
mehānisms būtu efektīvs un iekļaujošs, ir 
svarīgi, lai visām dalībvalstīm būtu 
minimālas spējas un stratēģija, kas 
nodrošina augsta līmeņa TID to teritorijā. 
Minimālās drošības prasības būtu 
jāattiecina arī uz arī valsts pārvaldes 
iestādēm un informācijas kritisko 

(4) Būtu jāizveido sadarbības mehānisms 
Savienības līmenī, lai varētu veikt 
informācijas apmaiņu un saskaņotu 
atklāšanu un reaģēšanu attiecībā uz tīklu un 
informācijas drošību (TID). Lai šis 
mehānisms būtu efektīvs un iekļaujošs, ir 
svarīgi, lai visām dalībvalstīm būtu 
minimālas spējas un stratēģija, kas 
nodrošina augsta līmeņa TID to teritorijā. 
Minimālās drošības prasības būtu 
jāattiecina arī uz arī valsts pārvaldes 
iestādēm un informācijas kritisko 
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infrastruktūru apsaimniekotājiem, lai 
veicinātu riska pārvaldības kultūru un 
nodrošinātu ziņošanu par nopietnākajiem 
incidentiem.

infrastruktūru apsaimniekotājiem, lai 
veicinātu riska pārvaldības kultūru un 
nodrošinātu ziņošanu par nopietnākajiem 
incidentiem. Tiesiskais regulējums 
jāizstrādā, pamatojoties uz 
nepieciešamību garantēt pilsoņu privātās 
dzīves neaizskaramību un integritāti.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jāizveido sadarbības mehānisms 
Savienības līmenī, lai varētu veikt 
informācijas apmaiņu un saskaņotu 
atklāšanu un reaģēšanu attiecībā uz tīklu un 
informācijas drošību (TID). Lai šis 
mehānisms būtu efektīvs un iekļaujošs, ir 
svarīgi, lai visām dalībvalstīm būtu 
minimālas spējas un stratēģija, kas 
nodrošina augsta līmeņa TID to teritorijā. 
Minimālās drošības prasības būtu 
jāattiecina arī uz arī valsts pārvaldes 
iestādēm un informācijas kritisko 
infrastruktūru apsaimniekotājiem, lai 
veicinātu riska pārvaldības kultūru un 
nodrošinātu ziņošanu par nopietnākajiem 
incidentiem.

(4) Būtu jāizveido sadarbības mehānisms 
Savienības līmenī, lai varētu veikt 
informācijas apmaiņu un saskaņotu 
atklāšanu un reaģēšanu attiecībā uz tīklu un 
informācijas drošību (TID). Lai šis 
mehānisms būtu efektīvs un iekļaujošs, ir 
svarīgi, lai visām dalībvalstīm būtu 
minimālas spējas un stratēģija, kas 
nodrošina augsta līmeņa TID to teritorijā. 
Minimālās drošības prasības būtu 
jāattiecina arī uz arī valsts pārvaldes 
iestādēm un informācijas kritisko 
infrastruktūru valsts un privātā sektora
apsaimniekotājiem, lai veicinātu riska 
pārvaldības kultūru un nodrošinātu 
ziņošanu par nopietnākajiem incidentiem. 
Jāpaplašina Kritiskās infrastruktūras 
brīdinājuma informācijas tīkls (CIWIN), 
iekļaujot tajā minētos apsaimniekotājus.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jāizveido sadarbības mehānisms 
Savienības līmenī, lai varētu veikt 
informācijas apmaiņu un saskaņotu 
atklāšanu un reaģēšanu attiecībā uz tīklu un 
informācijas drošību (TID). Lai šis 
mehānisms būtu efektīvs un iekļaujošs, ir 
svarīgi, lai visām dalībvalstīm būtu 
minimālas spējas un stratēģija, kas 
nodrošina augsta līmeņa TID to teritorijā. 
Minimālās drošības prasības būtu 
jāattiecina arī uz arī valsts pārvaldes 
iestādēm un informācijas kritisko 
infrastruktūru apsaimniekotājiem, lai 
veicinātu riska pārvaldības kultūru un 
nodrošinātu ziņošanu par nopietnākajiem 
incidentiem.

(4) Būtu jāizveido sadarbības mehānisms 
Savienības līmenī, lai varētu veikt 
informācijas apmaiņu un saskaņotu 
novēršanu, atklāšanu un reaģēšanu 
attiecībā uz tīklu un informācijas drošību 
(TID). Lai šis mehānisms būtu efektīvs un 
iekļaujošs, ir svarīgi, lai visām dalībvalstīm 
būtu minimālas spējas un stratēģija, kas 
nodrošina augsta līmeņa TID to teritorijā. 
Minimālās drošības prasības būtu 
jāattiecina arī uz arī valsts pārvaldes 
iestādēm un informācijas kritisko 
infrastruktūru apsaimniekotājiem, lai 
veicinātu riska pārvaldības kultūru un 
nodrošinātu ziņošanu par nopietnākajiem 
incidentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Christian Ehler, Manfred Weber, Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jāizveido sadarbības mehānisms 
Savienības līmenī, lai varētu veikt 
informācijas apmaiņu un saskaņotu 
atklāšanu un reaģēšanu attiecībā uz tīklu un 
informācijas drošību (TID). Lai šis 
mehānisms būtu efektīvs un iekļaujošs, ir 
svarīgi, lai visām dalībvalstīm būtu 
minimālas spējas un stratēģija, kas 
nodrošina augsta līmeņa TID to teritorijā. 
Minimālās drošības prasības būtu 
jāattiecina arī uz arī valsts pārvaldes 
iestādēm un informācijas kritisko 
infrastruktūru apsaimniekotājiem, lai 
veicinātu riska pārvaldības kultūru un 
nodrošinātu ziņošanu par nopietnākajiem 
incidentiem.

(4) Būtu jāizveido sadarbības mehānisms 
Savienības līmenī, lai varētu veikt 
informācijas apmaiņu un saskaņotu 
atklāšanu un reaģēšanu attiecībā uz tīklu un 
informācijas drošību (TID). Lai šis 
mehānisms būtu efektīvs un iekļaujošs, ir 
svarīgi, lai visām dalībvalstīm būtu 
minimālas spējas un stratēģija, kas 
nodrošina augsta līmeņa TID to teritorijā. 
Minimālās drošības prasības būtu 
jāattiecina arī uz arī valsts pārvaldes 
iestādēm, informācijas kritisko 
infrastruktūru apsaimniekotājiem un biržas 
sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem, lai 
veicinātu riska pārvaldības kultūru un 
nodrošinātu ziņošanu par nopietnākajiem 
incidentiem.
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Or. en

Pamatojums

Biržas sarakstā iekļautu uzņēmumu drošības pārkāpumi var būtiski ietekmēt uzņēmumu 
produktus, pakalpojumus, attiecības ar klientiem un piegādātājiem, kā arī vispārējo 
konkurētspējas situāciju, un tādēļ tie var būtiski ietekmēt iekšējā (un ārējā) tirgus darbību. Šī 
iemesla dēļ direktīva jāpiemēro arī biržas sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 137
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jāizveido sadarbības mehānisms 
Savienības līmenī, lai varētu veikt 
informācijas apmaiņu un saskaņotu 
atklāšanu un reaģēšanu attiecībā uz tīklu un 
informācijas drošību (TID). Lai šis 
mehānisms būtu efektīvs un iekļaujošs, ir 
svarīgi, lai visām dalībvalstīm būtu 
minimālas spējas un stratēģija, kas 
nodrošina augsta līmeņa TID to teritorijā. 
Minimālās drošības prasības būtu 
jāattiecina arī uz arī valsts pārvaldes 
iestādēm un informācijas kritisko 
infrastruktūru apsaimniekotājiem, lai 
veicinātu riska pārvaldības kultūru un 
nodrošinātu ziņošanu par nopietnākajiem
incidentiem.

(4) Būtu jāizveido sadarbības mehānisms 
Savienības līmenī, lai varētu veikt 
informācijas apmaiņu un saskaņotu 
atklāšanu un reaģēšanu attiecībā uz tīklu un 
informācijas drošību (TID). Lai šis 
mehānisms būtu efektīvs un iekļaujošs, ir 
svarīgi, lai visām dalībvalstīm būtu 
minimālas spējas un stratēģija, kas 
nodrošina augsta līmeņa TID to teritorijā. 
Minimālās drošības prasības būtu 
jāattiecina arī uz arī valsts pārvaldes 
iestādēm un tirgus dalībniekiem, lai 
veicinātu riska pārvaldības kultūru un 
nodrošinātu ziņošanu par incidentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 139
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai aptvertu visus attiecīgos incidentus 
un riskus, šī direktīva būtu jāpiemēro 
visām tīklu un informācijas sistēmām. 
Valsts pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem uzticētos pienākumus tomēr 
nebūtu jāattiecina uz uzņēmumiem, kas 
nodrošina publisko komunikāciju tīklus 
vai sniedz publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Direktīvas 2002/21/EK par 
kopējiem reglamentējošiem noteikumiem 
attiecībā uz elektronisko komunikāciju 
tīkliem un pakalpojumiem 
(pamatdirektīva)25 nozīmē, uz kuriem 
attiecas konkrētas drošības un integritātes 
prasības, kas noteiktas minētās direktīvas 
13.a pantā, un minētie pienākumi nebūtu 
jāattiecina arī uz uzticamības
pakalpojumu sniedzējiem.

(5) Lai aptvertu visus attiecīgos incidentus 
un riskus, šī direktīva būtu jāpiemēro 
visām tīklu un informācijas sistēmām.

__________________
25 OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Ivailo Kalfin
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Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai aptvertu visus attiecīgos incidentus 
un riskus, šī direktīva būtu jāpiemēro 
visām tīklu un informācijas sistēmām. 
Valsts pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem uzticētos pienākumus tomēr 
nebūtu jāattiecina uz uzņēmumiem, kas 
nodrošina publisko komunikāciju tīklus vai 
sniedz publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Direktīvas 2002/21/EK par 
kopējiem reglamentējošiem noteikumiem 
attiecībā uz elektronisko komunikāciju 
tīkliem un pakalpojumiem 
(pamatdirektīva)25 nozīmē, uz kuriem 
attiecas konkrētas drošības un integritātes 
prasības, kas noteiktas minētās direktīvas 
13.a pantā, un minētie pienākumi nebūtu 
jāattiecina arī uz uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem.

(5) Lai aptvertu visus attiecīgos incidentus 
un riskus, šī direktīva būtu jāpiemēro tīklu 
un informācijas sistēmām, kuras sniedz 
un/vai nodrošina to pakalpojumu darbību, 
kas uzskaitīti šīs direktīvas 3. panta 
8. punkta b) apakšpunktā. Pienākumi
tomēr nebūtu jāattiecina uz uzņēmumiem, 
kas nodrošina publisko komunikāciju tīklus 
vai sniedz publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Direktīvas 2002/21/EK par 
kopējiem reglamentējošiem noteikumiem 
attiecībā uz elektronisko komunikāciju 
tīkliem un pakalpojumiem 
(pamatdirektīva)25 nozīmē, uz kuriem 
attiecas konkrētas drošības un integritātes 
prasības, kas noteiktas minētās direktīvas 
13.a pantā, un minētie pienākumi nebūtu 
jāattiecina arī uz uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem.

__________________ __________________
25 OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp. 25 OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai aptvertu visus attiecīgos incidentus 
un riskus, šī direktīva būtu jāpiemēro 
visām tīklu un informācijas sistēmām. 
Valsts pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem uzticētos pienākumus tomēr 
nebūtu jāattiecina uz uzņēmumiem, kas 
nodrošina publisko komunikāciju tīklus vai 

(5) Šī direktīva būtu jāpiemēro visām tīklu 
un informācijas sistēmām. Valsts pārvaldes 
iestādēm un tirgus dalībniekiem uzticētos 
pienākumus tomēr nebūtu jāattiecina uz 
uzņēmumiem, kas nodrošina publisko 
komunikāciju tīklus vai sniedz publiski 
pieejamus elektronisko komunikāciju 
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sniedz publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Direktīvas 2002/21/EK par 
kopējiem reglamentējošiem noteikumiem 
attiecībā uz elektronisko komunikāciju 
tīkliem un pakalpojumiem 
(pamatdirektīva)25 nozīmē, uz kuriem 
attiecas konkrētas drošības un integritātes 
prasības, kas noteiktas minētās direktīvas 
13.a pantā, un minētie pienākumi nebūtu 
jāattiecina arī uz uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem.

pakalpojumus Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 7. marta 
Direktīvas 2002/21/EK par kopējiem 
reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz 
elektronisko komunikāciju tīkliem un
pakalpojumiem (pamatdirektīva)25 nozīmē, 
uz kuriem attiecas konkrētas drošības un 
integritātes prasības, kas noteiktas minētās 
direktīvas 13.a pantā, un minētie 
pienākumi nebūtu jāattiecina arī uz 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem.

__________________ __________________
25 OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp. 25 OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.

Or. en

Pamatojums

Neviens nav pasargāts no incidentiem un riska, pret kuru nav iespējams nodrošināties tikai 
tādēļ, ka pastāv nebeidzama virkne incidentu rašanās varbūtību un notiek ārkārtīgi strauja
tehnoloģiskā attīstība IKT jomā. Svītrotais teksts var radīt nepareizu priekšstatu, ka visus 
riskus ir iespējams ierobežot pilnībā, kas tomēr nav iespējams, ieguldot atbilstošas pūles un 
līdzekļus.

Grozījums Nr. 142
Christian Ehler, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai aptvertu visus attiecīgos incidentus 
un riskus, šī direktīva būtu jāpiemēro 
visām tīklu un informācijas sistēmām. 
Valsts pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem uzticētos pienākumus tomēr 
nebūtu jāattiecina uz uzņēmumiem, kas 
nodrošina publisko komunikāciju tīklus vai 
sniedz publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Direktīvas 2002/21/EK par 
kopējiem reglamentējošiem noteikumiem 

(5) Lai aptvertu visus attiecīgos incidentus 
un riskus, šī direktīva būtu jāpiemēro 
visām tīklu un informācijas sistēmām. 
Valsts pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem uzticētos pienākumus tomēr 
nebūtu jāattiecina uz uzņēmumiem, kas 
nodrošina publisko komunikāciju tīklus vai 
sniedz publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Direktīvas 2002/21/EK par 
kopējiem reglamentējošiem noteikumiem 
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attiecībā uz elektronisko komunikāciju 
tīkliem un pakalpojumiem 
(pamatdirektīva)25 nozīmē, uz kuriem 
attiecas konkrētas drošības un integritātes 
prasības, kas noteiktas minētās direktīvas 
13.a pantā, un minētie pienākumi nebūtu 
jāattiecina arī uz uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem.

attiecībā uz elektronisko komunikāciju 
tīkliem un pakalpojumiem 
(pamatdirektīva)25 nozīmē, uz kuriem 
attiecas konkrētas drošības un integritātes 
prasības, kas noteiktas minētās direktīvas 
13.a pantā.

__________________ __________________
25 OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp. 25 OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.

Or. en

Pamatojums

Uzticamības pakalpojumu sniedzējiem ir būtiska nozīme ekonomisko, finanšu un citu 
darījumu nodrošināšanā e-komercijas, e-pārvaldes, e-bankas un citās jomās. Tādēļ tie paši 
par sevi nav jāizslēdz no direktīvas piemērošanas jomas.

Grozījums Nr. 143
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 144
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 145
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 146
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 147
Christian Ehler, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Tāpēc, lai efektīvi reaģētu uz tīklu un 
informācijas sistēmu drošības problēmām, 
ir nepieciešama Savienības līmeņa 
vispārēja pieeja, kurā iekļautas kopīgas 
minimālās prasības attiecībā uz spēju 
veidošanu un plānošanu, informācijas 
apmaiņa un darbību koordinēšana, un
kopīgas minimālās drošības prasības 
visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem un 
valsts pārvaldes iestādēm. Saskaņā ar 
atbilstošiem Kiberdrošības koordinācijas 
grupu (CSGC) ieteikumiem jāpiemēro 
kopīgi minimālie standarti.

Or. en



AM\1009437LV.doc 15/119 PE523.040v01-00

LV

Grozījums Nr. 148
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 149
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Lai panāktu un uzturētu vienādi augsta 
līmeņa tīklu un informācijas sistēmu 
drošību, katrai dalībvalstij būtu vajadzīga 
valsts TID stratēģija, kurā noteikti 
stratēģiskie mērķi un konkrēti politikas 
pasākumi, kas jāievieš. Valsts līmenī ir 
jāizstrādā pamatprasībām atbilstīgi TID 
sadarbības plāni, lai panāktu tādu 
reaģēšanas spēju līmeni, kas incidentu 
gadījumos ļautu efektīvi un lietderīgi 
sadarboties valsts un Savienības līmenī. 
Dalībvalstis drīkst lūgt palīdzību no 
Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūras (ENISA), izstrādājot valsts tīklu 
un informācijas drošības (TID) 
stratēģijas, kas balstītas uz kopīgu 
obligāto TID stratēģiju projektu.
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 150
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Lai panāktu un uzturētu vienādi augsta 
līmeņa tīklu un informācijas sistēmu 
drošību, katrai dalībvalstij būtu vajadzīga 
valsts TID stratēģija, kurā noteikti 
stratēģiskie mērķi un konkrēti politikas 
pasākumi, kas jāievieš. Valsts līmenī ir 
jāizstrādā pamatprasībām atbilstīgi TID 
sadarbības plāni, lai panāktu tādu 
reaģēšanas spēju līmeni, kas incidentu 
gadījumos ļautu efektīvi un lietderīgi 
sadarboties valsts un Savienības līmenī. 
Tādēļ katrai dalībvalstij ir pienākums 
ievērot kopīgos standartus attiecībā uz 
datu formātu un datu apmaināmību, lai 
tos varētu kopīgot un izvērtēt.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina savstarpējā sadarbspēja.

Grozījums Nr. 151
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 152
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PE523.040v01-00 18/119 AM\1009437LV.doc

LV

uzdevumus un tādējādi sasniegt šīs 
direktīvas mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 154
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Visās dalībvalstīs ir jābūt atbilstošam 
aprīkojumam gan tehnisko, gan 
organizatorisko spēju ziņā, lai novērstu un 
atklātu tīklu un informācijas sistēmu 
incidentus un riskus, reaģētu uz tiem un tos 
mazinātu. Tāpēc visās dalībvalstīs būtu 
jāizveido labi funkcionējošas, 

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

pamatprasībām atbilstošas 
datorapdraudējumu reaģēšanas vienības un 
pastāvīgas un nepārtraukti pieejamas 
seku mazināšanas un reaģēšanas spējas, 
lai nodrošinātu efektīvas un saderīgas 
spējas incidentu risināšanai un risku 
novēršanai un efektīvas sadarbības 
nodrošināšanai Savienības līmenī. Ņemot 
vērā iepriekš minēto, dalībvalstīm būtu 
jāgarantē, lai katram no šīs direktīvas 
II pielikumā uzskaitītajiem nozaru 
dienestiem ir piesaistīta vismaz viena 
CERT. Attiecībā uz pārrobežu sadarbību 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka visām 
CERT ir pietiekami līdzekļi, lai piedalītos 
attiecīgajā starptautiskajā un Eiropas 
sadarbības tīkla darbā. Eiropas Tīkla un 
informācijas drošības aģentūrai 
vajadzības gadījumā būtu jāsniedz 
nepieciešamais atbalsts un konsultācijas 
to kapacitātes pilnveidošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Visām dalībvalstīm un tirgus 
dalībniekiem ir jābūt atbilstošam 
aprīkojumam gan tehnisko, gan 
organizatorisko spēju ziņā, lai novērstu un 
atklātu tīklu un informācijas sistēmu 
incidentus un riskus, reaģētu uz tiem un tos 
mazinātu. Biežāk nepieciešamajam 
aprīkojumam un spējām būtu jāatbilst 
vispārpieņemtiem tehniskiem standartiem, 
kā arī standarta ekspluatācijas 
procedūrām (SPO). Tāpēc visās 
dalībvalstīs būtu jāizveido labi 
funkcionējošas, pamatprasībām atbilstošas 
datorapdraudējumu reaģēšanas vienības, lai 
nodrošinātu efektīvas un saderīgas spējas 
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incidentu risināšanai un risku novēršanai 
un efektīvas sadarbības nodrošināšanai 
Savienības līmenī. Šīm CERT būtu jābūt 
iespējai savstarpēji sadarboties, 
pamatojoties uz kopīgiem tehniskiem 
standartiem un SPO.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina savstarpējā sadarbspēja.

Grozījums Nr. 156
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 157
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums



AM\1009437LV.doc 21/119 PE523.040v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 158
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Balstoties uz Dalībvalstu Eiropas 
forumā (EFMS) panākto ievērojamo 
progresu diskusiju un politikas 
paraugprakses apmaiņas veicināšanā, 
tostarp principu izstrādē attiecībā uz 
Eiropas sadarbību e-krīžu jomā, 
dalībvalstīm un Komisijai vajadzētu 
izveidot institucionālu tīklu, lai panāktu 
pastāvīgu komunikāciju starp tām un 
palīdzētu īstenot to sadarbību. 

Or. en
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Grozījums Nr. 159
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 160
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

apmaiņas instrumentam, palīdzot tā 
dalībniekiem veidot spējas, vadot 
salīdzinošās izvērtēšanas un TID mācību 
organizēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 162
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Būtu jāievieš droša informācijas 
apmaiņas infrastruktūra, lai sadarbības 

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

Or. en

Grozījums Nr. 163
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Būtu jāievieš droša informācijas 
apmaiņas infrastruktūra, lai sadarbības 
tīklā, kam var piekļūt visas dalībvalstis,
varētu apmainīties ar sensitīvu un 
konfidenciālu informāciju.

Or. ro

Grozījums Nr. 164
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 165
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Tā kā tīklu un informācijas sistēmu 
lielākā daļa tiek privāti apsaimniekota, ir 
būtiska publiskā un privātā sektora 
sadarbība. Tirgus dalībnieki būtu jāmudina 
izmantot savus neformālās sadarbības 
mehānismus, lai nodrošinātu TID. Tiem 
būtu jāsadarbojas arī ar publisko sektoru un 
savstarpēji jāapmainās ar informāciju un 
paraugpraksi, tostarp par iepriekšējo 
periodu, par to saņemot attiecīgu 
informāciju un operatīvo atbalstu 
incidenta gadījumā. Lai efektīvi veicinātu 
informācijas un paraugprakses apmaiņu, 
ir būtiski nodrošināt, lai tirgus dalībnieki 
un 3. panta 8. punkta b) apakšpunktā 
minētās kritiskās valsts pārvaldes iestādes, 
kuras piedalās šādās apmaiņās, šādas 
sadarbības rezultātā nenonāktu 
nelabvēlīgā stāvoklī. Jānodrošina 
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pietiekama aizsardzība, lai šī sadarbība 
nepakļautu šos uzņēmumus lielākam 
atbilstības riskam vai neradītu tiem 
jaunas saistības saistībā ar, cita starpā,
konkurenci, intelektuālo īpašumu, datu 
aizsardzību vai kiberdrošības likumu, kā 
arī lai tiem neradītu lielāku operatīvo vai 
drošības risku.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 167
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tā kā tīklu un informācijas sistēmu 
lielākā daļa tiek privāti apsaimniekota, ir 
būtiska publiskā un privātā sektora 
sadarbība. Tirgus dalībnieki būtu jāmudina 
izmantot savus neformālās sadarbības 

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

mehānismus, lai nodrošinātu TID. Tiem 
būtu jāsadarbojas arī ar publisko sektoru un 
jāapmainās ar informāciju un paraugpraksi, 
par to saņemot operatīvo atbalstu un 
informāciju incidenta gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
pienācīgi informētu ES iedzīvotājus un 
tirgus dalībniekus, ENISA un
kompetentajām iestādēm būtu jāizveido 
kopīga tīmekļa vietne, kurā publicē
nekonfidenciālu informāciju par 
incidentiem un riskiem.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 170
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 171
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 172
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 173
Christian Ehler, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 174
Ioannis A. Tsoukalas
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Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 175
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 176
Amelia Andersdotter
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Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 177
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 178
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 179
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Šie pienākumi būtu jāpaplašina, 
attiecinot tos ne tikai uz elektronisko 
komunikāciju nozari, bet arī uz 
galvenajiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. 
gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko 
nosaka informācijas sniegšanas kārtību 
tehnisko standartu un noteikumu jomā27, jo 
minētie pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
pamatu pakārtotiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem vai tiešsaistes 
darbībai, piemēram, e-tirdzniecības 
platformām, interneta maksājumu 
vārtejām, sociālajiem tīkliem, 
meklētājprogrammām, mākoņdatošanas 
pakalpojumiem, lietotņu veikaliem. Šo 
pakalpojumu, kas padara iespējamu 
informācijas sabiedrību, traucējumi kavē 
citu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniegšanu, kuru būtiski 
komponenti ir iepriekš minētie 
pakalpojumi. Programmatūras 
izstrādātāji un iekārtu ražotāji nav 

(24) Šie pienākumi būtu jāpaplašina, 
attiecinot tos ne tikai uz elektronisko 
komunikāciju nozari, bet arī uz 
galvenajiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. 
gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko 
nosaka informācijas sniegšanas kārtību 
tehnisko standartu un noteikumu jomā27, jo 
minētie pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
pamatu pakārtotiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem vai tiešsaistes 
darbībai, piemēram, e-tirdzniecības 
platformām, interneta maksājumu 
vārtejām, sociālajiem tīkliem, 
meklētājprogrammām, mākoņdatošanas
pakalpojumiem, lietotņu veikaliem.
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informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji un tādējādi tiek izslēgti. Minētie 
pienākumi būtu jāattiecina arī uz valsts 
pārvaldes iestādēm un kritiskās 
infrastruktūras apsaimniekotājiem, kas 
ļoti daudz izmanto informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas un kas ir 
būtiski svarīgu ekonomisko un sociālo 
funkciju – piemēram, elektrības un gāzes, 
transporta, kredītiestāžu, biržas 
pakalpojumu un veselības aprūpes –
nodrošināšanā. Šo tīklu un informācijas 
sistēmu traucējumi varētu ietekmēt 
iekšējo tirgu.
__________________ __________________
27 OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp. 27 OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Šie pienākumi būtu jāpaplašina, 
attiecinot tos ne tikai uz elektronisko 
komunikāciju nozari, bet arī uz 
galvenajiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. 
gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko 
nosaka informācijas sniegšanas kārtību 
tehnisko standartu un noteikumu jomā27, 
jo minētie pakalpojumu sniedzēji 
nodrošina pamatu pakārtotiem 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem 
vai tiešsaistes darbībai, piemēram, e-
tirdzniecības platformām, interneta 
maksājumu vārtejām, sociālajiem tīkliem, 
meklētājprogrammām, mākoņdatošanas 
pakalpojumiem, lietotņu veikaliem. Šo 
pakalpojumu, kas padara iespējamu 
informācijas sabiedrību, traucējumi kavē 

(24) Šie pienākumi būtu jāpaplašina, 
attiecinot tos ne tikai uz elektronisko 
komunikāciju nozari, bet arī uz 
galvenajiem valsts un privātā sektora
kritiskās infrastruktūras sniedzējiem un
apsaimniekotājiem, kas ļoti daudz izmanto 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
un kas ir būtiski svarīgu ekonomisko un 
sociālo funkciju — piemēram,
elektroenerģijas un gāzes, transporta,
finanšu iestāžu, biržas pakalpojumu un 
veselības aprūpes – nodrošināšanā. Šo tīkla
un informācijas sistēmu traucējumi
ietekmētu iekšējo tirgu un to sniegto 
pakalpojumu saņēmēju fizisko vai 
finansiālo integritāti. Pakārtotiem 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem 
vai tiešsaistes darbībām, piemēram, e-
tirdzniecības platformām, sociālajiem 
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citu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniegšanu, kuru būtiski 
komponenti ir iepriekš minētie 
pakalpojumi. Programmatūras 
izstrādātāji un iekārtu ražotāji nav
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji un tādējādi tiek izslēgti. Minētie 
pienākumi būtu jāattiecina arī uz valsts 
pārvaldes iestādēm un kritiskās 
infrastruktūras apsaimniekotājiem, kas ļoti 
daudz izmanto informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas un kas ir būtiski 
svarīgu ekonomisko un sociālo funkciju –
piemēram, elektrības un gāzes, transporta,
kredītiestāžu, biržas pakalpojumu un 
veselības aprūpes – nodrošināšanā. Šo tīklu
un informācijas sistēmu traucējumi varētu 
ietekmēt iekšējo tirgu.

tīkliem, meklētājprogrammām, lietotņu 
veikaliem, kā arī programmatūras 
izstrādātājiem un iekārtu ražotājiem nav 
jāpiemēro šajā direktīvā paredzētās 
obligātās ziņošanas prasības. Neraugoties 
uz to, brīvprātīga ziņošana un 
informācijas apmaiņa ar kompetentajām 
iestādēm saskaņā ar šajā direktīvā 
noteiktajiem mehānismiem ir stingri 
ieteicama, jo īpaši, ja ir paredzami 
nopietni incidenti vai traucējumi.

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

Or. en

Grozījums Nr. 181
Christian Ehler, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Šie pienākumi būtu jāpaplašina, 
attiecinot tos ne tikai uz elektronisko
komunikāciju nozari, bet arī uz 
galvenajiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, 
ar ko nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu 
jomā27, jo minētie pakalpojumu sniedzēji 
nodrošina pamatu pakārtotiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem vai tiešsaistes 
darbībai, piemēram, e-tirdzniecības 
platformām, interneta maksājumu 
vārtejām, sociālajiem tīkliem, 

(24) Šie pienākumi būtu jāpaplašina, 
attiecinot tos ne tikai uz elektronisko 
komunikāciju nozari, bet arī uz 
galvenajiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, 
ar ko nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu 
jomā27, jo minētie pakalpojumu sniedzēji 
nodrošina pamatu pakārtotiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem vai tiešsaistes 
darbībai, piemēram, e-tirdzniecības 
platformām, interneta maksājumu 
vārtejām, sociālajiem tīkliem, 
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meklētājprogrammām, mākoņdatošanas 
pakalpojumiem, lietotņu veikaliem. Šo 
pakalpojumu, kas padara iespējamu 
informācijas sabiedrību, traucējumi kavē 
citu informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniegšanu, kuru būtiski komponenti ir 
iepriekš minētie pakalpojumi. 
Programmatūras izstrādātāji un iekārtu 
ražotāji nav informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzēji un tādējādi tiek 
izslēgti. Minētie pienākumi būtu jāattiecina 
arī uz valsts pārvaldes iestādēm un 
kritiskās infrastruktūras 
apsaimniekotājiem, kas ļoti daudz izmanto 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
un kas ir būtiski svarīgu ekonomisko un 
sociālo funkciju – piemēram, elektrības un 
gāzes, transporta, kredītiestāžu, biržas 
pakalpojumu un veselības aprūpes –
nodrošināšanā. Šo tīklu un informācijas 
sistēmu traucējumi varētu ietekmēt iekšējo 
tirgu.

meklētājprogrammām, mākoņdatošanas 
pakalpojumiem, lietotņu veikaliem. Šo 
pakalpojumu, kas padara iespējamu 
informācijas sabiedrību, traucējumi kavē 
citu informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniegšanu, kuru būtiski komponenti ir 
iepriekš minētie pakalpojumi. Minētie 
pienākumi būtu jāattiecina arī uz valsts 
pārvaldes iestādēm un kritiskās 
infrastruktūras apsaimniekotājiem, kas ļoti 
daudz izmanto informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas un kas ir būtiski 
svarīgu ekonomisko un sociālo funkciju —
piemēram, elektrības un gāzes, transporta, 
kredītiestāžu, biržas pakalpojumu un 
veselības aprūpes — nodrošināšanā. Šo 
tīklu un informācijas sistēmu traucējumi 
varētu ietekmēt iekšējo tirgu. Šie 
pienākumi jāpiemēro arī biržas sarakstā 
iekļautajiem uzņēmumiem, kuriem ir 
būtiska nozīme iekšējā tirgus darbības 
nodrošināšanā.

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

Or. en

Pamatojums

Drošības ķēdes sākuma un beigu posmā noteicošie ir iekārtu ražotāji un programmatūras 
izstrādātāji. Tādēļ tos nevajadzētu izslēgt. Biržas sarakstā iekļautu uzņēmumu drošības 
pārkāpumi var būtiski ietekmēt uzņēmumu produktus, pakalpojumus, attiecības ar 
patērētājiem un piegādātājiem, kā arī vispārējo konkurētspējas situāciju, un tādēļ tie var 
būtiski ietekmēt iekšējā (un ārējā) tirgus darbību. Šī iemesla dēļ direktīva jāpiemēro arī 
biržas sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 182
Christian Ehler, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Tehniski un organizatoriski 
pasākumi, kas noteikti valsts pārvaldes 

svītrots
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iestādēm un tirgus dalībniekiem, 
nedrīkstētu saturēt prasību, ka konkrēta 
komercinformācija un komunikāciju 
tehnoloģijas produkts jākonstruē, 
jāizstrādā vai jāražo kādā konkrētā veidā.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi varētu tikt izslēgta iespēja vajadzības gadījumā izveidot Eiropai piemērotu 
risinājumu, jo īpaši kopīgu Eiropas standartu izstrādes jomā, un tādēļ šis punkts ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 183
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Tehniski un organizatoriski pasākumi, 
kas noteikti valsts pārvaldes iestādēm un 
tirgus dalībniekiem, nedrīkstētu saturēt 
prasību, ka konkrēta komercinformācija un 
komunikāciju tehnoloģijas produkts 
jākonstruē, jāizstrādā vai jāražo kādā 
konkrētā veidā. Taču jānosaka obligāta 
prasība ievērot starptautiskos standartus, 
kas attiecas uz kiberdrošību.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai izvairītos no pārmērīga 
finansiāla un administratīva sloga 
radīšanas maziem uzņēmumiem un 
lietotājiem, prasībām būtu jābūt 

svītrots
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samērīgām ar risku, ko rada attiecīgā 
tīklu vai informācijas sistēma, ņemot vērā 
jaunākos sasniegumus šajā jomā. Šīs 
prasības nebūtu jāattiecina uz 
mikrouzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Uzņēmuma lielums ne vienmēr atbilst tā izstrādājumu drošības nozīmīgumam.

Grozījums Nr. 186
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

iestādēm būtu jāpievērš īpaša uzmanība 
nepieciešamībai saglabāt stingru 
konfidencialitāti attiecībā uz informāciju 
par produktu vājajām vietām, pirms tiek 
publiskota informācija par atbilstošiem
drošības uzlabojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 188
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ja iestādes ir informētas par dažu IKT produktu vai pakalpojumu vājajām pusēm, tām 
jāinformē ražotāji un pakalpojumu sniedzēji, lai tie savlaicīgi varētu pielāgot šos produktus 
un pakalpojumus.
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Grozījums Nr. 189
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 190
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Kompetento iestāžu rīcībā vajadzētu 
būt nepieciešamajiem līdzekļiem to
pienākumu veikšanai, tostarp pilnvarām 
saņemt pietiekamu informāciju no tirgus 
dalībniekiem un valsts pārvaldes iestādēm, 
lai novērtētu tīklu un informācijas sistēmu 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 191
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 192
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) Incidenta pamatā var būt noziedzīgas 
darbības. Šajā situācijā atbilstošai 
sadarbībai starp kompetentajām iestādēm 
un tiesībaizsardzības iestādēm būtu jāveido 
daļa no efektīvas un visaptverošas 
reaģēšanas uz drošības incidentu draudiem. 
Konkrēti, drošas un noturīgākas drošības 
vides veicināšanai nepieciešama 
sistemātiska ziņošana tiesībaizsardzības 
iestādēm par tādiem incidentiem, par kuru 
nopietno kriminālo raksturu ir radušās 
aizdomas. Incidentu nopietnais kriminālais 
raksturs būtu jāizvērtē, ņemot vērā ES 
tiesību aktus par kibernoziegumiem.

Or. es

Pamatojums

Automātisks pieņēmums, ka visus kādas tīkla daļas drošības incidentus ir izraisījušas 
noziedzīgas darbības, ir nepamatots un atspoguļo nesamērīgu un pārāk mērķtiecīgu pieeju 
drošības aspekta jomā, apdraudot pilsonisko tiesību garantēšanu.

Grozījums Nr. 193
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Daudzos gadījumos incidenta pamatā 
ir noziedzīgas darbības. Par incidenta 
kriminālo raksturu var rasties aizdomas, 
pat ja sākumā tā pierādījumi nav 
pietiekami skaidri. Šajā situācijā atbilstošai 
sadarbībai starp kompetentajām iestādēm 
un tiesībaizsardzības iestādēm būtu jāveido 
daļa no efektīvas un visaptverošas 
reaģēšanas uz drošības incidentu draudiem. 
Konkrēti, drošas un noturīgākas drošības 

(30) Daudzos gadījumos incidenta pamatā 
ir noziedzīgas darbības. Par incidenta 
kriminālo raksturu var rasties aizdomas, 
pat ja sākumā tā pierādījumi nav 
pietiekami skaidri. Šajā situācijā atbilstošai 
sadarbībai starp kompetentajām iestādēm 
un tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī ar 
EC3 (Eiropas Kibernoziedzības 
apkarošanas centrs) un ENISA būtu 
jāveido daļa no efektīvas un visaptverošas 
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vides veicināšanai nepieciešama 
sistemātiska ziņošana tiesībaizsardzības 
iestādēm par tādiem incidentiem, par kuru 
nopietno kriminālo raksturu ir radušās 
aizdomas. Incidentu nopietnais kriminālais 
raksturs būtu jāizvērtē, ņemot vērā ES 
tiesību aktus par kibernoziegumiem.

reaģēšanas uz drošības incidentu draudiem. 
Konkrēti, drošas un noturīgākas drošības 
vides veicināšanai nepieciešama 
sistemātiska ziņošana tiesībaizsardzības 
iestādēm par tādiem incidentiem, par kuru 
nopietno kriminālo raksturu ir radušās 
aizdomas. Incidentu nopietnais kriminālais 
raksturs būtu jāizvērtē, ņemot vērā ES 
tiesību aktus par kibernoziegumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 195
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Incidentu dēļ daudzos gadījumos ir 
apdraudēti personas dati. Šajā sakarā 
kompetentajām iestādēm un datu 
aizsardzības iestādēm būtu jāsadarbojas un 
jāapmainās ar informāciju visos attiecīgos 
jautājumos, lai novērstu personas datu 
aizsardzības pārkāpumus, kas rodas 
incidentu dēļ. Dalībvalstis ievieš 
pienākumu ziņot par drošības incidentiem 
veidā, kas samazina administratīvo slogu, 
ja drošības incidents ir arī personas datu 
aizsardzības pārkāpums saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti28. 
Sazinoties ar kompetentajām iestādēm un 
datu aizsardzības iestādēm, ENISA varētu 
palīdzēt, izstrādājot informācijas apmaiņas 
mehānismus un standartformas, izvairoties 
no nepieciešamības ieviest divas 
paziņojuma standartformas. Vienota 
paziņojuma standartforma atvieglotu 
ziņošanu par incidentiem, kuri rada 
draudus personas datu aizsardzībai, un 
tādējādi mazinātu administratīvo slogu 
uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm.

(31) Incidentu dēļ daudzos gadījumos ir 
apdraudēti personas dati. Dalībvalstīm un 
tirgus dalībniekiem personas dati, kas tiek 
glabāti, apstrādāti vai sūtīti, būtu 
jāaizsargā pret nejaušu vai nelikumīgu 
iznīcināšanu, nejaušu pazaudēšanu vai 
izmaiņām, kā arī pret neatļautu vai 
nelikumīgu glabāšanu, piekļuvi vai 
izpaušanu, izplatīšanu vai pieejamību, un 
turklāt jānodrošina drošības politikas 
īstenošana attiecībā uz personas datu 
apstrādi. Šajā sakarā kompetentajām 
iestādēm un datu aizsardzības iestādēm 
būtu jāsadarbojas un jāapmainās ar 
informāciju visos attiecīgos jautājumos, lai 
novērstu personas datu aizsardzības 
pārkāpumus, kas rodas incidentu dēļ. 
Dalībvalstis ievieš pienākumu ziņot par 
drošības incidentiem veidā, kas samazina 
administratīvo slogu, ja drošības incidents 
ir arī personas datu aizsardzības pārkāpums 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti28. Sazinoties ar 
kompetentajām iestādēm un datu 
aizsardzības iestādēm, ENISA varētu 
palīdzēt, izstrādājot informācijas apmaiņas 
mehānismus un standartformas, izvairoties 
no nepieciešamības ieviest divas 
paziņojuma standartformas. Vienota 
paziņojuma standartforma atvieglotu 
ziņošanu par incidentiem, kuri rada 
draudus personas datu aizsardzībai, un 
tādējādi mazinātu administratīvo slogu 
uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm.

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

Or. en
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Pamatojums

Saskaņošana ar datu aizsardzības direktīvas projektu.

Grozījums Nr. 196
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(32) Drošības prasību standartizācija ir 
tirgus virzīts process. Lai nodrošinātu 
drošības standartu vienveidīgu 
piemērošanu, dalībvalstīm būtu jāveicina 
atbilstība konkrētiem standartiem, lai 
nodrošinātu augstu drošības līmeni 
Savienības mērogā. Šim nolūkam varētu 
būt nepieciešams izstrādāt saskaņotus 
standartus, kas būtu jādara saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, 
ar ko groza Padomes Direktīvas 
89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 
97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 
2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, 
un ar ko atceļ Padomes 
Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1673/2006/EK29. Starptautiskie 
standarti, kas attiecas uz kiberdrošību, 
būtu rūpīgi jāpārbauda, lai nodrošinātu, 
ka tie nav apdraudēti un sniedz 
pietiekamu drošības līmeni, tādējādi 
nodrošinot, ka paredzētā atbilstība 
kiberdrošības standartiem veicina 
vispārējo kiberdrošības līmeni Savienībā, 
nevis otrādi.

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

Or. en
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Grozījums Nr. 197
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(32) Drošības prasību standartizācija ir 
tirgus virzīts process. Lai nodrošinātu 
drošības standartu vienveidīgu 
piemērošanu, dalībvalstīm būtu jāveicina 
atbilstība konkrētiem standartiem, lai 
nodrošinātu augstu drošības līmeni 
Savienības mērogā. Šim nolūkam jāapsver 
atklātu starptautisko standartu 
piemērošana tīkla informācijas drošībai 
vai šādu instrumentu izstrāde. Lai 
panāktu vēl vairāk, varētu būt 
nepieciešams izstrādāt saskaņotus 
standartus, kas būtu jādara saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, 
ar ko groza Padomes 
Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 
98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 
2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko 
atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1673/2006/EK29. Sevišķi būtu 
jāpilnvaro ETSI, CEN un CENELEC 
ierosināt lietderīgus un efektīvus ES 
atklātos drošības standartus, pēc iespējas
izvairoties no priekšrocību piešķiršanas 
kādām noteiktām tehnoloģijām, kas būtu 
viegli izpildāmi maziem un vidējiem tirgus 
dalībniekiem un mazākām valsts 
pārvaldes iestādēm.

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

Or. en
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Grozījums Nr. 198
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 199
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 200
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs direktīvas īstenošanai, būtu jāpiešķir 

(36) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs direktīvas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
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Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā 
uz sadarbību starp kompetentajām 
iestādēm un Komisiju sadarbības tīklā, 
piekļuvi drošai informācijas apmaiņas 
infrastruktūrai, Savienības TID sadarbības 
plānu, formātiem un procedūrām, kas 
piemērojamas sabiedrības informēšanai par 
incidentiem, kā arī attiecībā uz standartiem 
un/vai tehniskajām specifikācijām, kas 
attiecas uz TID. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu30.

Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā 
uz sadarbību starp kompetentajām 
iestādēm un Komisiju sadarbības tīklā, 
Savienības TID sadarbības plānu, 
formātiem un procedūrām, kas 
piemērojamas sabiedrības informēšanai par 
incidentiem, kā arī attiecībā uz standartiem 
un/vai tehniskajām specifikācijām, kas 
attiecas uz TID. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu30.

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

Or. en

Grozījums Nr. 201
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 202
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(38) Informācija, ko kompetentā iestāde 
uzskata par konfidenciālu saskaņā ar 
Savienības un valsts noteikumiem par 
uzņēmējdarbības konfidencialitāti, būtu 
jāsniedz Komisijai, attiecīgajām tās 
aģentūrām un/vai citām valsts
kompetentajām iestādēm tikai tad, ja šāda 
informācijas apmaiņa ir obligāti 
nepieciešama šīs direktīvas piemērošanai. 
Sniegtā informācija būtu jāierobežo 
atbilstīgi un samērīgi šādas informācijas 
apmaiņas nolūkam, vienlaikus ievērojot 
iepriekš noteiktus konfidencialitātes un 
drošības, un klasifikācijas protokolu 
kritērijus, kas reglamentē informācijas 
apmaiņas procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 204
Amelia Andersdotter



PE523.040v01-00 50/119 AM\1009437LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 205
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Drošības prasības, kas paredzētas 
14. pantā, neattiecas nedz uz uzņēmumiem, 
kuri nodrošina publisko komunikāciju 
tīklus vai sniedz publiski pieejamus 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
Direktīvas 2002/21/EK nozīmē un kuriem 
jāievēro īpašās drošības un integritātes 
prasības, kas noteiktas minētās direktīvas 
13.a un 13.b pantā, nedz uz uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem, nedz arī uz 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
kuru konfidencialitāte, integritāte, 
pieejamība un autentiskums nav būtisks 
svarīgu ekonomisko vai sociālo funkciju 
saglabāšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 206
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šī direktīva neskar ES tiesību aktus par 
kibernoziegumiem un Padomes 2008. gada 
8. decembra Direktīvu 2008/114/EK par to, 
lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās 
infrastruktūras un novērtētu vajadzību 
uzlabot to aizsardzību32.

4. Šī direktīva neskar ES tiesību aktus par 
kibernoziegumiem un Padomes 2008. gada 
8. decembra Direktīvu 2008/114/EK par to, 
lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās 
infrastruktūras un novērtētu vajadzību 
uzlabot to aizsardzību32. Tomēr šī direktīva 
nekavējoties ir jāpārskata, jo īpaši 
attiecībā uz tās piemērošanu IKT kā 
Eiropas infrastruktūrai.

__________________ __________________
32 OV L 345, 23.12.2008., 75. lpp. 32 OV L 345, 23.12.2008., 75. lpp.

Or. en

Pamatojums

Sākotnēji IKT netika iekļautas Eiropas kritisko infrastruktūru sarakstā. Dalībvalstis vienojās, 
ka tās pārdomās šo jautājumu un drīz pārskatīs šo direktīvu. Tā kā līdz šim tas nav paveikts 
un, ņemot vērā IKT svarīgo nozīmi kritisko infrastruktūru darbībā, aicinām dalībvalstis pēc 
iespējas drīz atsākt šīs debates.

Grozījums Nr. 207
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šī direktīva neskar ES tiesību aktus par
kibernoziegumiem un Padomes 2008. gada 
8. decembra Direktīvu 2008/114/EK par to, 
lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās 
infrastruktūras un novērtētu vajadzību 
uzlabot to aizsardzību32.

4. Šī direktīva neskar 
Direktīvu 2013/40/ES par neatļautu 
piekļuvi datorsistēmām un Padomes 
2008. gada 8. decembra Direktīvu 
2008/114/EK par to, lai apzinātu un 
noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras 
un novērtētu vajadzību uzlabot to 
aizsardzību32.

__________________ __________________



PE523.040v01-00 52/119 AM\1009437LV.doc

LV

32 OV L 345, 23.12.2008., 75. lpp. 32 OV L 345, 23.12.2008., 75. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Informācijas apmaiņai sadarbības tīklā 
saskaņā ar III nodaļu un paziņošanai par 
TID incidentiem saskaņā ar 14. pantu var 
būt nepieciešama uzticamu trešo personu 
informēšana un personas datu apstrāde. 
Dalībvalsts atļauj šādu apstrādi, kas ir 
nepieciešama šajā direktīvā izvirzīto 
sabiedrībai svarīgo mērķu sasniegšanai, 
saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 7. pantu un 
Direktīvu 2002/58/EK, kā noteikts valsts 
tiesību aktos. Dalībvalstīm jāpieņem 
tiesību akti, kas paredzēti 
Direktīvas 95/46/EK 13. pantā, lai 
nodrošinātu, ka valsts pārvaldes iestādēm, 
tirgus dalībniekiem un kompetentajām 
iestādēm nav jāuzņemas atbildība par 
personas datu apstrādi, kas jāveic 
informācijas apmaiņas nolūkā sadarbības 
tīkla ietvaros, kā arī lai paziņotu par 
incidentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Informācijas apmaiņai sadarbības tīklā 
saskaņā ar III nodaļu un paziņošanai par 

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

TID incidentiem saskaņā ar 14. pantu var 
būt nepieciešama personas datu apstrāde. 
Dalībvalsts atļauj šādu apstrādi, kas ir 
nepieciešama šajā direktīvā izvirzīto 
sabiedrībai svarīgo mērķu sasniegšanai, 
saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 7. pantu un 
Direktīvu 2002/58/EK, kā noteikts valsts 
tiesību aktos pēc tam, kad ir veikti visi 
pasākumi, lai nodrošinātu datu 
anonimitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 211
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 212
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 213
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 214
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) „augsts vispārējais informācijas 
drošības līmenis” ir Savienības mēroga 
tīkla un informācijas sistēma, kurā 
incidenti tiek novērsti un vairs 
neatkārtojas;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 216
Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 217
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 218
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) „tirgus dalībnieks” ir: (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 219
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 220
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību, sarakstam būtu jābūt pilnīgam.

Grozījums Nr. 221
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) tādas valsts vai privātā sektora kritiskās 
infrastruktūras apsaimniekotājs, kura ir 
būtiska svarīgu ekonomisko un sabiedrisko 
darbību nodrošināšanai tādās jomās kā 
enerģētika, transports, banku un finanšu 
pakalpojumu nozare, birža, informācijas 
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II pielikumā; un komunikāciju tehnoloģijas un 
veselības aprūpe, kuru nepilnīgs saraksts ir 
iekļauts II pielikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 223
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 224
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 225
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 226
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en
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Pamatojums

Nav skaidrs, kādu pievienoto vērtību un juridiskās sekas rada šis noteikums.

Grozījums Nr. 227
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Princips Vispārējs pienākums

Or. en

Grozījums Nr. 228
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 229
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Eiropas Savienība un tās dalībvalstis, 
valsts pārvaldes iestādes un tirgus 
dalībnieki nodrošina augstu to tīklu un 
informācijas sistēmu drošības līmeni, ko tie 
izstrādā, apsaimnieko vai kontrolē.
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Or. en

Grozījums Nr. 230
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 231
Christian Ehler, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 232
Amelia Andersdotter

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

4.a pants
Tirgus dalībnieku atbildība

Tirgus dalībnieks, kas definēts 3. pantā, 
uzņemas atbildību par visiem tiešiem 
zaudējumiem jebkurai fiziskai vai 
juridiskai personai, kas radušies šajā 
direktīvā paredzēto saistību neievērošanas 
gadījumā, ja šie zaudējumi radīti tirgus 
dalībnieka vainas vai nolaidības dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) dalībvalstis drīkst lūgt palīdzību no 
Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūras (ENISA), izstrādājot valsts TID 
stratēģijas un valsts TID sadarbības 
plānus, kas balstīti uz kopīgu obligāto 
TID stratēģiju un sadarbības projektu;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts ieceļ valsts kompetento 
iestādi, kura atbild par tīklu un 
informācijas sistēmu drošību (turpmāk 
„kompetentā iestāde”), kura nav kāda 
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slepenā dienesta daļa un kura personāla 
vai infrastruktūras ziņā nav pilnībā vai 
daļēji pielīdzināma slepenajam dienestam.

Or. de

Grozījums Nr. 235
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 236
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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



PE523.040v01-00 64/119 AM\1009437LV.doc

LV

Grozījums Nr. 237
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts izveido 
datorapdraudējumu reaģēšanas vienību 
(turpmāk „CERT”), kas ir atbildīga par 
incidentu un risku risināšanu saskaņā ar 
labi definētu procesu, kurš atbilst 
I pielikuma 1. punktā noteiktajām 
prasībām. CERT var izveidot par tīkla 
informācijas drošību atbildīgā kompetentā 
iestādē, vai arī kā valsts vienoto 
kontaktpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 239
Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāļauj brīvi izveidot vairākas CERT, piemēram, katrai nozarei atsevišķi.

Grozījums Nr. 240
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 241
Vicky Ford

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

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

5. Viena vai vairākas CERT darbojas 
kompetentās iestādes uzraudzībā, kura 
regulāri pārskata to resursu atbilstību, 
pilnvaras un efektivitāti incidentu 
risināšanas procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 243
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 244
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 245
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 246
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 247
Silvia-Adriana Ţicău
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Sadarbības tīkls nodrošina pastāvīgu 
saziņu starp Komisiju, ENISA un 
kompetentajām iestādēm.

Or. ro

Grozījums Nr. 248
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 249
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 250
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 251
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ja sadarbības tīkla ietvaros notiek 
tirgus dalībnieku vai valsts pārvaldes 
iestāžu informācijas apmaiņa, agrīnā 
brīdināšana un paraugprakses apmaiņa 
vai arī ja sadarbības tīkls to izpauž citām 
personām, nodrošina, lai šāda apmaiņa 
vai izpaušana notiktu saskaņā ar 
informācijas klasifikācijas prasībām, ko 
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nosaka sākotnējais avots atbilstīgi šīs 
direktīvas 9. panta 1. punktam; 
jānodrošina sākotnējā avota informēšana 
par šādu apmaiņu vai izpaušanu, tostarp 
norādot, kuras iesaistītās iestādes vai 
uzņēmumi ir jāinformē par incidentu un 
ka šāda apmaiņa vai izpaušana nekaitē 
informācijas avota likumīgajām 
interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 252
Hans-Peter Martin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 253
Silvia-Adriana Ţicău
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 254
Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kopīgi apspriež un koordinē 
pasākumus, kas saistīti ar 14. pantā 
minētajām drošības prasībām un 
incidentu paziņošanu un ar 15. pantā 
minēto īstenošanu un izpildi;

Or. en

Pamatojums

Atšķirīgās prakses rezultātā, ko kompetentās iestādes ir ieviesušas saistībā paziņošanas un 
izpaušanas noteikumiem un ar šīs direktīvas vispārējo īstenošanu un izpildi, var vēl vairāk 
sarežģīt šo noteikumu ievērošanu tiem tirgus dalībniekiem, kuri aktīvi darbojas vairākās 
dalībvalstīs. Galējā situācijā uzņēmumi varētu saņemt atšķirīgas instrukcijas no vairākām 
kompetentām iestādēm. Tādēļ jānodrošina, lai kompetentās iestādes pēc iespējas labāk 
koordinē šos pasākumus.

Grozījums Nr. 255
Christian Ehler, Manfred Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 256
Vicky Ford
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Iekļauts 10. panta 4. punktā.

Grozījums Nr. 257
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 258
Christian Ehler, Manfred Weber

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



AM\1009437LV.doc 73/119 PE523.040v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 259
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Sadarbības tīkla izveide drošības jomā jālīdzsvaro ar datu aizsardzības iestāžu obligāto 
intervenci. Jāiekļauj īpašs punkts šīs sadarbības attīstībai.

Grozījums Nr. 260
Ivailo Kalfin

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 261
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) obligāti sadarbojas ar valsts datu 
aizsardzības iestādēm un Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāju;

Or. es

Pamatojums

Sadarbības tīkla izveide drošības jomā jālīdzsvaro ar datu aizsardzības iestāžu obligāto 
intervenci.

Grozījums Nr. 262
Christian Ehler, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – i apakšpunkts – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) TID iestādes jāmudina iesaistīties 
drošības pētniecībā un citās attiecīgajās 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
programmās;

Or. en
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Grozījums Nr. 263
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attiecīgā gadījumā tirgus dalībniekus 
var uzaicināt piedalīties 3. punkta a), g), 
h) un i) apakšpunktā minētajos 
sadarbības tīkla pasākumos.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Silvia-Adriana Ţicău
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 265
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 266
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 267
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Apmaiņa ar sensitīvu un konfidenciālu 
informāciju sadarbības tīklā notiek, 
izmantojot drošu infrastruktūru, kas tiek 
apsaimniekota ENISA uzraudzībā.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstīm jānodrošina 2. punktā 
minēto kritēriju izpilde piecu gadu laikā 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
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Or. ro

Grozījums Nr. 269
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 270
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 271
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) tie strauji palielinās vai var strauji 
palielināties pēc apjoma un skar vai var 
skart vairākas dalībvalstis;
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Or. en

Pamatojums

Palielināšanās pēc apjoma vēl nenorāda uz to, ka problēma ir būtiski svarīga sadarbības 
tīklam. Ja iestādes šo problēmu var atrisināt vienā dalībvalstī un ir maz iespējams, ka tā 
ietekmēs citas dalībvalstis, tad agrīnā brīdināšana visa tīklā nešķiet pamatota.

Grozījums Nr. 272
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apvienots ar a) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 273
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Agrīnajos brīdinājumos, ņemot vērā 
situācijas nopietnību, kompetentās 
iestādes un Komisija paziņo visu to rīcībā 
esošo attiecīgo informāciju, kas var noderēt 
riska vai incidenta novērtēšanā. Komisija 
atbild par situācijas nopietnības 
izvērtēšanu šā noteikuma īstenošanai.

Or. fr

Pamatojums

Sistemātiska ziņošana nav jāveic, un ir svarīgi paredzēt noteikumu par to, ka Komisijai jāveic 
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situācijas nopietnības izvērtēšana.

Grozījums Nr. 274
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Agrīnajos brīdinājumos kompetentās 
iestādes un Komisija paziņo visu to rīcībā 
esošo attiecīgo informāciju, kas var noderēt 
riska vai incidenta novērtēšanā. 
Informācija, ko iesaistītā valsts pārvaldes 
iestāde vai tirgus dalībnieks attiecīgi 
uzskata par klasificētu vai konfidenciālu 
un tirgus dalībnieka identitāti drīkst atklāt 
tikai tādā apmērā, kas nepieciešams riska 
vai incidenta izvērtēšanai.

Or. en

Pamatojums

Jāveic pasākumi, kas veicinātu ziņošanu par incidentiem un sadarbību ar iestādēm. Tam 
nepieciešama tirgus dalībnieku uzticēšanās, kas tiks stiprināta, nodrošinot anonimitāti un 
konfidencialitāti. Piemēram, gadījumā, ja hakeris ļaunprātīgi izmanto plaši lietotu 
programmatūras sistēmu vājās vietas, pirmās iesaistītās struktūrvienības identitāte var būt 
nenozīmīga, un tādēļ to var noteikt par konfidenciālu, kas savukārt samazina nelabvēlīgo 
ietekmi uz attiecīgo struktūrvienību.

Grozījums Nr. 275
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Eiropolā.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja ir aizdomas, ka riskam vai 
incidentam, uz kuru attiecas agrīnā 
brīdināšana, ir krimināls raksturs, valsts 
kompetentās iestādes sazināsies ar valsts 
kibernoziedzības iestādēm, kuras 
sadarbosies un apmainīsies ar 
informāciju ar Eiropas kibernoziedzības 
centru Eiropolā.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm vispirms būtu jāsazinās ar valsts kibernoziedzības iestādēm, kuras 
informēs EC3. Tādējādi būtu jāizvairās no ziņošanas nevajadzīgas dublēšanas un 
jānodrošina, ka valsts kontaktpunkts arī turpmāk ir galvenais EC3 partneris.

Grozījums Nr. 277
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Automātisks pienākums informēt Eiropolu būtu pārāk nesasniedzams. Šķiet, ka atbilstošāk 
būtu ievērot mērķtiecīgāku pieeju, kurā uzmanība tiek koncentrēta uz nopietnām 
krimināllietām. Turklāt kompetentām iestādēm un Komisijai būtu jāpiešķir zināma rīcības 
brīvība, pieņemot lēmumu par Eiropola informēšanu.

Grozījums Nr. 278
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 279
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja ir aizdomas, ka riskam vai 
incidentam, uz kuru attiecas agrīnā 
brīdināšana, ir nopietns pārrobežu 
tehnisks raksturs, kompetentās iestādes 
vai Komisija informē Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūru.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 18. pantu 
attiecībā uz turpmākajiem precizējumiem 
par riskiem un incidentiem, kuru 
gadījumā nepieciešama agrīnā 
brīdināšana, kas minēta 1. punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka direktīvā iekļautās prasības jau ir pietiekami precīzi noteiktas.

Grozījums Nr. 281
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 18. pantu 
attiecībā uz turpmākajiem precizējumiem 
par riskiem un incidentiem, kuru 
gadījumā nepieciešama agrīnā 
brīdināšana, kas minēta 1. punktā.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 282
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota, izmantojot 1. Komisija ir pilnvarota, izmantojot 
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īstenošanas aktus, pieņemt Savienības TID 
sadarbības plānu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 19. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

īstenošanas aktus, pieņemt regulējumu, lai 
nodrošinātu TID sadarbību dalībvalstu 
mērogā. Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 19. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Būs sarežģīti vienoties par darbības noteikumiem, kuros tiktu ņemti vērā dalībvalstīs spēkā 
esošie procesi. Ne visi instrumenti un metodes ir būtiski visām dalībvalstīm, jo tās sastopas ar 
dažādiem apdraudējumiem un tajās ir dažāda nozares. Tādēļ būtu ieteicams pieņemt 
regulējumu (piemēram, līdzīgu tam, kas jau ir izstrādāts vairāku dalībvalstu sadarbības 
procesā), jo tas sniegtu dalībvalstīm lielāku elastību esošo struktūru saglabāšanā, tajā pašā 
laikā ievērojot direktīvā paredzētās prasības.

Grozījums Nr. 283
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota, izmantojot 
īstenošanas aktus, pieņemt Savienības TID 
sadarbības plānu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 19. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

1. Komisija ir pilnvarota, izmantojot 
deleģētos aktus, pieņemt Savienības TID 
sadarbības plānu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 19. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības TID plānā tiek noteikts: 2. Savienības TID sadarbības regulējumā
tiek noteikts:

Or. en
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Grozījums Nr. 285
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Savienības TID sadarbības plānu pieņem 
ne vēlāk kā vienu gadu pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā un regulāri pārskata.

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

Or. en

Grozījums Nr. 286
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Neskarot sadarbības tīkla iespēju veidot 
neformālu starptautisko sadarbību, 
Savienība var slēgt starptautiskus 
nolīgumus ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, ļaujot tām 
piedalīties un organizējot to dalību 
atsevišķos sadarbības tīkla pasākumos. 
Nolīgumos paredz kontroles procedūru, 
kas jāveic, lai nodrošinātu tādu personas 
datu aizsardzību, kuri cirkulē sadarbības
tīklā. Eiropas Parlaments ir informēts par 
sarunām par nolīgumiem un garantē 
minēto sarunu satura pārredzamību.

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 287
Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 288
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 289
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot starptautiskās sadarbības tīklu 
neoficiālos pasākumus, pēc starptautisku 
nolīgumu noslēgšanas ar trešām valstīm 
vai starptautiskām organizācijām, 
Savienībai jānodrošina šo trešo personu 
dalība konkrētos sadarbības tīkla 
pasākumos, tostarp ar kiberdrošību 
saistītos pasākumos. Šādā nolīgumā 
jāņem vērā vajadzība nodrošināt tīkla 
apritē esošo personas datu atbilstošu 
aizsardzību.

Or. fr

Pamatojums

Šo mehānismu ierosināts ietvert Savienības parakstītos starptautiskos nolīgumos.

Grozījums Nr. 290
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki veic 
attiecīgus tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus, lai pārvaldītu to tīklu un 
informācijas sistēmu drošības riskus, kurus 
tās kontrolē un izmanto savā darbībā. 
Ņemot vērā jaunākos tehniskos 
sasniegumus, ar šiem pasākumiem garantē 
novērtētajam riskam atbilstīgu drošības 
pakāpi. Jo īpaši veic pasākumus, lai 
novērstu un mazinātu tādu incidentu sekas, 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka šīs 
direktīvas 3. panta 8. punkta 
b) apakšpunktā minētās valsts pārvaldes 
iestādes un tirgus dalībnieki, kuri sniedz 
pakalpojumus vai nodrošina to darbību,
veic attiecīgus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus, lai pārvaldītu 
to tīklu un informācijas sistēmu drošības 
riskus, kurus tās kontrolē un izmanto savā 
darbībā. Ņemot vērā jaunākos tehniskos 
sasniegumus, ar šiem pasākumiem garantē 
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kas ietekmē to tīklu un informācijas 
sistēmu saistībā ar to sniegtajiem 
pamatpakalpojumiem, un tādējādi 
nodrošinātu tādu pakalpojumu 
nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no šiem 
tīkliem un informācijas sistēmām.

novērtētajam riskam atbilstīgu drošības 
pakāpi. Jo īpaši veic pasākumus, lai 
novērstu un mazinātu tādu incidentu sekas, 
kas ietekmē to tīklu un informācijas 
sistēmu saistībā ar to sniegtajiem 
pamatpakalpojumiem, un tādējādi 
nodrošinātu tādu pakalpojumu 
nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no šiem 
tīkliem un informācijas sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 292
Vicky Ford

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Valsts sektora organizācijas jau ir iekļautas tirgus dalībnieka definīcijā.

Grozījums Nr. 293
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki veic 
attiecīgus tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus, lai pārvaldītu to tīklu un 
informācijas sistēmu drošības riskus, kurus 
tās kontrolē un izmanto savā darbībā. 
Ņemot vērā jaunākos tehniskos 
sasniegumus, ar šiem pasākumiem garantē 
novērtētajam riskam atbilstīgu drošības 
pakāpi. Jo īpaši veic pasākumus, lai 
novērstu un mazinātu tādu incidentu sekas, 
kas ietekmē to tīklu un informācijas 

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

to sniegtajiem pamatpakalpojumiem, un 
tādējādi nodrošinātu tādu pakalpojumu 
nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no šiem 
tīkliem un informācijas sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 294
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 295
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

direktīvas 3. panta 8. punkta 
b) apakšpunktā minētās valsts pārvaldes 
iestādes un tirgus dalībnieki, kuri sniedz 
pakalpojumus vai nodrošina to darbību,
paziņo kompetentajai iestādei par 
incidentiem, kuriem ir būtiska ietekme uz 
to sniegto pamatpakalpojumu drošību un 
nepārtrauktību. Dalībvalstis nodrošina, ka 
šīs prasības izpilde nemaina šīs direktīvas 
9. panta 1. punkta noteikumus, kā arī 
nerada paziņojuma sniedzējam lielākas 
saistības vai nevajadzīgu operatīvo vai 
drošības risku.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviesti 
mehānismi, kas ļautu tirgus dalībniekiem 
paziņot kompetentajai iestādei par 
incidentiem, kuriem ir būtiska ietekme uz 
to sniegto pamatpakalpojumu drošību.

Or. en

Pamatojums

Pienākums ziņot par incidentiem var radīt nevēlamus stimulus uzņēmumiem censties atrast un 
novērst incidentus, kas var veicināt birokrātisku noteikumu ievērošanas kultūru tā vietā, lai 
īstenotu plaša mēroga attieksmes maiņu. Tādēļ ir ieteicams izmantot brīvprātīgu pieeju, 
iedrošinot tirgus dalībniekus ziņot par incidentiem.

Grozījums Nr. 297
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki 
paziņo tās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kurā pamatpakalpojumi ir 
apdraudēti, par incidentiem, kuriem ir 
būtiska ietekme uz to sniegto 
pamatpakalpojumu drošību un/vai 
nepārtrauktību.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, kurai kompetentajai iestādei ir jāsaņem paziņojumi. Turklāt tie jāsniedz atbilstīgi 
ENISA pamatnostādnēm par incidentu paziņošanu.

Grozījums Nr. 298
Christian Ehler, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 299
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki 
paziņo kompetentajai iestādei par 
incidentiem, kuriem ir ietekme uz to 
sniegto pamatpakalpojumu drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Valsts pārvaldes iestādēm un šīs 
direktīvas 3. panta 8. punkta 
a) apakšpunktā minētajiem tirgus 
dalībniekiem vajadzētu ziņot par 
incidentiem brīvprātīgi un nopietnu to 
izmantotā tīkla vai sistēmas incidentu, 
traucējumu vai apdraudējuma gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Vienotie kontaktpunkti vai valsts 
kompetentās iestādes pēc iespējas ātrāk
sniedz atbildi attiecīgajai valsts pārvaldes 
iestādei vai tirgus dalībniekam, kurš ir 
ziņojis par incidentu, informējot par 
īstenotajiem pasākumiem, lēmumiem vai 
ieteikumiem, kā arī par to, kādas trešās 
puses ir informētas par incidentu, un par 
attiecīgajiem informācijas apmaiņu 
reglamentējošiem drošības un 
konfidencialitātes protokoliem.
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Or. en

Grozījums Nr. 302
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Prasības, kas noteiktas 1. un 2. punktā, 
attiecas uz visiem valsts sektora un tirgus 
dalībniekiem, kas minēti 3. panta 
8. punkta b) apakšpunktā un kas sniedz 
pakalpojumus Eiropas Savienībā. Šie 
dalībnieki ziņo par šī panta 1. un 
2. punktā minētajiem incidentiem tās 
dalībvalsts vienotajam kontaktpunktam, 
kurā pamatpakalpojumi ir apdraudēti. Ja 
pamatpakalpojumi ir apdraudēti vairākās 
dalībvalstīs, vienotais kontaktpunkts, kurš 
ir saņēmis paziņojumu, pamatojoties uz 
sākotnējā avota sniegto informāciju, 
brīdina pārējos iesaistītos vienotos 
kontaktpunktus, ievērojot savstarpējos 
iepriekš noteiktos konfidencialitātes un 
drošības protokolus. Sākotnējais 
informācijas avots iespējami drīz 
jāinformē par to, kuri citi vienotie 
kontaktpunkti ir informēti par incidentu, 
kā arī par visiem veiktajiem pasākumiem, 
rezultātiem vai informāciju, kas ir saistīta 
ar šo incidentu.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Christian Ehler, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Prasības, kas noteiktas 1. un 2. punktā, 3. Prasības, kas noteiktas 1. un 2. punktā, 



PE523.040v01-00 94/119 AM\1009437LV.doc

LV

attiecas uz visiem tirgus dalībniekiem, kas 
sniedz pakalpojumus Eiropas Savienībā.

attiecas uz visiem tirgus dalībniekiem, kas 
sniedz pakalpojumus Eiropas Savienībā. 
Valsts pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem jāsniedz informācija 
atbilstīgi viņu konkrētajai situācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Kompetentā iestāde var informēt 
sabiedrību vai arī prasīt, lai to izdara valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki, ja tā 
uzskata, ka sabiedrības intereses incidenta 
publiskošanā ir nozīmīgākas nekā 
iespējamais reputācijas un komerciālais 
kaitējums attiecīgajai valsts pārvaldes 
iestādei vai tirgus dalībniekam. Pārvaldes 
iestādēm un tirgus dalībniekiem pirms 
secinājumu pieņemšanas ir tiesības 
ierosināt lietu kompetentajai iestādei par 
to, vai publiskošana ir pamatota. 
Dalībvalstis nekādā gadījumā nedrīkst 
pieļaut konfidenciālas 
komercinformācijas izpaušanu. Tās reizi 
gadā iesniedz sadarbības tīklam 
kopsavilkuma ziņojumu par saņemtajiem 
paziņojumiem un rīcību, kas īstenota 
saskaņā ar šo punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Kompetentā iestāde var informēt 
sabiedrību vai arī prasīt, lai to izdara valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki, ja tā 
uzskata, ka incidenta publiskošana ir 
sabiedrības interesēs. Kompetentā iestāde 
reizi gadā iesniedz sadarbības tīklam 
kopsavilkuma ziņojumu par saņemtajiem 
paziņojumiem un rīcību, kas īstenota 
saskaņā ar šo punktu. Tādu sadarbības 
tīklam paziņoto incidentu gadījumā, kas ir 
minēti 8. pantā, citas valsts kompetentās 
iestādes nepublisko par riskiem vai 
incidentiem saņemto informāciju, pirms 
to nav apstiprinājusi kompetentā iestāde, 
kura sniegusi paziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Kompetentā iestāde var informēt 
sabiedrību vai arī prasīt, lai to izdara valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki, ja tā 
uzskata, ka incidenta publiskošana ir 
sabiedrības interesēs. Kompetentā iestāde 
jo īpaši nodrošina, lai sabiedrības locekļi 
paši varētu mazināt risku, ko rada valsts 
sektora vai tirgus nodrošināta 
pakalpojuma drošības incidents.
Kompetentā iestāde reizi gadā iesniedz 
sadarbības tīklam kopsavilkuma ziņojumu 
par saņemtajiem paziņojumiem un rīcību, 
kas īstenota saskaņā ar šo punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 307
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ir veikt iepriekšēju apspriešanos un attiecīgo sabiedrības un iesaistīto struktūrvienību 
interešu izvērtēšanu. Papildu pasākumi ļautu kompetentajai iestādei pienācīgi novērtēt, vai 
izpaušana ir nepieciešama, kā arī ļautu iesaistītajām valsts pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem sagatavoties ikvienai iespējamajai ietekmei, ko šāda izpaušana radītu attiecībā 
uz to sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, turpmākiem drošības incidentiem, ko rada 
informācijas izpaušana par nepilnībām, vai reputācijas pasliktināšanai.

Grozījums Nr. 308
Christian Ehler, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde var informēt 
sabiedrību vai arī prasīt, lai to izdara valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki, ja tā 
uzskata, ka incidenta publiskošana ir 
sabiedrības interesēs. Kompetentā iestāde 
reizi gadā iesniedz sadarbības tīklam 

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

tīklam kopsavilkuma ziņojumu par 
saņemtajiem paziņojumiem un rīcību, kas 
īstenota saskaņā ar šo punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Jānosaka, ka pilsoniskā sabiedrība obligāti jāinformē par jebkuru sabiedrībai svarīgu 
incidentu, piemērojot pienācīgus ierobežojumus, kas garantē esošo incidentu atrisināšanu. 
Tas attiecas uz pamatdarbībām pārredzamības un kompensācijas jomā, lai ar personas 
datiem saistītās pilnvaras, ko pilsoniskā sabiedrība nodod valsts iestāžu kompetencē, kļūtu 
taisnīgākas.

Grozījums Nr. 310
Christian Ehler, Manfred Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 311
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 312
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 313
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apstākļi, kādos valsts pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem ir jāinformē par incidentiem, 
jānosaka, pamatojoties vienīgi uz Komisijas deleģēto aktu, kas minēts panta iepriekšējā 
punktā. Pretējā gadījumā tirgus dalībnieki, kuri sniedz pārrobežu vai ES mēroga 
pakalpojumus, var saskarties ar atšķirīgām instrukcijām vai pamatnostādnēm, un pastāv 
iespēja, ka tiem par vienu un to pašu incidentu vienā dalībvalstī ir jāziņo, bet citā nav.

Grozījums Nr. 314
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 315
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā deleģētais akts ir svītrots, nepārprotami būs nepieciešams izstrādāt precīzas 
pamatnostādnes, lai noteiktu, kādos gadījumos tirgus dalībniekiem ir jāziņo par incidentiem, 
lai nodrošinātu skaidrību uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 316
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 317
Vicky Ford
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Direktīvas priekšlikums
14. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 318
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

__________________
35 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 319
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Šā panta 1. un 2. punkts neattiecas uz 
mikrouzņēmumiem, kā noteikts Komisijas 
2003. gada 6. maija Ieteikumā 

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

2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo 
un vidējo uzņēmumu definīciju35.

__________________ __________________
35 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp. 35 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kompetentās iestādes izmeklē šajā 
direktīvā noteikto pienākumu neizpildes
gadījumus un to ietekmi uz tīklu un 
informācijas sistēmu drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstis pašas lemj par pilnvarām, ar kurām to kompetentās iestādes nodrošinās šo 
pienākumu izpildi.

Grozījums Nr. 322
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 323
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) pierādīt lietderīgu politikas īstenošanu 
(ko nosaka pēc visā pasaulē atzītas nozaru 
paraugprakses nepārtrauktas 
piemērošanas) ar atbilstošiem līdzekļiem, 
jo īpaši darot pieejamus kompetentajai 
iestādei vai vienotajam kontaktpunktam 
pilnvarota iekšējā pārstāvja vai kvalificēta 
ārējā revidenta veiktās drošības revīzijas 
rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Jürgen Creutzmann



PE523.040v01-00 104/119 AM\1009437LV.doc

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ja saskaņā ar šī punkta a) apakšpunktu 
sniegtā informācija nav neapstrīdama,
īstenot drošības revīziju, ko veic kvalificēta 
neatkarīga struktūra vai valsts iestāde, un 
darīt tās rezultātus pieejamus 
kompetentajai iestādei.

Or. en

Pamatojums

Drošības revīzijas nedrīkst veikt birokrātisku apsvērumu dēļ, bet tās jāveic vienīgi tad, ja 
valsts pārvaldes iestāde vai tirgus dalībnieks nesniedz pārliecinošu informāciju par tā tīklu un 
informācijas sistēmu drošības stāvokli.

Grozījums Nr. 325
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šāds punkts vairs nav nepieciešams, jo panta 1. punktā ir ierosināts kompetentajām iestādēm 
piešķirt „visas vajadzīgās pilnvaras, lai nodrošinātu, ka valsts pārvaldes iestādes vai tirgus 
dalībnieki izpilda savus 14. pantā noteiktos pienākumus, (..)” ar saistošām instrukcijām vai 
bez tām.

Grozījums Nr. 326
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes ir pilnvarotas izdot saistošas 
instrukcijas tirgus dalībniekiem un valsts 
pārvaldes iestādēm, kā arī juridisko un 
saistošo pienākumu ieviešanas aktus, jo 
īpaši gadījumos, kuros brīvprātības 
princips ir neefektīvs.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 328
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Kompetentās iestādes, iepriekš 
informējot iesaistītās valsts pārvaldes 
iestādes vai tirgus dalībniekus, var paziņot
tiesībaizsardzības iestādēm par 
incidentiem, par kuru kriminālo raksturu 
rodas aizdomas.
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Or. en

Pamatojums

Lai gan par incidentiem, kuriem ir nopietns krimināls raksturs, jāziņo tiesībaizsardzības 
iestādēm, jāinformē arī iesaistītie uzņēmumi, lai tos sagatavotu iespējamajai ietekmei 
attiecībā uz viņu interesēm. Turklāt, tā kā jēdzienu „nopietns krimināls raksturs” dalībvalstis 
var interpretēt dažādi un lai paplašinātu rīcības brīvību, spriežot par incidentiem, ziņošanas 
prasība no obligātas tiek mainīta uz brīvprātīgu.

Grozījums Nr. 329
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Neskarot piemērojamo datu 
aizsardzības likumu un pilnībā 
apspriežoties ar attiecīgajiem personas 
datu pārziņiem un apstrādātājiem, 
kompetentās iestādes un vienotie 
kontaktpunkti strādā ciešā sadarbībā ar 
personas datu aizsardzības iestādēm, risinot 
incidentus, kuru rezultātā notiek personas 
datu aizsardzības pārkāpumi.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai nodrošinātu 14. panta 1. punkta 
vienādu īstenošanu, dalībvalstis, nenosakot 
obligātu kādas konkrētas tehnoloģijas 
izmantošanu, veicina tādu sadarbspējīgu
standartu un/vai specifikāciju izmantošanu, 
kas attiecas uz tīklu un informācijas 
drošību. Nosakot šādus standartus un/vai 
specifikācijas, attiecīgā gadījumā jāņem 
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vērā starptautiskā vai pasaules mērogā 
līdzvērtīgi standarti un/vai specifikācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai nodrošinātu 14. panta 1. punkta 
vienādu īstenošanu, dalībvalstis, nenosakot 
obligātu kādas konkrētas tehnoloģijas 
izmantošanu, veicina tādu atklātu un 
sadarbspējīgu starptautisku standartu 
un/vai specifikāciju izmantošanu, kas 
attiecas uz tīklu un informācijas drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 332
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai nodrošinātu 14. panta 1. punkta 
vienādu īstenošanu, dalībvalstis veicina 
tādu atklātu standartu un/vai specifikāciju 
izmantošanu, kas attiecas uz tīklu un 
informācijas drošību, un nodrošina, lai šie 
standarti atbilstu spēkā esošajiem 
Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 333
Jürgen Creutzmann



PE523.040v01-00 108/119 AM\1009437LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pēc iespējas jāizvairās izmantot atšķirīgus valsts standartus, lai visās dalībvalstīs 
nodrošinātu vienādus konkurences apstākļus un līdzvērtīgas juridiskās prasības.

Grozījums Nr. 334
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Nozares pārstāvju vadīta darba grupa 
ar Komisijas palīdzību izveido 1. punktā 
minēto standartu un/vai specifikāciju
sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 

1. Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumu 
ar mērķi noteikt minimālos sankciju 
sistēmas kritērijus, kas piemērojami par to 
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saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
minēto sankciju īstenošanu. Paredzētajām 
sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Dalībvalstis paziņo par šiem 
noteikumiem Komisijai vēlākais līdz šīs 
direktīvas transponēšanas dienai un 
nekavējoties paziņo tai par jebkuriem 
turpmākiem grozījumiem, kas šos 
noteikumus ietekmē.

valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu. 
Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu minēto 
kritēriju piemērošanu.

Or. es

Pamatojums

Jāsaskaņo minimālie kritēriji, lai novērstu ekonomiskās nelīdzsvarotības un konkurences 
nelīdzsvarotības rašanos, jo tas attiecīgā gadījumā var ietekmēt pašu drošību noteiktās 
dalībvalstīs, kur sankciju prasības ir minimālas.

Grozījums Nr. 336
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka sodus var piemērot tikai par pārkāpumiem, kuri radušies tādēļ, ka tirgus 
dalībnieki nav veikuši visus pasākumus, kuru izpildi būtu pamatoti tiem pieprasīt. Pretējā 
gadījumā tirgus dalībnieki, iespējams, nevēlēsies ziņot par incidentiem.
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Grozījums Nr. 337
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis garantē, ka šā panta 
1. punktā minēti sodi tiek piemēroti 
vienīgi gadījumā, ja tirgus dalībnieki un 
valsts pārvaldes iestādes tīši vai rupjas 
nolaidības dēļ neizpilda pienākumus, kas 
tiek noteikti IV nodaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 338
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 9. panta 2. punktā, 10. panta 
5. punktā un 14. panta 5. punktā, tiek 
piešķirtas Komisijai uz pieciem gadiem, 
sākot no [OPOCE — lūdzam ievietot šīs 
direktīvas spēkā stāšanās datumu]. 
Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina 
uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Or. ro

Grozījums Nr. 339
Amelia Andersdotter
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 340
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
brīdī var atsaukt 10. panta 5. punktā un 
14. panta 5. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neietekmē spēkā esošo 
deleģēto aktu spēkā esību.

Or. en

Grozījums Nr. 341
Amelia Andersdotter
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 342
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija periodiski pārskata šīs direktīvas 
darbību un iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Galvenā 
uzmanība pārskatīšanā jāpievērš 
II pielikuma noteikumiem, jo īpaši 
noteikumiem attiecībā uz interneta
pakalpojumu nodrošinātājiem. Pirmo 
ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā divus gadus 
pēc transponēšanas datuma, kas minēts 
21. pantā. Šajā nolūkā Komisija var prasīt, 
lai dalībvalstis tai sniegtu informāciju bez 
liekas kavēšanās.

Pārskatīšanā jāizvērtē arī brīvprātības 
veicināšanas stimuli, kas šajā direktīvā ir 
paredzēti biržas sarakstā iekļautajiem 
uzņēmumiem. Šādas brīvprātīgas pieejas 
lietderība valsts kompetentajai iestādei 
jāvērtē reizi divos gados. Par rezultātiem 
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nekavējoties jāziņo Eiropas Komisijai. Ja 
brīvprātīgā pieeja, kuras mērķis ir 
aizsargāt klientu un ieguldītāju intereses, 
nav pietiekami efektīva, dalībvalstis ievieš
juridiskus pienākumus.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 343
Silvia-Adriana Ţicău
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 344
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 345
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 346
Christian Ehler, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus dalībnieku saraksts Tirgus dalībnieku saraksts (saraksts ir 
nepilnīgs un tiks pārskatīts reizi divos 
gados)

Or. en

Grozījums Nr. 347
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus dalībnieku saraksts Valsts un privātā sektora dalībnieku 
saraksts

Or. en

Grozījums Nr. 348
Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. e-tirdzniecības platformas; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 349
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. interneta maksājumu vārtejas; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 350
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. interneta maksājumu vārtejas; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 351
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. sociālie tīkli; svītrots



PE523.040v01-00 116/119 AM\1009437LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 352
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. meklētājprogrammas; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 353
Christian Ehler, Manfred Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. meklētājprogrammas; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 354
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. mākoņdatošanas pakalpojumi; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 355
Ivailo Kalfin
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Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. mākoņdatošanas pakalpojumi; 5. mākoņdatošanas pakalpojumi, ko 
uzņēmumi sniedz lietotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 356
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. mākoņdatošanas pakalpojumi; 5. mākoņdatošanas un datu glabāšanas
pakalpojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 357
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas — mākoņdatošanas 
pakalpojumi, interneta maksājumu 
vārtejas, ko uzņēmumi nodrošina 
uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 358
Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a ūdensapgādes pakalpojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 359
Christian Ehler, Manfred Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a iekārtu izstrādātāji un ražotāji;

Or. en

Grozījums Nr. 360
Christian Ehler, Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b programmatūras izstrādātāji un 
ražotāji;

Or. en

Grozījums Nr. 361
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. lietotņu veikali. svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 362
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a augstas veiktspējas skaitļošanas 
infrastruktūras;

Or. en


