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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2013 m. vasario mėn. Europos Komisija, kaip pranešime savo iniciatyva dėl Europos 
skaitmeninės darbotvarkės ragino Europos Parlamentas, pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl 
priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje 
užtikrinti, ir pirmąją ES kibernetinio saugumo strategiją. Atsižvelgdama į tai, kad analizuojant 
turimus duomenis galima tikėtis, jog dėl piktavališkų su IRT susijusių incidentų vien MVĮ 
galėtų patirti daugiau nei 560 mln. EUR tiesioginių išlaidų per metus, ir kad tiesioginės visų 
rūšių incidentų (įskaitant tiekėjų patiriamas aplinkos arba fizikines problemas, pvz., 
gaivalines nelaimes) išlaidos gali sudaryti daugiau nei 2,3 mlrd. EUR, nuomonės referentė šį 
pasiūlymą vertina labai palankiai.

Nuomonės referentė pritaria kelioms pasiūlytoms su struktūra susijusioms priemonėms, pvz., 
kad šiuo metu pagal 2009 m. pagrindų direktyvos 13a straipsnį tik telekomunikacijų paslaugų 
teikėjams taikomas pranešimo apie saugumo incidentus nuostatas reikėtų taikyti ir kitiems 
ypatingos svarbos infrastruktūros sektoriams. Todėl tokie pasiūlymai, kuriais, pvz., 
reikalaujama, kad visose valstybėse narėse būtų sukurtos gerai veikiančios kompiuterinių 
incidentų tyrimo tarnybos ir būtų paskirta kompetentinga institucija, kuri priklausytų saugaus 
Europos elektroninių duomenų mainų tinklui, kad būtų galima saugiai dalytis ir keistis su 
kibernetiniu saugumu susijusia informacija, vertinami palankiai ir gali būti labai naudingi 
siekiant pasiūlytos direktyvos tikslo, būtent užtikrinti aukštą bendrą tinklų ir informacinių 
sistemų saugumo lygį visoje Sąjungoje.

Vis dėlto nuomonės referentė mano, kad pasiūlymą dar galima tobulinti pritaikant du 
pagrindinius – veiksmingumo ir pasitikėjimo – principus.

Pirmasis principas – veiksmingumas

Dėl valstybių narių prievolės paskirti kompetentingą instituciją, kuri būtų atsakinga už 
direktyvos taikymo visuose pasiūlymo II priede nurodytuose sektoriuose stebėseną, nuomonės 
referentė mano, kad kiekvienai valstybei narei ne tik turi būti sudarytos sąlygos laisvai 
pasirinkti, jos nuomone, tinkamiausią kibernetinio saugumo valdymo modelį, bet ir, kad 
būtina vengti institucinių struktūrų dubliavimosi, dėl kurio gali kilti kompetencijos konfliktų 
ir sutrikti bendravimas. Todėl nuomonės referentė mano, kad esamų, jau veiksmingai 
taikomų, valstybių narių poreikius ir konstitucinius reikalavimus atitinkančių nacionalinių 
struktūrų ardyti nereikėtų. Vis dėlto, juos nuomone, siekiant užtikrinti veiksmingą keitimąsi 
informacija Sąjungos lygmeniu, išankstinį perspėjimą apie pavojus ir dalyvavimą 
bendradarbiavimo tinkle, reikia, kad kiekviena valstybė narė paskirtų bendrą informacinį 
centrą.

Taip pat, siekiant didinti pasiūlytos direktyvos veiksmingumą, nuomonės referentės manymu, 
pasiūlytos priemonės, susijusios su nacionalinės kompiuterinių tyrimų incidentų tarnybos 
(CERT) sukūrimu, gali pasirodyti esančios ne pats tinkamiausias reikalavimas, nes juo 
neatsižvelgiama į esamų CERT pobūdžio ir sudėties skirtumus. Daugumoje valstybių narių 
veikia daugiau nei viena CERT ir jos nagrinėja skirtingų rūšių incidentus. Veiklos kiekybė ir 
kokybė skiriasi atsižvelgiant ir į tai, ar jas palaiko ir valdo akademinės ar mokslinių tyrimų 
institucijos, vyriausybės ar privačiojo sektoriaus subjektai. Be to, dabartiniu pasiūlymu būtų 
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trikdoma esamų tarptautinių ir Europos bendradarbiavimo tinklų, kuriems jau priklauso 
esamos CERT ir kurie pasirodė esantys veiksmingi koordinuojant tarptautinius ir Europos 
atsakomuosius veiksmus kilus incidentams, veikla. Todėl nuomonės referentė mano, kad 
reikėtų nurodyti ne vieną nacionalinę CERT, bet taikyti direktyvą toms CERT, kurios teikia 
paslaugas II priede nurodytuose sektoriuose, taigi sudaryti sąlygas, kad, pvz., viena CERT 
teiktų paslaugas visiems II priede nurodytiems sektoriams arba kad kelios CERT teiktų 
paslaugas tam pačiam sektoriui. Vis dėlto, nuomonės referentės manymu, valstybės narės turi 
užtikrinti visapusišką CERT veikimą visą laiką ir, kad jos turėtų pakankamai techninių, 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių tinkamai veikti ir dalyvauti tarptautiniuose ir Sąjungos 
bendradarbiavimo tinkluose.

Atsižvelgiant į veiksmingumo principą taip pat reikia pakeisti pasiūlytos direktyvos taikymo 
sritį. Nuomonės referentė sutinka, kad pranešimo sistemos prievolių taikymo sritį reikia 
išplėsti įtraukiant energetikos, transporto, sveikatos ir finansų sektorius, bet mano, kad 
pasiūlymas į IV skyriuje nurodytų privalomųjų priemonių taikymo sritį įtraukti visus interneto 
ekonomikos rinkos dalyvius yra neproporcingas ir neįgyvendinamas. Pasiūlymas yra 
neproporcingas dėl nesirinktinio naujų įpareigojimų nustatymo atvirai ir neapibrėžtai 
kategorijai, pvz., kiekvienam „informacinės visuomenės paslaugų teikėjui, kuris suteikia 
galimybę teikti kitas informacinės visuomenės paslaugas“, yra ne tik nesuprantamas, bet ir 
tinkamai nepagrįstas atsižvelgiant į galimą saugumo incidento žalą, be to, juos nustačius, gali 
padidėti biurokratinė mūsų pramonės sektoriaus, pirmiausia MVĮ, našta. Pasiūlymas yra 
neįgyvendinamas, nes kyla rimtų abejonių, ar kompetentingos institucijos pajėgtų aktyviai 
atsižvelgti į visus galimus pranešimus ir skatinti abipusį dialogą su rinkos dalyviais, kad būtų 
galima pašalinti saugumo pavojų.

Kalbant apie viešojo administravimo institucijas, direktyvoje reikėtų išlaikyti pusiausvyrą 
tarp poreikio toliau plėtoti e. valdžios paslaugas ir jau esamų viešojo administravimo 
institucijų įpareigojimų, susijusių su tinklų ir informacinių sistemų valdymu bei apsauga. 
Todėl nuomonės referentė mano, kad viešojo administravimo institucijoms reiktų taikyti visus 
14 straipsnyje nustatytus keitimosi informacija reikalavimus, o 15 straipsnyje nustatytų 
įpareigojimų taikyti nereikėtų.

Antrasis principas – pasitikėjimas

Nuomonės referentė mano, kad direktyvos sėkmę labai lemia tai, ar ja galima skatinti 
aktyvesnį rinkos dalyvių dalyvavimą ir kartu kurti pasitikėjimo vertą TIS aplinką, kurioje 
norėtų aktyviai dalyvauti žemiausiojo lygmens subjektai. Jei to pasiekti nepavyks, ji nebus 
sėkminga. Šiuo atžvilgiu nuomonės referentė siūlo užtikrinti, kad rinkos dalyviai nebūtų 
atgrasomi dalyvauti bei informuoti be reikalo viešinant saugumo incidentus, apie kuriuos jie 
informavo, arba dėl to, kad kompetentingos institucijos arba bendri informaciniai centrai gali 
reikalauti jų atsakyti už informacijos praradimą. Be to, reikia užtikrinti, kad abipusiame 
dialoge galėtų dalyvauti rinkos dalyviai ir kompetentingos institucijos, ir skatinti rinkos 
dalyvius dalyvauti visuose forumuose, įskaitant bendradarbiavimo tinklą.

Nuomonės referentė taip pat mano, kad kompetentingų institucijų ir (arba) bendrų 
informacinių centrų dalyvavimas, pirmiausia susijęs su keitimusi informacija, turėtų būti 
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pagrįstas pasitikėjimu. Siekiant tai užtikrinti, į šią direktyvą reikėtų įtraukti tinklo 
konfidencialumo ir saugumo reikalavimų nuostatas.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) šioje direktyvoje reikėtų atsižvelgti į 
poreikį toliau plėtoti e. valdžios paslaugas, 
nustatant tam tikrus viešojo valdymo 
institucijų įpareigojimus tinkamai valdyti 
tinklus ir informacines sistemas ir 
užtikrinti jų apsaugą, tačiau kartu daug 
dėmesio skiriant ypatingos svarbos 
infrastruktūrai, kuri yra būtina gyvybiškai 
svarbiai ekonominei ir visuomeninei 
energetikos, transporto, bankininkystės, 
finansų rinkų infrastruktūros ir sveikatos 
sričių veiklai palaikyti;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) atsižvelgiant į nacionalinių valdymo 
struktūrų skirtumus ir siekiant apsaugoti 
jau esamus sektorių susitarimus, taip pat 
išvengti dubliavimo, valstybėms narėms 
reikėtų suteikti galimybę paskirti daugiau 
nei vieną nacionalinę kompetentingą 
instituciją, atsakingą už užduočių, 
susijusių su rinkos dalyvių tinklų ir 
informacinių sistemų apsauga, vykdymu 
pagal šią direktyvą. Tačiau siekiant 
užtikrinti sklandų tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą ir bendravimą, būtina, 
kad kiekviena valstybė narė paskirtų tik 
vieną bendrą nacionalinį informacinį 
centrą, atsakingą už tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą Sąjungos lygmeniu. Jei 
to reikalaujama pagal valstybės narės 
konstitucinę santvarką arba kitas 
taisykles, ji turėtų turėti galimybę paskirti 
tik vieną instituciją, kuri vykdytų 
kompetentingos institucijos ir bendro 
informacinio centro užduotis;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) visos valstybės narės turėtų būti 
tinkamai pasirengusios – turėti tiek 
techninių, tiek organizacinių pajėgumų, 
kad galėtų užkirsti kelią tinklų ir 
informacinių sistemų incidentams bei 

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

rizikai, juos nustatyti, sušvelninti arba imtis 
atsakomųjų veiksmų. Todėl siekiant 
garantuoti efektyvius ir suderinamus 
pajėgumus incidentams spręsti bei rizikai 
šalinti, taip pat siekiant užtikrinti 
veiksmingą bendradarbiavimą Sąjungos 
lygmeniu, visose valstybėse narėse turėtų 
būti įkurtos pagrindinius reikalavimus 
atitinkančios gerai veikiančios 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos.
Atsižvelgdamos į įvairias esamų 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybų 
(CERT) charakteristikas, kuriomis 
atsižvelgiama į įvairius subjektyvius 
poreikius ir dalyvius, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad kiekvienam II priede 
nurodytam sektoriui paslaugas teiktų bent 
viena CERT. Tarpvalstybinio CERT 
bendradarbiavimo atžvilgiu valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad CERT turėtų 
pakankamai galimybių dalyvauti 
esamuose jau veikiančiuose 
tarptautiniuose ir Europos 
bendradarbiavimo tinkluose;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

dalyvių dalyvavimas, turėtų sudaryti 
sąlygas struktūrizuotai ir koordinuotai 
keistis informacija, nustatyti incidentus ir 
imtis atsakomųjų veiksmų Sąjungos 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) prireikus rinkos dalyviai taip pat 
gali būti kviečiami dalyvauti 
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bendradarbiavimo tinklo veikloje. 
Siekiant didinti veiksmingumą, reikia 
įvertinti konvergencijos su Ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų 
įspėjamuoju informaciniu tinklu (CIWIN) 
galimybes;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) siekdami užtikrinti skaidrumą ir 
tinkamai informuoti ES piliečius bei rinkos 
dalyvius, bendri informaciniai centrai
turėtų sukurti bendrą Sąjungos lygmens 
interneto svetainę, kurioje būtų skelbiama 
nekonfidenciali informacija apie incidentus 
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informacija apie incidentus ir riziką; ir riziką;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) gavusios išankstinį perspėjimą ir jo 
įvertinimą, kompetentingos institucijos
turėtų susitarti dėl koordinuotų atsakomųjų 
veiksmų pagal Sąjungos TIS 
bendradarbiavimo planą. Kompetentingos 

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

informaciniai centrai ir Komisija turėtų 
būti informuojami apie priemones, kurių 
imtasi nacionaliniu lygmeniu atsižvelgiant 
į atsakomuosius veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

ekonominėms ir visuomeninėms, pvz., 
elektros ir dujų, transporto, kredito 
įstaigų, finansų rinkų infrastruktūros ir 
sveikatos sričių, funkcijoms palaikyti, 
operatoriams. Tokių tinklų ir 
informacinių sistemų sutrikimas turėtų 
neigiamo poveikio vidaus rinkai. Nors 
šioje direktyvoje nustatyti įpareigojimai 
netaikomi svarbiausiems informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjams, kaip 
apibrėžta 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 98/34/EB, nustatančioje 
informacijos apie techninius standartus ir 
reglamentus ir informacinės visuomenės 
paslaugų taisykles teikimo tvarką27, 
kuriomis grindžiamos vartotojams skirtos 
informacinės visuomenės paslaugos ar 
internetinė veikla, kaip antai e. prekybos 
platformas, mokėjimo internetu tinklų 
sąsajas, socialinius tinklus, paieškos 
sistemas, nuotolinių kompiuterinių išteklių 
paslaugas, programų parduotuves, jie gali 
savanoriškai informuoti kompetentingą 
instituciją arba bendrą informacinį centrą 
apie tuos saugumo incidentus, apie 
kuriuos pranešti jie mano esant tinkama, 
o kompetentinga institucija arba bendras 
informacinis centras turėtų, jei pagrįstai 
įmanoma, pateikti šią informaciją apie 
incidentą viešojo administravimo 
institucijoms arba rinkos dalyviams kartu 
su strategiškai išanalizuota informacija, į 
kurią atsižvelgiant būtų lengviau pašalinti 
saugumo pavojų;

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

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis



PE519.596v01-00 14/61 PA\1003938LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) kompetentingos institucijos ir bendri 
informaciniai centrai turėtų skirti 
pakankamai dėmesio neformalių ir 
patikimų dalijimosi informacija tarp rinkos 
dalyvių ir tarp viešojo bei privačiojo 
sektorių kanalų išsaugojimui. Viešinant 
incidentus, apie kuriuos pranešama 
kompetentingoms institucijoms ir 
bendriems informaciniams centrams, 
turėtų būti išlaikoma pusiausvyra tarp 
poreikio visuomenę informuoti apie 
pavojus ir galimos žalos viešojo 
administravimo institucijų ir rinkos 
dalyvių, pranešančių apie incidentus, 
reputacijai bei komercinei veiklai. Siekiant 
išsaugoti pasitikėjimą ir veiksmingumą, 
incidentai viešinami tik pasikonsultavus 
su subjektais, kurie apie juos pranešė, ir 
tik jei tai tikrai būtina siekiant šios 
direktyvos tikslų. Įgyvendindamos 
įpareigojimus teikti pranešimus, 
kompetentingos institucijos ir bendri 
informaciniai centrai turėtų atkreipti 
ypatingą dėmesį į poreikį griežtai 
užtikrinti, kad informacija apie produkto 
pažeidžiamumą liktų konfidenciali iki tol, 
kai bus pradėtos taikyti atitinkamos 
saugumo priemonės. Bendri informaciniai 
centrai paprastai neturėtų atskleisti 
incidentuose dalyvaujančių asmenų 
asmens duomenų. Bendri informaciniai 
centrai turėtų atskleisti asmens duomenis 
tik tuomet, kai tokius duomenis atskleisti 
būtina atsižvelgiant į tikslą, kuriuo jie 
atskleidžiami, ir tai atitinka 
proporcingumo principą;

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) daugeliu atvejų dėl incidentų kyla 
pavojus asmens duomenims. Todėl 
kompetentingos institucijos ir duomenų 
apsaugos institucijos turėtų bendradarbiauti 
ir keistis informacija visais su tuo 
susijusiais klausimais, kad galėtų imtis dėl 
incidentų įvykusių asmens duomenų 
pažeidimų nagrinėjimo. Kai saugumo 
incidentas kartu yra ir asmens duomenų 
pažeidimas pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo28 valstybės narės
įpareigojimą pranešti apie saugumo 
incidentus vykdo taip, kad administracinė 
našta būtų minimali. Bendradarbiaudama 
su kompetentingomis institucijomis ir 
duomenų apsaugos institucijomis, ENISA 
galėtų kurti keitimosi informacija 
mechanizmus bei šablonus; taip būtų 
išvengta poreikio turėti du pranešimo 
šablonus. Įvedus tokį vieną bendrą 
pranešimo šabloną, būtų paprasčiau teikti 
pranešimus apie incidentus, dėl kurių 
pažeistas asmens duomenų saugumas, ir 
sumažėtų verslo įmonių ir viešojo 
administravimo institucijų administracinė 
našta;

(31) daugeliu atvejų dėl incidentų kyla 
pavojus asmens duomenims. Todėl 
kompetentingos institucijos, bendri 
informaciniai centrai ir duomenų 
apsaugos institucijos turėtų bendradarbiauti 
ir keistis informacija visais su tuo 
susijusiais klausimais, kad galėtų imtis dėl 
incidentų įvykusių asmens duomenų 
pažeidimų nagrinėjimo. Kai saugumo 
incidentas kartu yra ir asmens duomenų 
pažeidimas, apie kurį turi būti pranešama
pagal taikomus teisės aktus, įpareigojimas
pranešti apie saugumo incidentus turėtų 
būti vykdomas taip, kad administracinė 
našta būtų minimali. ENISA turėtų padėti
kurti keitimosi informacija mechanizmus ir 
vieną bendrą pranešimo šabloną, kuriuo 
naudojantis būtų paprasčiau teikti 
pranešimus apie incidentus, dėl kurių 
pažeistas asmens duomenų saugumas, ir 
sumažėtų verslo įmonių ir viešojo 
administravimo institucijų administracinė 
našta;

__________________
28 SEC(2012) 72 final.

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant sudaryti sąlygas 
bendradarbiavimo tinklui tinkamai veikti, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
perduoti įgaliojimai priimti teisės aktus, 
kuriuose būtų nustatyti kriterijai, kuriuos 
turi atitikti valstybė narė, kad galėtų 
dalyvauti saugaus dalijimosi informacija 
sistemoje, toliau patikslinamos aplinkybės, 
dėl kurių reikalingas išankstinis 
perspėjimas, ir nustatomos aplinkybės, 
kuriomis rinkos dalyviai ir viešojo 
administravimo institucijos turi pranešti 
apie incidentus;

(34) siekiant sudaryti sąlygas 
bendradarbiavimo tinklui tinkamai veikti, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
perduoti įgaliojimai priimti teisės aktus, 
kuriuose būtų toliau patikslinamos 
aplinkybės, dėl kurių reikalingas 
išankstinis perspėjimas;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygiu. Rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(35) ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu surengtų 
tinkamas konsultacijas, kuriose dalyvautų 
visos suinteresuotosios šalys, pirmiausia 
ekspertų lygiu. Rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(36) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su bendrų informacinių 
centrų ir Komisijos bendradarbiavimu 
bendradarbiavimo tinkle, nepažeidžiant 
galiojančių nacionalinių 
bendradarbiavimo susitarimų, bendru 
saugios dalijimosi informacija 
infrastruktūros tarpusavio jungčių ir 
saugumo standartų rinkiniu, Sąjungos 
TIS bendradarbiavimo planu ir pranešimui 
apie reikšmingus incidentus taikomais 
formatais bei procedūromis. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai30;

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

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) informacija, kurią kompetentinga 
institucija laiko konfidencialia pagal 
Sąjungos ir nacionalines verslo 
konfidencialumo taisykles, turėtų būti 
keičiamasi su Komisija ir kitomis 
kompetentingomis institucijomis tik kai 
toks apsikeitimas yra tikrai būtinas šios 
direktyvos taikymui. Keičiamasi tik tokia 

(38) informacija, kurią kompetentinga 
institucija arba bendras informacinis 
centras laiko konfidencialia pagal 
Sąjungos ir nacionalines verslo 
konfidencialumo taisykles, turėtų būti 
keičiamasi su Komisija ir kitais bendrais 
informaciniais centrais tik kai toks 
apsikeitimas yra tikrai būtinas šios 
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informacija, kuri atitinka keitimosi tikslą ir
yra jam svarbi;

direktyvos taikymui. Keičiamasi tik tokia 
informacija, kuri atitinka keitimosi tikslą, 
yra jam svarbi ir būtina;

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) dalijantis informacija apie riziką ir 
incidentus bendradarbiavimo tinkle ir 
laikantis reikalavimų pranešti 
nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms apie incidentus gali tekti 
tvarkyti asmens duomenis. Toks asmens 
duomenų tvarkymas yra reikalingas tam, 
kad būtų įgyvendinti bendro intereso 
tikslai, kurių siekiama šia direktyva, todėl 
pagal Direktyvos 95/46/EB 7 straipsnį jis 
yra teisėtas. Atsižvelgiant į šiuos teisėtus 
tikslus, jis nėra laikomas neproporcingu ir 
netoleruotinu kišimusi, iš esmės 
pažeidžiančiu teisę į asmens duomenų 
apsaugą, garantuojamą Pagrindinių teisių 
chartijos 8 straipsniu. Taikant šią direktyvą 
turėtų būti laikomasi 2001 m. gegužės 
30 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentais31. Kai Sąjungos institucijos ir 
įstaigos tvarko duomenis, toks tvarkymas 
šios direktyvos įgyvendinimo tikslais 
turėtų atitikti 2000 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų 
apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo;

(39) dalijantis informacija apie riziką ir 
incidentus bendradarbiavimo tinkle ir 
laikantis reikalavimų pranešti 
nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms arba bendriems 
informaciniams centrams apie incidentus 
gali tekti tvarkyti asmens duomenis. Toks 
asmens duomenų tvarkymas yra 
reikalingas tam, kad būtų įgyvendinti 
bendro intereso tikslai, kurių siekiama šia 
direktyva, todėl pagal Direktyvos 95/46/EB 
7 straipsnį jis yra teisėtas. Atsižvelgiant į 
šiuos teisėtus tikslus, jis nėra laikomas 
neproporcingu ir netoleruotinu kišimusi, iš 
esmės pažeidžiančiu teisę į asmens 
duomenų apsaugą, garantuojamą 
Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsniu. 
Taikant šią direktyvą turėtų būti laikomasi 
2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 
dėl galimybės visuomenei susipažinti su 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentais31. Kai Sąjungos institucijos ir 
įstaigos tvarko duomenis, toks tvarkymas 
šios direktyvos įgyvendinimo tikslais 
turėtų atitikti 2000 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų 
apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo;

__________________ __________________
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31 OL L 145, 2001 5 31, p. 43. 31 OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. 
valstybių narių ir Komisijos bendrą 
politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų 
dokumentų valstybės narės įsipareigojo 
pagrįstais atvejais prie pranešimų apie
savo perkėlimo į nacionalinę teisę 
priemones pridėti vieną ar daugiau 
dokumentų, kuriuose paaiškinamas 
direktyvos nuostatų ir nacionalinių 
perkėlimo priemonių atitinkamų dalių 
tarpusavio ryšys. Šios direktyvos atžvilgiu 
teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad 
tokių dokumentų perdavimas yra 
pagrįstas;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Dalijantis informacija bendradarbiavimo 
tinkle pagal III skyrių ir teikiant 
pranešimus apie TIS incidentus pagal 14 
straipsnį, gali reikėti tvarkyti asmens 
duomenis. Rinkos dalyviai ir viešojo 
administravimo institucijos neturėtų būti 
laikomi atsakingais už šį tvarkymą, būtiną 
siekiant įgyvendinti bendro intereso 
tikslus, kurių siekiama šia direktyva, jiems 
valstybė narė suteikia įgaliojimus pagal 
Direktyvos 95/46/EB 7 straipsnį ir 
Direktyvą 2002/58/EB, kaip perkelta į 
nacionalinę teisę.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) infrastruktūros, kuri yra būtina 
gyvybiškai svarbiai ekonominei ir 
visuomeninei energetikos, transporto, 
bankininkystės, finansų rinkų 
infrastruktūros ir sveikatos sričių veiklai, 
kurios neišsamus sąrašas pateikiamas II 
priede, palaikyti ir kurios sutrikdymas 
arba panaikinimas dėl nesugebėjimo 
vykdyti šių funkcijų turėtų didelį neigiamą 
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poveikį valstybei narei, operatorius.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) reguliuojama rinka – tai 
reguliuojama rinka, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2004/39/EB 14 straipsnio 4 
dalies 14 punkte28a;
__________________
28a 2004 m. balandžio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2004/39/EB dėl finansinių 
priemonių rinkų (OL L 45, 2005 2 16, 
p. 18.).

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 11 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11b) daugiašalė prekybos sistema (DPS) –
daugiašalė prekybos sistema, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 
straipsnio 15 punkte;

Or. en
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 11 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11c) organizuotos prekybos sistema 
(OPS) – bet kokia investicinės įmonės ar 
rinkos dalyvio valdoma daugiašalė 
sistema ar struktūra, kuri nėra 
reguliuojama rinka, daugiašalė prekybos 
sistema ar pagrindinė sandorio šalis ir 
kurioje daugiašaliai trečiųjų šalių 
interesai pirkti ir parduoti obligacijas, 
struktūrizuotus finansinius produktus, 
apyvartinius taršos leidimus ar išvestines 
finansines priemones sistemingai 
sąveikauja taip, kad sudaromas sandoris 
pagal Direktyvos 2004/39/EB 
II antraštinės dalies nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) rizikos įvertinimo planas, skirtas rizikai 
nustatyti ir galimų incidentų poveikiui 
įvertinti;

a) rizikos valdymo sistema, įskaitant 
rizikos identifikavimą, eiliškumo pagal 
svarbą nustatymą, vertinimą ir valdymą,
galimų incidentų poveikio vertinimą, šio 
poveikio prevenciją ir galimas kontrolės 
priemones, ir kriterijus, naudojamus 
pasirenkant galimas rizikos mažinimo 
priemones;

Or. en
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) plano įgyvendinime dalyvaujančių 
subjektų vaidmenų ir atsakomybės 
nustatymas;

b) sistemos įgyvendinime dalyvaujančių 
įvairių institucijų ir kitų subjektų 
vaidmenų ir atsakomybės nustatymas;

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinė tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo kompetentinga institucija

Nacionalinės tinklų ir informacinių 
sistemų saugumo kompetentingos 
institucijos ir bendri informaciniai centrai

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
ar daugiau nacionalinių tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo 
kompetentingų institucijų (toliau –
kompetentinga institucija).

Or. en
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei valstybė narė paskiria daugiau nei 
vieną kompetentingą instituciją, ji turi 
paskirti nacionalinę instituciją, pvz., 
kompetentingą instituciją, kuri vykdytų 
nacionalinio bendro informacinio centro 
funkcijas, susijusias su tinklų ir 
informacinių sistemų saugumu (toliau –
bendras informacinis centras). Jei 
valstybė narė paskiria tik vieną 
kompetentingą instituciją, ši 
kompetentinga institucija taip pat vykdo 
bendro informacinio centro funkcijas.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Tos pačios valstybės narės 
kompetentingos institucijos ir bendras 
informacinis centras glaudžiai 
bendradarbiauja, kad vykdytų šioje 
direktyvoje nustatytus įpareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Bendras informacinis centras 
užtikrina tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
su kitais bendrais informaciniais centrais.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų 
pakankamai techninių, finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių, kad galėtų efektyviai 
ir veiksmingai vykdyti joms pavestas 
užduotis ir taip įgyvendinti šios direktyvos 
tikslus. Valstybės narės užtikrina efektyvų, 
veiksmingą ir saugų kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimą 8 straipsnyje 
nurodytame tinkle.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos ir bendri 
informaciniai centrai turėtų pakankamai 
techninių, finansinių ir žmogiškųjų išteklių, 
kad galėtų efektyviai ir veiksmingai 
vykdyti jiems pavestas užduotis ir taip 
įgyvendinti šios direktyvos tikslus. 
Valstybės narės užtikrina efektyvų, 
veiksmingą ir saugų bendrų informacinių 
centrų bendradarbiavimą 8 straipsnyje 
nurodytame tinkle.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos gautų 
pranešimus apie incidentus iš viešojo 
administravimo institucijų ir rinkos 
dalyvių, kaip nurodyta 14 straipsnio 2 
dalyje, ir kad joms būtų suteikti 15 
straipsnyje nurodyti įgyvendinimo ir 

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos ir bendri 
informaciniai centrai gautų pranešimus 
apie incidentus iš viešojo administravimo 
institucijų ir rinkos dalyvių, kaip nurodyta 
14 straipsnio 2 dalyje, ir kad jiems būtų 
suteikti 15 straipsnyje nurodyti 



PA\1003938LT.doc 29/61 PE519.596v01-00

LT

vykdymo užtikrinimo įgaliojimai. įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo 
įgaliojimai.

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kiekviena valstybė narė nedelsdama 
praneša Komisijai apie kompetentingos 
institucijos paskyrimą, jos užduotis ir visus 
vėlesnius jų pakeitimus. Kiekviena 
valstybė narė apie kompetentingos 
institucijos paskyrimą skelbia viešai.

6. Kiekviena valstybė narė nedelsdama 
praneša Komisijai apie kompetentingų 
institucijų ir bendro informacinio centro
paskyrimą, jų užduotis ir visus vėlesnius jų 
pakeitimus. Kiekviena valstybė narė apie 
kompetentingų institucijų paskyrimą 
skelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekviena valstybė narė kiekvienam iš 
II priede nurodytų sektorių įkuria bent 
vieną kompiuterinių incidentų tyrimo 
tarnybą (toliau – CERT), atsakingą už 
incidentų ir rizikos valdymą taikant tiksliai 
nustatytą procesą, kuris atitinka I priedo 1
punkte nustatytus reikalavimus. CERT gali 
būti įsteigta pačioje kompetentingoje 
institucijoje.

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Kompiuterinių incidentų tyrimo 
tarnybų veiklą prižiūri kompetentinga 
institucija arba bendras informacinis 
centras, kuri (kuris) reguliariai įvertina, ar 
jos turi pakankamai išteklių, taip pat jų
įgaliojimus ir incidentų valdymo proceso 
efektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad CERT 
turėtų pakankamai žmogiškųjų ir 
finansinių išteklių aktyviai dalyvauti 
tarptautiniuose – pirmiausia Sąjungos –
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bendradarbiavimo tinkluose.

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bendri informaciniai centrai ir 
Komisija sukuria tinklą (toliau –
bendradarbiavimo tinklas), kuriame jie 
bendradarbiauja spręsdami problemas, 
susijusias su rizika ir incidentais, turinčiais 
įtakos tinklų ir informacinėms sistemoms.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Bendradarbiavimo tinklas užtikrina, kad 
Komisija ir bendri informaciniai centrai
nuolat palaikytų ryšius. Gavusi prašymą 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūra (ENISA) padeda 
bendradarbiavimo tinklui savo žiniomis ir 
patarimais. Prireikus rinkos dalyviai taip 
pat gali būti kviečiami dalyvauti 3 dalies 
c, g, h ir i punktuose nurodytoje 
bendradarbiavimo tinklo veikloje. 
Siekiant didinti veiksmingumą, būtina 
įvertinti konvergencijos su CIWIN 
galimybes.

Or. en
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendradarbiavimo tinkle 
kompetentingos institucijos:

3. Bendradarbiavimo tinkle bendri 
informaciniai centrai:

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) visais aktualiais tinklų ir informacinių 
sistemų saugumo klausimais 
bendradarbiauja ir keičiasi informacija su 
Europolo Europos kovos su elektroniniu 
nusikalstamumu centru ir su kitomis 
susijusiomis Europos įstaigomis, ypač 
duomenų apsaugos, energetikos, 
transporto, bankininkystės, finansų rinkų 
infrastruktūros ir sveikatos srityse;

Or. en
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bendradarbiavimo tinklas kasmet 
skelbia paskutinių 12 mėnesių ataskaitą, 
pagrįstą tinklo veikla ir pagal šios 
direktyvos 14 straipsnio 4 dalį teikiama 
apibendrinta ataskaita. Viešinant 
pavienius incidentus, apie kuriuos 
pranešama kompetentingoms 
institucijoms ir bendriems 
informaciniams centrams, turėtų būti 
išlaikoma pusiausvyra tarp poreikio 
visuomenę informuoti apie pavojus ir 
galimos žalos viešojo administravimo 
institucijų ir rinkos dalyvių, pranešusių 
apie incidentus, reputacijai bei 
komercinei veiklai; viešinti juos galima tik 
pirma pasikonsultavus.

Or. en

Pakeitimas 55

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) aktyviai skatina dalyvavimą, bendrauja 
ir konsultuojasi su rinkos dalyviais ir 
keičiasi su jais informacija.

Or. en
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 18 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomi kriterijai, kuriuos turi įvykdyti 
valstybė narė, kad būtų įgaliota dalyvauti 
saugioje dalijimosi informacija sistemoje, 
ir kurie susiję su:

2. Komisija įgaliojama pagal 19 straipsnį 
priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
nustatomi kriterijai, kuriuos turi įvykdyti 
bendras informacinis centras, kad būtų 
įgaliotas dalyvauti saugioje dalijimosi 
informacija sistemoje, ir kurie susiję su:

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
sprendimus dėl valstybių narių prieigos 
prie saugios infrastruktūros pagal 2 ir 3 
dalyse nurodytus kriterijus. Tokie 

3. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
bendrą tarpusavio jungčių ir saugumo 
standartų rinkinį, kurį bendri 
informaciniai centrai turi įgyvendinti, kad 
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įgyvendinimo aktai priimami pagal 19 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

galėtų keistis informacija. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 19 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų mastas sparčiai auga arba gali 
išaugti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) į juos atsakyti nacionalinių reagavimo b) bendro informacinio centro vertinimu, 
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pajėgumų nepakanka arba gali nepakakti; atsakyti į riziką ar incidentą nacionalinių 
reagavimo pajėgumų gali nepakakti ir 
rizikos arba incidento mastas sparčiai 
auga arba gali išaugti;

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) bendrų informacinių centrų arba 
Komisijos vertinimu, rizika ar incidentas 
paveikia daugiau nei vieną valstybę narę ir 
jų mastas sparčiai auga arba gali išaugti;

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Išankstinio perspėjimo pranešimuose 
bendri informaciniai centrai ir Komisija 
nedelsdami perduoda bet kokią turimą 
susijusią neįslaptintą informaciją, kuri gali 
būti naudinga vertinant riziką ar incidentą.

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės prašymu arba savo 
iniciatyva Komisija gali pareikalauti, kad 
valstybė narė pateiktų bet kokią 
informaciją, susijusią su konkrečia rizika ar 
incidentu.

3. Valstybės narės prašymu arba savo 
iniciatyva Komisija gali pareikalauti, kad 
valstybė narė pateiktų bet kokią 
neįslaptintą informaciją, susijusią su 
konkrečia rizika ar incidentu.

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bendradarbiavimo tinklo nariai 
neskelbia jokios gautos informacijos apie 
riziką ir incidentus pagal 1 dalį, negavę 
apie juos pranešusio bendro informacinio 
centro išankstinio patvirtinimo.

Or. en
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisija įgaliojama pagal 18 straipsnį 
priimti įgyvendinimo aktus dėl tolesnio 
rizikos ir incidentų, dėl kurių pagal 1 dalį 
pateikiamas išankstinis perspėjimas, sąrašo 
tikslinimo, taip pat dalijimosi su rinkos 
dalyviais, nacionalinėms saugumo ar 
gynybos tarnybomis 2 dalyje nurodyta 
slapta informacija procedūras.

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi 10 straipsnyje nurodytą 
išankstinį perspėjimą kompetentinga 
institucija, įvertinusi aktualią informaciją, 
susitaria dėl koordinuotų atsakomųjų 
veiksmų pagal 12 straipsnyje nurodytą 
Sąjungos TIS bendradarbiavimo planą.

1. Gavę 10 straipsnyje nurodytą išankstinį 
perspėjimą bendri informaciniai centrai, 
įvertinę aktualią informaciją, nedelsdami 
susitaria dėl koordinuotų atsakomųjų 
veiksmų pagal 12 straipsnyje nurodytą 
Sąjungos TIS bendradarbiavimo planą.

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– formato ir procedūrų, kuriomis 
vadovaudamosi kompetentingos 
institucijos renka ir dalijasi suderinama ir 

– formato ir procedūrų, kuriomis 
vadovaudamiesi bendri informaciniai 
centrai renka ir dalijasi suderinama ir 
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palyginama informacija apie riziką ir 
incidentus, apibrėžtis,

palyginama informacija apie riziką ir 
incidentus, apibrėžtis,

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija numato biudžetą Sąjungos 
TIS bendradarbiavimo planui parengti.

Or. en

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Neapribojant bendradarbiavimo tinklo 
galimybių užtikrinti neformalų tarptautinį 
bendradarbiavimą, Sąjunga gali sudaryti 
tarptautinius susitarimus su trečiosiomis 
šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis, 
pagal kuriuos joms būtų leidžiama 
dalyvauti tam tikroje bendradarbiavimo 
tinklo veikloje ir toks dalyvavimas būtų 
organizuojamas. Tokiame susitarime 
atsižvelgiama į poreikį užtikrinti tinkamą 
bendradarbiavimo tinkle cirkuliuojančių 
asmens duomenų apsaugą. Bet kokie 
asmens duomenys už Sąjungos ribų 
įsikūrusiems gavėjams perduodami pagal 
Direktyvos 95/46/EB 25 ir 26 straipsnius 
ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 9 
straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai praneštų kompetentingoms 
institucijoms arba bendram 
informaciniam centrui apie incidentus, 
kurie turi didelį poveikį pagrindinių jų 
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paslaugų saugumui. teikiamų paslaugų tęstinumui, o Komisija 
atitinkamai užtikrina tuos pačius 
įsipareigojimus Europos institucijų 
atžvilgiu. Siekiant nustatyti incidento 
poveikio mastą, inter alia, atsižvelgiama į 
šiuos parametrus:

Or. en

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie kriterijai papildomai tikslinami pagal 
8 straipsnio 3 dalies ib punktą (naują).

Or. en

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naudotojų, kurių pagrindinei paslaugai 
padaromas neigiamas poveikis, skaičius;

Or. en

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) incidento trukmė;
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Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) geografinė aprėptis atsižvelgiant į 
teritorijos, kurioje incidentas sukėlė 
neigiamų padarinių, dydį.

Or. en

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Rinkos dalyviai ir viešojo 
administravimo institucijos praneša apie 
šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus 
incidentus valstybės narės, kurioje 
teikiamai pagrindinei paslaugai buvo 
padarytas neigiamas poveikis, 
kompetentingai institucijai arba bendram 
informaciniam centrui. Kai pagrindinė 
paslauga, kuriai padaromas neigiamas 
poveikis, yra susijusi su daugiau nei viena 
valstybe nare, pranešimą gavęs bendras
informacinis centras, remdamasis rinkos 
dalyvio pateikta informacija, įspėja kitus 
susijusius bendrus informacinius centrus.

Or. en
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Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Pasikonsultavęs su kompetentinga 
institucija, viešojo administravimo 
institucija ir susijusiu rinkos dalyviu, 
bendras informacinis centras gali išimties 
tvarka informuoti visuomenę apie 
pavienius incidentus, kai visuomenės 
informavimas yra būtinas siekiant užkirsti 
kelią incidentui arba pašalinti vykstantį 
incidentą, arba kai už incidentą 
atsakingas rinkos dalyvis atsisakė 
nedelsiant spręsti rimtą struktūrinio 
pažeidžiamumo problemą, susijusią su tuo 
incidentu. Bendras informacinis centras 
šį sprendimą turi tinkamai pagrįsti. 
Kompetentinga institucija arba bendras 
informacinis centras, jei pagrįstai 
įmanoma, pateikia apie incidentą 
pranešusiems rinkos dalyviams arba 
viešojo administravimo institucijoms 
strategiškai išanalizuotą informaciją, į 
kurią atsižvelgiant būtų lengviau pašalinti 
saugumo pavojų. Kartą per metus bendras 
informacinis centras bendradarbiavimo 
tinklui pateikia apibendrintą pagal šią dalį 
gautų pranešimų ir atliktų veiksmų 
ataskaitą. Viešinant pavienius incidentus, 
apie kuriuos pranešama kompetentingoms 
institucijoms ir bendriems 
informaciniams centrams, turėtų būti 
išlaikoma pusiausvyra tarp poreikio 
visuomenę informuoti apie pavojus ir 
galimos žalos viešojo administravimo 
institucijų ir rinkos dalyvių, pranešusių 
apie incidentus, reputacijai bei 
komercinei veiklai; viešinti juos galima tik 
pirma pasikonsultavus.

Or. en



PE519.596v01-00 44/61 PA\1003938LT.doc

LT

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų visus
įgaliojimus, kurių reikia norint nagrinėti 
atvejus, kai viešojo administravimo 

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

viešojo administravimo institucijos ar 
rinkos dalyviai nesilaiko savo
įsipareigojimų pagal 14 straipsnį, ir tokių 
atvejų poveikį tinklų ir informacinių 
sistemų saugumui.

Or. en

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų 
įgaliojimus reikalauti, kad rinkos dalyviai
ir viešojo administravimo institucijos:

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos ir bendri 
informaciniai centrai turėtų įgaliojimus 
reikalauti, kad rinkos dalyviai:

Or. en

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) teiktų veiksmingo saugumo politikos 
įgyvendinimo įrodymus, pvz., vidaus 
auditorių, kvalifikuotos nepriklausomos 
įstaigos ar nacionalinės institucijos atlikto
saugumo audito rezultatus, ir įrodymus
pateiktų kompetentingai institucijai arba 
bendram informaciniam centrui.
Prireikus kompetentinga institucija arba 
bendras informacinis centras gali prašyti 
pateikti papildomus įrodymus arba 
išimties tvarka ir, pateikusi (-ęs) tinkamą 
pagrindimą, atlikti papildomą auditą. Šis 
reikalavimas taikomas tik visiems II 
priede nurodytiems rinkos dalyviams, jei 
15 straipsnio 2 dalies ba punkte 
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(naujame) nenurodyta kitaip.

Or. en

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siųsdami tokį prašymą, kompetentingos 
institucijos ir bendri informaciniai centrai 
nurodo prašymo tikslą ir pakankamai 
konkrečiai nurodo, kokios informacijos 
jie prašo.

Or. en

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos ir bendri 
informaciniai centrai turėtų įgaliojimus 
visiems II priede nurodytiems rinkos 
dalyviams pateikti privalomus nurodymus.

Or. en

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

informacinis centras informuoja 
susijusius rinkos dalyvius apie galimybę 
pranešti apie incidentus, jei įtariama, kad 
jie yra sunkaus kriminalinio pobūdžio, 
teisėsaugos institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Kompetentingos institucijos ir bendri 
informaciniai centrai, nagrinėdami su 
asmens duomenų saugumo pažeidimu 
susijusius incidentus, glaudžiai 
bendradarbiauja su asmens duomenų 
apsaugos institucijomis. Bendri 
informaciniai centrai ir duomenų 
apsaugos institucijos, bendradarbiaudami 
su ENISA, sukuria keitimosi informacija 
mechanizmą ir bendrą šabloną, kuris turi 
būti naudojamas teikiant pranešimus 
pagal šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalį 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą Nr. 95/46 dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo.

Or. en

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos užtikrinti 14 straipsnio 1 
dalies vienodą įgyvendinimą, valstybės 
narės skatina naudotis standartais ir (arba) 

1. Siekdamos užtikrinti 14 straipsnio 1 
dalies vienodą įgyvendinimą, valstybės 
narės, nereikalaudamos taikyti kokios 
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specifikacijomis, kurios yra svarbios tinklų 
ir informacijos saugumui.

nors konkrečios technologijos, skatina 
naudotis sąveikiaisiais standartais ir (arba) 
specifikacijomis, kurios yra svarbios tinklų 
ir informacijos saugumui.

Or. en

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytos baudos būtų 
taikomos tik tais atvejais, kai rinkos 
dalyvis IV skyriaus įpareigojimų 
neįgyvendina tyčia arba dėl didelio 
aplaidumo.

Or. en

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiams.

Or. en

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybai
(CERT) keliami reikalavimai ir jos
užduotys

Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyboms 
(CERT) keliami reikalavimai ir jų 
užduotys

Or. en

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

CERT keliami reikalavimai ir jos užduotys 
yra tinkamai ir aiškiai apibrėžti ir 
grindžiami nacionaline politika ir (arba) 
taisyklėmis. Juos sudaro:

CERT keliami reikalavimai ir jų užduotys 
yra tinkamai ir aiškiai apibrėžti ir 
grindžiami nacionaline politika ir (arba) 
taisyklėmis. Juos sudaro:
(Priėmus šį pakeitimą, reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame 1 priedo 
tekste.)

Or. en

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) CERT užtikrina, kad jos ryšio paslaugos 
būtų lengvai prieinamos ir kad 
nesusidarytų silpnų didelės svarbos 
grandžių, taip pat nustato keletą būdų, kaip 
susisiekti su ja ir kitais. Be to, ryšio kanalai 
yra aiškiai apibrėžti ir gerai žinomi 
susijusioms šalims ir bendradarbiavimo 
partneriams.

a) CERT užtikrina, kad jų ryšio paslaugos 
būtų lengvai prieinamos ir kad 
nesusidarytų silpnų didelės svarbos 
grandžių, taip pat nustato keletą būdų, kaip 
bet kada susisiekti su jomis ir kitais. Be to, 
ryšio kanalai yra aiškiai apibrėžti ir gerai 
žinomi susijusioms šalims ir 
bendradarbiavimo partneriams.

Or. en

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo pirmos pastraipos 2 punkto a papunkčio 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– aktyviai dalyvauti Sąjungos ir 
tarptautiniuose CERT bendradarbiavimo 
tinkluose,

Or. en

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nurodyti 3 straipsnio 8 dalies a punkte 
Nurodyti 3 straipsnio 8 dalies b punkte

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. E. prekybos platformos Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Interneto mokėjimo vartai Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Socialiniai tinklai Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paieškos sistemos Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nuotolinių išteklių paslaugos Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Taikomųjų programų parduotuvės Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 1 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Elektros ir dujų tiekėjai Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 1 punkto antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Elektros energijos ir (arba) dujų 
paskirstymo sistemų operatoriai ir 
mažmenininkai, teikiantis prekes 
galutiniams vartotojams

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 1 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Gamtinių dujų perdavimo sistemų 
operatoriai, saugyklų operatoriai ir SGD 
operatoriai

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 1 punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Elektros energijos perdavimo sistemų 
operatoriai

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 1 punkto penkta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Naftotiekiai ir naftos saugyklos Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 1 punkto šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Elektros energijos ir dujų rinkų dalyviai Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 1 punkto septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Naftos ir gamtinių dujų gamybos, 
perdirbimo ir apdorojimo įrengimų 
įmonės

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Elektros energija
– Tiekėjai
– Paskirstymo sistemų operatoriai ir 
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mažmenininkai, teikiantys prekes 
galutiniams vartotojams
– Elektros energijos perdavimo sistemų 
operatoriai
– Elektros energijos rinkos dalyviai

Or. en

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Nafta
– Naftotiekiai ir naftos saugyklos
– Naftos gamybos, perdirbimo ir 
apdorojimo įrengimų, saugojimo ir 
perdavimo įmonės

Or. en

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Dujos
– Tiekėjai
– Paskirstymo sistemų operatoriai ir 
mažmenininkai, teikiantys prekes 
galutiniams vartotojams
– Gamtinių dujų perdavimo sistemų 
operatoriai, saugojimo sistemų 
operatoriai ir SGD sistemų operatoriai
– Gamtinių dujų gamybos, perdirbimo, 
apdorojimo įrengimų, saugojimo ir 
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perdavimo įmonės
– Dujų rinkos dalyviai

Or. en

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 2 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Oro vežėjai (krovinių ir keleivių vežimas 
oro transportu)

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 2 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Jūrų vežėjai (jūrų ir pakrančių keleivių 
vežimo vandens transportu bendrovės ir 
jūrų bei pakrančių krovinių vežimo 
vandens transportu bendrovės)

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 2 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Geležinkeliai (infrastruktūros 
valdytojai, integruotos bendrovės ir 
geležinkelių vežėjai)

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 2 punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Oro uostai Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 2 punkto penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Uostai Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 2 punkto šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Eismo valdymo kontrolės operatoriai Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 2 punkto septinta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Papildomos logistinės paslaugos: a) 
sandėliavimo ir saugojimo, b) krovinių 
tvarkymo ir c) kitos transporto pagalbinės 
veiklos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Kelių transportas
i) Eismo valdymo kontrolės operatoriai
ii) Papildomos logistinės paslaugos:
– sandėliavimas ir saugojimas,
– krovinių tvarkymas ir
– kita transportui būdingų paslaugų 
veikla

Or. en

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Geležinkelio transportas
i) Geležinkeliai (infrastruktūros 
valdytojai, integruotos bendrovės ir 
geležinkelių vežėjai)
ii) Eismo valdymo kontrolės operatoriai
iii) Papildomos logistinės paslaugos:
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– sandėliavimas ir saugojimas,
– krovinių tvarkymas ir
– kita transportui būdingų paslaugų 
veikla

Or. en

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Oro transportas
i) Oro vežėjai (krovinių ir keleivių vežimas 
oro transportu)
ii) Oro uostai
iii) Eismo valdymo kontrolės operatoriai
iv) Papildomos logistinės paslaugos:
– sandėliavimas,
– krovinių tvarkymas ir
– kita transportui būdingų paslaugų 
veikla

Or. en

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 2 punkto d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Jūrų transportas
i) Jūrų vežėjai (vidaus, jūrų ir pakrančių 
keleivių vežimo vandens transportu 
bendrovės ir vidaus, jūrų bei pakrančių 
krovinių vežimo vandens transportu 



PA\1003938LT.doc 61/61 PE519.596v01-00

LT

bendrovės)
ii) Uostai
iii) Eismo valdymo kontrolės operatoriai
iv) Papildomos logistinės paslaugos:
– sandėliavimas ir saugojimas,
– krovinių tvarkymas ir
– kita transportui būdingų paslaugų 
veikla

Or. en

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vandens paslaugos

Or. en

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Finansų rinkų infrastruktūra – vertybinių 
popierių biržos ir pagrindinės sutarties 
šalies tarpuskaitos namai.

4. Finansų rinkų infrastruktūra –
reguliuojamos rinkos, daugiašalės 
prekybos sistemos, organizuotos prekybos 
sistemos ir pagrindinės šalies tarpuskaitos 
namai.

Or. en


