
PR\880831LT.doc PE474.017v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2011/2284(INI)

7.2.2012

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos „Visuotinio 
kibernetinio saugumo užtikrinimas. Laimėjimai ir tolesni veiksmai“
(2011/2284(INI))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Ivailo Kalfin



PE474.017v01-00 2/7 PR\880831LT.doc

LT

PR_INI

TURINYS

Psl.

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS ....................................3

AIŠKINAMOJI DALIS..........................................................................................................6



PR\880831LT.doc 3/7 PE474.017v01-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos „Visuotinio kibernetinio 
saugumo užtikrinimas. Laimėjimai ir tolesni veiksmai“
(2011/2284(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl naujos Europos skaitmeninės 
darbotvarkės „2015.eu“1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl tolesnių interneto valdymo 
etapų2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl plačiajuosčio ryšio Europoje.
Investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir į Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

A. kadangi informacinių ir ryšių technologijų (IRT) pajėgumus, kuriais siekiama 
pažangesnės ekonomikos ir visuomenės, galima visapusiškai išnaudoti tik tada, jeigu 
vartotojai tiki ir pasitiki savo saugumu ir atsparumu, o teisės aktai, susiję su tokiais 
klausimais kaip duomenų privatumas ir intelektinės nuosavybės teisės, veiksmingai 
vykdomi kibernetinėje erdvėje;

B. kadangi plėtojant labai saugius ir atsparius IRT tinklus, paslaugas ir technologijas ES 
ekonomika tampa konkurencingesnė;

C. kadangi pastarojo meto kibernetiniai incidentai, veiklos sutrukdymas ir atakos prieš ES 
institucijas bei valstybių narių informacijos infrastruktūrą rodo, kad būtina sukurti tvirtą, 
naujovišką ir veiksmingą ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos 
sistemą, kuri būtų pagrįsta visapusišku tarptautiniu bendradarbiavimu;

1. palankiai vertina tai, kad valstybės narės įgyvendino Europos programą dėl ypatingos 
svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos, įskaitant tai, kad sukūrė Ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų įspėjamąjį informacinį tinklą (CIWIN);

2. atkreipia dėmesį į teigiamus pokyčius, padarytus įgyvendinus Direktyvą 2008/114/EB4, ir 
ragina išplėsti šios direktyvos taikymo sritį ir visų pirma į ją įtraukti IRT sektorių ir 
apsvarstyti tokias sritis kaip finansinės paslaugos, sveikata, maisto ir vandens tiekimo 
sistemos, branduoliniai tyrimai ir pramonė (jei šioms sritims netaikomos konkrečios 
nuostatos); mano, kad šiems sektoriams taip pat reikėtų taikyti tarpsektorinį metodą, 

                                               
1 OL C 81E, 2011 3 15, p. 45.
2 OL C 236E, 2011 8 12, p. 33.
3 P7_TA(2011)0322.
4 OL L 345, 2008 12 23, p. 75.
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priimtą CIWIN (kurį sudaro bendradarbiavimas, įspėjimo sistema ir keitimasis geriausia 
patirtimi);

3. atsižvelgdamas į tarpusavyje susijusį ir tarpusavyje labai priklausomą, neskelbtiną, 
strateginį ir pažeidžiamą nacionalinių ir ES ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros apsaugos pobūdį, ragina reguliariai atnaujinti būtinuosius atsparumo 
standartus siekiant apsaugoti nuo bet kokios veiklos sutrikdymo, incidentų, mėginimų 
sunaikinti ar atakų, pvz., paskirstytųjų atakų, kuriomis siekiama nutraukti paslaugų 
teikimą;

4. rekomenduoja taikyti operatorių saugumo planus ar lygiavertes priemones visai ES 
ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir paskirti saugumo ryšių palaikymo 
pareigūnus;

5. ragina Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą (ENISA) koordinuoti ir 
įgyvendinti metinius informuotumui apie ES interneto saugumą didinti skirtus mėnesius, 
kad valstybės narės ir ES piliečiai ypač daug dėmesio skirtų su kibernetiniu saugumu 
susijusiems klausimams;

6. ragina valstybes nares parengti nacionalinius su kibernetiniu saugumu susijusius 
nenumatytų atvejų planus, į kuriuos reikėtų įtraukti svarbiausius aspektus, pvz., svarbius 
informacijos centrus ir nuostatas dėl pagalbos, izoliavimo ir sutvarkymo tarpvalstybinės 
svarbos kibernetinės veiklos sutrikdymo ar atakų atveju; pažymi, kad valstybės narės 
nacionaliniu lygmeniu taip pat turėtų taikyti tinkamus koordinavimo mechanizmus 
ir (arba) struktūras, kurie padėtų užtikrinti geresnį kompetentingų nacionalinių institucijų 
koordinavimą ir labiau derinti jų veiksmus;

7. ragina Komisiją pasiūlyti privalomas priemones būtiniesiems standartams nustatyti ir 
nacionalinių kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybų (CERT) koordinavimui gerinti;

8. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą iki 2013 m. sukurti Europos informacijos mainų ir 
įspėjimo sistemą;

9. palankiai vertina įvairias konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais interneto saugumo 
ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos klausimais, kurias inicijavo 
Komisija, įskaitant Europos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę atsparumui užtikrinti 
ir 2011 m. Skaitmeninę asamblėją; ragina Komisiją dar labiau stengtis skatinti aktyvesnį 
akademinės bendruomenės ir IRT naudotojų asociacijų dalyvavimą ir remti konstruktyvų 
įvairių suinteresuotųjų subjektų dialogą kibernetinio saugumo klausimais;

10. palankiai vertina iki šiol valstybių narių Europos forumo nuveiktą darbą numatant 
sektoriui pritaikytus kriterijus, skirtus ypatingos svarbos ES infrastruktūrai nustatyti, 
daugiausia dėmesio skiriant fiksuotajam ir judriajam ryšiui, taip pat svarstant ES interneto 
atsparumo ir stabilumo principus ir gaires, ir tikisi toliau siekti bendro valstybių narių 
sutarimo;

11. ragina Komisiją iki 2012 m. pabaigos pasiūlyti išsamią ES interneto saugumo strategiją, 
pagrįstą aiškiais terminais; mano, kad interneto saugumo strategijoje turėtų būti siekiama 
sukurti kibernetinę erdvę, kuri būtų pagrįsta saugia ir atsparia infrastruktūra, palanki 
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inovacijoms, laisvam informacijos judėjimui ir gerovei ir kurioje būtų apsaugomas 
privatumas ir kitos piliečių laisvės; tvirtina, kad strategijoje reikėtų išsamiai nurodyti 
principus, tikslus, metodus, priemones ir politikos kryptis (vidaus ir išorės), būtinus 
nacionalinėms ir ES pastangoms didinti, siekiant užtikrinti saugias, sklandžias, tvirtas ir 
atsparias paslaugas, susijusias su ypatingos svarbos infrastruktūra ar bendru interneto 
naudojimu;

12. ragina Komisiją svarbiausiuose sektoriuose (informacinių ir ryšių technologijų, finansinių 
paslaugų, energetikos, transporto, vandens ir maisto tiekimo) pasiūlyti ES sistemą, skirtą 
pranešti apie saugumo pažeidimus, siekiant valstybes nares ir vartotojus informuoti apie 
kibernetinius incidentus, atakas ir veiklos sutrikdymą;

13. pažymi, kad IRT pramonė yra svarbiausia technologijų, skirtų interneto saugumui didinti, 
plėtros ir naudojimo varomoji jėga; primena, kad į ES politikos kryptis būtina įtraukti 
reikiamas paskatas siekiant visapusiškai išnaudoti verslo ir viešojo bei privačiojo sektorių 
partnerysčių potencialą;

14. primena, kad tarptautinis bendradarbiavimas yra pagrindinė priemonė siekiant nustatyti 
veiksmingas kibernetinio saugumo priemones; pripažįsta, kad šiuo metu ES reguliariai 
aktyviai nedalyvauja su kibernetiniu saugumu susijusiuose tarptautinio bendradarbiavimo 
procesuose ir dialoguose; ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) su 
visomis to paties tikslo siekiančiomis šalimis pradėti konstruktyvų dialogą norint pasiekti 
bendrą sutarimą ir parengti bendros politikos kryptis interneto ir ypatingos svarbos 
infrastruktūros atsparumui didinti; teigia, kad tuo pat metu interneto saugumo klausimus 
ES turėtų nuolat įtraukti į išorės santykių sritį, inter alia, kurdama įvairias finansines 
priemones;

15. palankiai vertina tai, kad 2010 m. lapkričio mėn. ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikime 
buvo sukurta ES ir JAV kibernetinio saugumo ir kovos su elektroniniais nusikaltimais 
darbo grupė, ir remia jos pastangas parengti standartų rinkinį, būtiną tarptautiniam 
bendradarbiavimui skaitmeninio saugumo klausimais skatinti;

16. siūlo užmegzti struktūrinį ES ir JAV teisės aktų leidėjų dialogą, siekiant aptarti su 
internetu susijusius klausimus, kuris būtų kaip bendro sutarimo, supratimo ir bendrų 
požiūrių paieškų dalis;

17. ragina EIVT ir Komisiją, remiantis valstybių narių Europos forumo nuveiktu darbu, 
išlaikyti aktyvią poziciją atitinkamuose tarptautiniuose forumuose, inter alia, derinant 
valstybių narių pozicijas, siekiant interneto saugumo ir atsparumo srityse skatinti 
pagrindines ES vertybes, tikslus ir politikos kryptis; pažymi, kad šiuose forumuose 
dalyvauja NATO, JT (visų pirma per Tarptautinę telekomunikacijų sąjungą ir Interneto 
valdymo forumą), Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacija, Interneto numerių 
skyrimo tarnyba, ESBO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) ir 
Pasaulio bankas;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Technologijų vaidmuo gerokai padidėjo visose mūsų kasdienio gyvenimo srityse: nuo ryšių 
iki finansų ir bankininkystės, nuo transporto iki energijos, nuo kultūros ir pramogų iki 
sveikatos.

Šiuo metu, kai internetas ir kompiuterinės technologijos naudojamos vis labiau, interneto 
saugumas tampa vienu svarbiausiu Europos Sąjungos ir viso pasaulio politinių prioritetų. Į 
strategiją „Europa 2020“, kurią pradėta vykdyti 2010 m., įtraukta ES skaitmeninė 
darbotvarkė, kuri yra pavyzdinė politikos kryptis, pagal kurią nustatomi plataus užmojo 
Europos Sąjungos technologinės plėtros tikslai. Vis dažnesnis naujoviškų IRT technologijų 
naudojimas ir diegimas, pvz., sparčiojo ir itin spartaus fiksuotojo ir judriojo ryšio interneto ir 
korinių tinklų, pažangiųjų elektros energijos tinklų, taip pat tokių interneto paslaugų kaip 
nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugos ir daiktų internetas, priklauso nuo vieno paprasto, 
tačiau labai svarbaus aspekto – saugumo, atsparumo ir patikimumo.

2006 m. gruodžio mėn. Komisija priėmė komunikatą dėl Europos programos dėl ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugos (angl. EPCIP). Jame pateikiama bendra sistema, 
skirta su ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga susijusiai ES lygmens veiklai. Po 
dvejų metų Taryba priėmė direktyvą 2008/114/EB dėl Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą 
vertinimo. Šiuo pirmuoju etapu direktyvoje daugiausia dėmesio skiriama energetikos ir 
transporto sektoriams. Joje aptariamos tik tos infrastruktūros rūšys, kurių sutrikdymas 
paveiktų dvi ar daugiau ES valstybių narių.

Direktyvoje 2008/114/EB nurodyta, kad pirmenybė ateityje bus teikiama IRT sektoriui, nors 
jis ir nebuvo priskiriamas ypatingos svarbos infrastruktūrai. Vis dėlto nuo 2005 m. Komisija 
pabrėžė būtinybę derinti pastangas siekiant didinti pasitikėjimą elektroniniais ryšiais1. Todėl 
2006 m. priimta Saugios informacinės visuomenės strategija 2, kurios pagrindiniams 
aspektams buvo pritarta Tarybos rezoliucijoje 2007/068/01.

2009 m. Komisija priėmė komunikatą „Europos apsauga nuo didelio masto kibernetinių 
antpuolių ir veiklos sutrukdymo – geresnė parengtis, didesnis saugumas ir atsparumas“3. 
Šiame komunikate Komisija, siekdama nacionaliniu ir ES mastu skatinti ir remti ypatingos 
svarbos informacijos infrastruktūros saugumą, nustatė ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros apsaugos veiksmų planą. Plane apibrėžiami konkretūs Komisijos, ENISA, 
valstybių narių ir pramonės atstovų vaidmenys. IRT infrastruktūros saugumo ir atsparumo 
didinimo klausimas toliau dar intensyviau buvo nagrinėjamas Europos skaitmeninėje 
darbotvarkėje4 ir susijusiose Tarybos išvadose5, siūlomoje direktyvoje dėl atakų prieš 
informacines sistemas6, taip pat Komisijos pasiūlyme dėl naujų sustiprintos ir modernesnės 
ENISA įgaliojimų7.

                                               
1 COM(2005) 229.
2 COM(2006) 251.
3 COM(2009) 149.
4 COM(2010) 245.
5 2010 m. gegužės 31 d. Tarybos išvados.
6 COM(2010) 517.
7 COM(2010) 521.
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2011 m. kovo mėn. Komisija paskelbė komunikatą dėl ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros apsaugos „Visuotinio kibernetinio saugumo užtikrinimas. Laimėjimai ir tolesni 
veiksmai“1. Šiame dokumente Komisija remiasi nuo 2009 m. pasiektais Ypatingos svarbos 
informacinės infrastruktūros apsaugos veiksmų plano įgyvendinimo rezultatais ir aprašo 
būsimus veiksmus, kurių ketinama imtis, daugiau dėmesio skiriant tarptautiniam 
bendradarbiavimui už ES ribų.

Visi šie kelerių metų pokyčiai, kuriuos atliekant nebuvo išnaudojamos visos pastangos ES 
kibernetinės erdvės saugumui didinti, rodo, kad interneto saugumo klausimas yra aktualus. 
Akivaizdu, kad internetas – ypatingos svarbos infrastruktūra, ir sutrikus interneto veiklai 
galima patirti didelių nuostolių bei gali kilti pavojus saugumui, o tai paveiktų labai daug 
Europos piliečių ir įmonių. Be to, sparčiai plėtojant technologijas būtina užkirsti kelią 
interneto atakoms, o taisomieji veiksmai ir visuotinio tinklo atsparumas turėtų būti pagrįsti 
išsamia, reaktyvia, lanksčia, naujoviška ir ilgalaike sistema. Remiantis šia sistema būtina 
užtikrinti veiksmingą vyriausybių, įmonių, pavienių asmenų ir visų kitų suinteresuotųjų 
subjektų bendradarbiavimą. Ne mažiau svarbu ir tai, kad interneto atsparumą galima didinti 
tik tada, jei taikoma veiksminga tarptautinio bendradarbiavimo ir tarptautinių normų sistema.

                                               
1 COM(2011) 163 final.


