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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Informacijos ir ryšių technologijos yra neatskiriama Europos viešojo ir privataus gyvenimo 
dalis.

Atsižvelgiant į tinklų ir informacijos saugumo svarbą, grindžiamą įgyta patirtimi ir 
didėjančiais tarpvalstybiniais uždaviniais šioje srityje, ENISA įgaliojimai ir ištekliai turi būti 
padidinti siekiant užtikrinti ir skatinti aukštą duomenų saugumo ir apsaugos lygį.

Šiuo tikslu be Komisijos pasiūlymo Agentūra turėtų sukurti ankstyvojo įspėjimo sistemą, 
rinkti, analizuoti ir koordinuoti duomenų saugumo pažeidimo atvejus ir glaudžiau 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, Europos institucijomis, taip pat teisėsaugos ir 
teisminėms institucijomis, jų prašymu arba savo iniciatyva.
Be to, Agentūra turi būti stiprinama, siekiant užtikrinti visišką skaidrumą ir demokratinę 
priežiūrą.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Elektroniniai ryšiai, infrastruktūra ir 
paslaugos tapo esminiu ekonominės ir 
socialinės plėtros veiksniu. Šie visuomenei 
ypač svarbūs dalykai paplito taip pat 
plačiai kaip elektros energijos arba vandens 
tiekimo sistemos. Sutrukdžius jų veikimą 
būtų padaryta didelė ekonominė žala, todėl 
būtina pabrėžti, kokios svarbios didesnės 
apsaugos ir atsparumo priemonės, kuriomis 
siekiama užtikrinti ypatingos svarbos 
paslaugų teikimo tęstinumą. Elektroninių 
ryšių, infrastruktūros ir paslaugų saugumo, 
ypač jų vientisumo ir prieinamumo, 
uždaviniai vis didesni. Visuomenei tai rūpi 
vis labiau ir todėl, kad dėl sistemų 
sudėtingumo, avarijų, klaidų arba atakų 
gali kilti problemų, turinčių pasekmių 

(1) Elektroniniai ryšiai, infrastruktūra ir 
paslaugos tapo esminiu ekonominės ir 
socialinės plėtros veiksniu. Šie visuomenei 
ypač svarbūs dalykai paplito taip pat 
plačiai kaip elektros energijos arba vandens 
tiekimo sistemos. Sutrukdžius jų veikimą 
būtų padaryta didelė ekonominė ir 
socialinė žala, todėl būtina pabrėžti, kokios 
svarbios didesnės apsaugos ir atsparumo 
priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti 
ypatingos svarbos paslaugų teikimo 
tęstinumą. Elektroninių ryšių, 
infrastruktūros ir paslaugų saugumo, ypač 
jų vientisumo ir prieinamumo, uždaviniai 
vis didesni. Visuomenei tai rūpi vis labiau 
ir todėl, kad dėl sistemų sudėtingumo, 
avarijų, klaidų arba atakų gali kilti 
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fizinei infrastruktūrai, kuria teikiamos ES 
piliečių gerovei ypatingai svarbios 
paslaugos.

problemų, turinčių pasekmių fizinei 
infrastruktūrai, kuria teikiamos ES piliečių 
gerovei ypatingai svarbios paslaugos.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2003 m. gruodžio 13 d. Europos 
Vadovų Tarybos susitikime valstybių narių 
atstovai nusprendė, kad Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros (ENISA), 
kurią buvo rengiamasi steigti pagal 
Komisijos pateiktą pasiūlymą, būstinė bus 
viename iš Graikijos miestų, dėl kurio 
nuspręs Graikijos vyriausybė.

(4) 2003 m. gruodžio 13 d. Europos 
Vadovų Tarybos susitikime valstybių narių 
atstovai nusprendė, kad Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros (ENISA), 
kurią buvo rengiamasi steigti pagal 
Komisijos pateiktą pasiūlymą, būstinė bus 
viename iš Graikijos miestų, dėl kurio 
nuspręs Graikijos vyriausybė. Agentūros 
būstinė yra Heraklione, Kretoje.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Elektroninių ryšių ir apskritai tinklų ir 
informacijos saugumo priemones valstybės 
narės ir Komisija turi įgyvendinti 
įvairiomis techninėmis ir organizacinėmis 
formomis. Nevienodai taikomi šie 
reikalavimai tampa ne tokie veiksmingi ir 
sudaro kliūčių vidaus rinkoje. Todėl reikia 
Europos lygio kompetencijos centro, 
kuriuo galėtų pasikliauti valstybės narės ir 
Europos institucijos ir kuris nustatytų 
gaires, teiktų patarimus, o paprašytas teiktų 
pagalbą tinklų ir informacijos saugumo 
klausimais. Tvarkydama šiuos reikalus 
agentūra sukurtų ir išlaikytų aukštą 
kompetencijos lygį ir paremtų valstybes 
nares, Komisiją, taigi ir verslo 
bendruomenę, kad joms būtų lengviau 
laikytis tinklų ir informacijos saugumo 

(7) Elektroninių ryšių ir apskritai tinklų ir 
informacijos saugumo priemones valstybės 
narės ir Komisija turi įgyvendinti 
įvairiomis techninėmis ir organizacinėmis 
formomis. Nevienodai taikomi šie 
reikalavimai tampa ne tokie veiksmingi ir 
sudaro kliūčių vidaus rinkoje. Todėl reikia 
Europos lygio kompetencijos centro, 
kuriuo galėtų pasikliauti valstybės narės ir 
Europos institucijos ir kuris nustatytų 
gaires, teiktų patarimus, o paprašytas teiktų 
pagalbą tinklų ir informacijos saugumo 
klausimais. Tvarkydama šiuos reikalus 
agentūra sukurtų ir išlaikytų aukštą 
kompetencijos lygį ir paremtų valstybes 
nares, Komisiją, taigi ir verslo 
bendruomenę, kad joms būtų lengviau 
laikytis tinklų ir informacijos saugumo 
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teisinių ir reguliavimo reikalavimų, ir taip 
prisidėtų prie vidaus rinkos sklandaus 
veikimo.

teisinių ir reguliavimo reikalavimų ir 
nustatyti bei spręsti tinklų ir informacijos 
saugumo problemas, ir taip prisidėtų prie 
vidaus rinkos sklandaus veikimo.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Agentūra turėtų vykdyti užduotis, 
nustatytas galiojančiais elektroninių ryšių 
srities Europos Sąjungos teisės aktais ir 
apskritai prisidėti prie aukštesnio 
elektroninių ryšių saugumo lygio, be kitų 
dalykų, teikdama dalyko žinias ir 
patarimus bei skatindama keitimąsi gerąją 
patirtimi.

(8) Agentūra turėtų vykdyti užduotis, 
nustatytas galiojančiais elektroninių ryšių 
srities Europos Sąjungos teisės aktais, ir 
apskritai prisidėti prie aukštesnio 
elektroninių ryšių saugumo lygio, taip pat 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos,
be kitų dalykų, teikdama dalyko žinias ir 
patarimus bei skatindama keitimąsi gerąją 
patirtimi. Be to, agentūra turėtų kelti 
pasitikėjimą savo nepriklausomumu, 
teikiamų patarimų kokybe, skleidžiama 
informacija, savo procedūrų skaidrumu ir 
veiklos būdais.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Agentūra turėtų prisidėti prie aukšto 
tinklų ir informacijos saugumo lygio 
Europos Sąjungoje bei prie tinklų ir 
informacijos saugumo kultūros formavimo 
piliečių, vartotojų, verslo ir viešojo 
sektoriaus organizacijų labui ir taip 
prisidėtų prie sklandaus vidaus rinkos 
veikimo.

(11) Agentūra turėtų prisidėti prie aukšto 
tinklų ir informacijos saugumo lygio 
Europos Sąjungoje, geresnės privatumo ir 
asmens duomenų apsaugos bei prie tinklų 
ir informacijos saugumo kultūros 
formavimo piliečių, vartotojų, verslo ir 
viešojo sektoriaus organizacijų labui ir taip 
prisidėtų prie sklandaus vidaus rinkos 
veikimo.

Pakeitimas 6
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Užduočių sąraše turėtų būti nurodyta, 
kaip agentūra turi pasiekti savo tikslus, 
tačiau jos veiklos sąlygos turėtų būti 
lanksčios. Viena iš agentūros užduočių 
turėtų būti rinkti reikiamą informaciją ir 
duomenis, būtinus elektroninių ryšių, 
infrastruktūros ir paslaugų saugumo ir 
atsparumo rizikai analizuoti ir drauge su 
valstybėmis įvertinti tinklų ir informacijos 
saugumo būklę Europoje. Agentūra turėtų 
užtikrinti koordinavimą su valstybėmis 
narėmis ir stiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą Europoje, visų pirma į 
savo veiklą įtraukdama kompetentingas 
nacionalines įstaigas, taip pat tinklų ir 
informacijos saugumo srities ekspertus iš 
privačiojo sektoriaus. Agentūra turėtų 
padėti Komisijai ir valstybėms narėms 
keistis nuomonėmis su sektoriaus atstovais, 
kad būtų sprendžiamos techninės ir 
programinės įrangos saugumo problemos, 
ir taip prisidėti prie bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į tinklų ir informacijos 
saugumą.

(12) Užduočių sąraše turėtų būti nurodyta, 
kaip agentūra turi pasiekti savo tikslus, 
tačiau jos veiklos sąlygos turėtų būti 
lanksčios. Viena iš agentūros užduočių 
turėtų būti rinkti reikiamą informaciją ir 
duomenis, būtinus elektroninių ryšių, 
infrastruktūros ir paslaugų saugumo ir 
atsparumo rizikai analizuoti ir drauge su 
valstybėmis įvertinti tinklų ir informacijos 
saugumo būklę Europoje. Agentūra turėtų 
užtikrinti koordinavimą su valstybėmis
narėmis ir stiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą Europoje, visų pirma į 
savo veiklą įtraukdama kompetentingas 
nacionalines įstaigas, taip pat tinklų ir 
informacijos saugumo srities ekspertus iš 
privačiojo sektoriaus. Agentūra turėtų 
padėti Sąjungos institucijoms ir 
valstybėms narėms keistis nuomonėmis su 
sektoriaus atstovais, kad būtų 
sprendžiamos techninės ir programinės 
įrangos saugumo problemos, ir taip 
prisidėti prie bendradarbiavimu grindžiamo 
požiūrio į tinklų ir informacijos saugumą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Agentūra turėtų remti Valstybių 
narių Europos forumą (angl. European 
Forum of Member States (EFMS)), kurio 
tikslas − skatinti diskusijas ir keitimąsi 
gerąja politikos patirtimi siekiant bendrų 
politikos tikslų ir prioritetų, susijusių su 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
infrastruktūros saugumu ir atsparumu, 
bei aktyviau dalyvauti jo veikloje.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms bendradarbiauti agentūra 
turėtų padėti, visų pirma, remdama 
gerosios patirties, švietimo programų 
standartų ir geresnio informavimo schemų 
kūrimą ir keitimąsi jais. Valstybėms 
narėms aktyviau keičiantis informacija, šią 
veiklą vykdyti bus lengviau. Agentūra taip 
pat turėtų remti viešojo ir privačiojo 
sektorių suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą Europos Sąjungos lygiu, 
be kitų priemonių, skatindama keitimąsi 
informacija, geresnio informavimo 
kampanijas ir švietimo bei mokymo 
programas.

(20) Valstybių narių kompetentingoms 
nepriklausomoms reguliavimo
institucijoms bendradarbiauti agentūra 
turėtų padėti, visų pirma, remdama 
gerosios patirties, švietimo programų 
standartų ir geresnio informavimo schemų 
kūrimą ir keitimąsi jais. Valstybėms 
narėms aktyviau keičiantis informacija, šią 
veiklą vykdyti bus lengviau. Agentūra taip 
pat turėtų remti viešojo ir privačiojo 
sektorių suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą Europos Sąjungos lygiu, 
be kitų priemonių, skatindama keitimąsi 
informacija, geresnio informavimo
kampanijas ir švietimo bei mokymo 
programas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Agentūra turėtų skatinti valstybes 
nares ir paslaugų teikėjus sugriežtinti 
savo bendrus saugumo standartus, kad 
visi interneto naudotojai imtųsi reikiamų 
veiksmų savo asmeniniam kibernetiniam 
saugumui užtikrinti.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Kad visiškai pasiektų savo tikslus, 
agentūra turėtų užmegzti ryšius su 
teisėsaugos ir privatumo apsaugos 
institucijomis, siekdama akcentuoti kovos 
su kibernetiniu nusikalstamumu tinklų ir 
informacijos saugumo aspektus ir tinkamai 
į juos atsižvelgti. Šios institucijos turėtų 
tapti visateisėmis agentūros 
suinteresuotosiomis šalimis ir turėtų būti 
atstovaujamos nuolatinėje agentūros 
suinteresuotųjų šalių grupėje.

(25) Kad visiškai pasiektų savo tikslus, 
agentūra turėtų užmegzti ryšius ir 
bendradarbiauti su teisėsaugos ir 
privatumo bei duomenų apsaugos 
institucijomis, siekdama akcentuoti kovos 
su kibernetiniu nusikalstamumu ir asmens 
duomenų apsaugos tinklų ir informacijos 
saugumo aspektus ir tinkamai į juos 
atsižvelgti. Šios institucijos turėtų tapti 
visateisėmis agentūros suinteresuotosiomis 
šalimis ir turėtų būti atstovaujamos 
nuolatinėje agentūros suinteresuotųjų šalių 
grupėje.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Vykdomos agentūros užduotys 
neturėtų paveikti šių įstaigų kompetencijos 
(jas vykdydama agentūra neturėtų siekti 
gauti tų įstaigų įgaliojimų arba užduočių, 
trukdyti įstaigoms naudotis jų įgaliojimais 
arba vykdyti jų pareigų arba turėti tokius 
pačius įgaliojimus arba tokias pačias 
užduotis): nacionalinės reguliavimo 
institucijos, kaip nurodyta direktyvose, 
susijusiose su elektroninių ryšių tinklais ir 
paslaugomis, taip pat Europos elektroninių 
ryšių reguliuotojų institucija (BEREC), 
įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1211/2009, ir 
Direktyvoje 2002/21/EB nurodytas Ryšių 
komitetas; Europos standartizacijos 
įstaigos; nacionalinės standartizacijos 
įstaigos; Nuolatinis komitetas, nurodytas 
1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento 

(27) Vykdomos agentūros užduotys 
neturėtų paveikti šių įstaigų kompetencijos 
(jas vykdydama agentūra neturėtų siekti 
gauti tų įstaigų įgaliojimų arba užduočių, 
trukdyti įstaigoms naudotis jų įgaliojimais 
arba vykdyti jų pareigų arba turėti tokius 
pačius įgaliojimus arba tokias pačias 
užduotis): nacionalinės reguliavimo 
institucijos, kaip nurodyta direktyvose, 
susijusiose su elektroninių ryšių tinklais ir 
paslaugomis, taip pat Europos elektroninių 
ryšių reguliuotojų institucija (BEREC), 
įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1211/2009, ir 
Direktyvoje 2002/21/EB nurodytas Ryšių 
komitetas; Europos standartizacijos 
įstaigos; nacionalinės standartizacijos 
įstaigos; Nuolatinis komitetas, nurodytas 
1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento 
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ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, 
nustatančioje informacijos apie techninius 
standartus, reglamentus ir informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles teikimo 
tvarką, valstybių narių priežiūros 
institucijos, susijusios su asmenų apsauga 
tvarkant asmens duomenis ir vykstant 
laisvam tokių duomenų judėjimui.

ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, 
nustatančioje informacijos apie techninius 
standartus, reglamentus ir informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles teikimo 
tvarką, nepriklausomos valstybių narių 
priežiūros institucijos, susijusios su asmenų 
apsauga tvarkant asmens duomenis ir 
vykstant laisvam tokių duomenų judėjimui.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra padeda Komisijai ir 
valstybėms narėms laikytis galiojančiais ir 
būsimais Europos Sąjungos teisės aktais 
nustatytų tinklų ir informacijos saugumo 
reikalavimų ir taip padeda užtikrinti 
sklandų vidaus rinkos veikimą.

1. Agentūra padeda Komisijai, kitoms 
Sąjungos institucijoms ir valstybėms 
narėms laikytis galiojančiais ir būsimais 
Europos Sąjungos teisės aktais nustatytų 
tinklų ir informacijos saugumo, taip pat 
privatumo ir duomenų apsaugos
reikalavimų ir taip padeda užtikrinti 
sklandų vidaus rinkos veikimą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Agentūra užtikrina aukšto lygio 
duomenų apsaugą ir saugumą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Komisijos paprašyta arba savo iniciatyva 
padeda Komisijai plėtoti tinklų ir 
informacijos saugumo politiką, pateikdama 

a) Komisijos paprašyta arba savo iniciatyva 
padeda Komisijai plėtoti tinklų ir 
informacijos saugumo politiką, pateikdama 
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jai nuomones, techninę ir socialinę bei 
ekonominę analizę, taip pat atlikdama 
perengiamąjį darbą, būtiną kuriant arba 
atnaujinant Europos Sąjungos tinklų ir 
informacijos saugumo srities teisės aktus;

jai nuomones, techninę, teisinę ir socialinę 
bei ekonominę analizę, taip pat atlikdama 
perengiamąjį darbą, būtiną kuriant arba 
atnaujinant Europos Sąjungos tinklų ir 
informacijos saugumo srities, taip pat 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
teisės aktus, ypač atsižvelgiant į aspektus, 
susijusius su internetu;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padeda bendradarbiauti valstybėms 
narėms, taip pat valstybėms narėms ir 
Komisijai, siekiančioms tarpvalstybinėmis 
pastangomis užkirsti kelią tinklo ir 
informacijos saugumo problemoms, jas 
atpažinti ir į jas reaguoti;

b) gavusi prašymą ar savo iniciatyva
padeda bendradarbiauti valstybėms 
narėms, taip pat valstybėms narėms ir 
Sąjungos institucijoms, siekiančioms 
užkirsti kelią tinklo ir informacijos 
saugumo problemoms, jas atpažinti ir į jas 
reaguoti, jeigu tai turi tarpvalstybinį 
poveikį;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padeda valstybėms narėms ir Europos 
institucijoms bei įstaigoms rinkti, 
analizuoti ir skleisti tinklų ir informacijos 
saugumo duomenis; 

c) padeda valstybėms narėms ir Europos 
institucijoms bei įstaigoms, jų prašymu ar 
savo iniciatyva, rinkti, analizuoti ir skleisti 
tinklų ir informacijos saugumo duomenis; 

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bendradarbiaudama su valstybėmis d) remdamasi valstybių narių ir Sąjungos 
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narėmis ir Europos institucijomis, 
reguliariai vertina tinklų ir informacijos 
saugumo būklę Europoje;

institucijų pagal Sąjungos nuostatas ir 
Sąjungos teisę atitinkančias nacionalines 
nuostatas pateikta informacija, yra nuolat 
informuota apie naujausią tinklų ir 
informacijos saugumo būklę Sąjungoje, 
tokiu būdu būdama naudinga valstybėms 
narėms ir Sąjungos institucijoms;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) padeda bendradarbiauti 
kompetentingoms valstybės institucijoms, 
visų pirma remdama jų pastangas kurti 
gerąją patirtį bei standartus ir keistis jais;

e) padeda bendradarbiauti 
kompetentingoms valstybės institucijoms ir 
valstybės institucijoms bei privatiems 
suinteresuotiesiems subjektams 
Sąjungoje, jiems paprašius arba savo 
iniciatyva, sudaro palankias sąlygas 
dialogui ir pastangoms kurti gerąją patirtį 
ir keistis ja, skatina ir užtikrina jų visišką 
nepriklausomumą, skatina keistis 
informacija ir informuoti visuomenę ir 
padeda nustatyti Europos ir tarptautinius 
rizikos valdymo ir elektroninių produktų, 
tinklų ir paslaugų saugumo standartus bei 
laikytis jų;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) padeda žiniomis teisėsaugos ir 
teisminėms institucijomis, jų prašymu 
arba savo iniciatyva, kovojant su 
kibernetiniu nusikalstamumu ir reaguojat 
į kibernetinius incidentus;

Pakeitimas 20
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

faa) padeda žiniomis teisėsaugos ir 
teisminėms institucijomis, jų prašymu 
arba savo iniciatyva, kovojant su 
kibernetiniu nusikalstamumu ir reaguojat 
į kibernetinius incidentus. Tačiau 
agentūra nepradeda konkretaus 
baudžiamojo tyrimo ir paprastai jos 
neprašoma teikti operatyvinės pagalbos 
teisėsaugos ir teisminėms institucijomis, 
pavyzdžiui, kibernetinių nusikaltimų ar 
kompiuterių ekspertizės srityse;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) skleidžia gerąją patirtį duomenų 
tvarkymo saugumo srityje taikydama 
tarptautiniu mastu veiksmingiausias ir 
pažangiausias saugumo procedūras ir jų 
vykdymo metodus ir tuo pačiu metu kiek 
įmanoma mažindama poveikį privatumui 
ir yra orientacinis taškas saugumo srityje 
praktiškai diegiant geriausias turimas 
technologijas;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) valstybių narių, Europos institucijų ir 
įstaigų paprašyta, agentūra padeda joms 
kurti tinklų ir informacijos saugumo srities 
atpažinimo, analizės ir reagavimo 

i) agentūra padeda Sąjungos institucijoms 
ir įstaigoms, įsteigtoms pagal Sąjungos 
teisės aktus, kurti tinklų ir informacijos 
saugumo srities prevencijos, atpažinimo, 
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pajėgumą; analizės ir reagavimo pajėgumą;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) vykdo Europos Sąjungos teisės aktais jai 
paskirtas užduotis.

k) vykdo Europos Parlamento ir Tarybos 
priimtais Europos Sąjungos teisės aktais jai 
paskirtas užduotis.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos 

(CERT)
1. Agentūra remia nacionalines valstybių 
narių ir Sąjungos CERT ir padeda kurti 
valstybių narių ir Sąjungos CERT, 
įskaitant Europos vyriausybinių CERT 
grupę, tinklą ir užtikrinti šio tinklo 
veikimą. Siekdama padėti užtikrinti, kad 
kiekviena nacionalinė ir Sąjungos CERT 
turėtų pakankamai pažangių pajėgumų ir 
kad tie pajėgumai kiek galima labiau 
atitiktų labiausiai pažengusių CERT 
pajėgumus, agentūra padeda atlikti šių 
tarnybų lyginamąją analizę ir skatina 
CERT ir Europos vyriausybinių CERT 
grupės dialogą ir keitimąsi informacija 
bei geriausia patirtimi. Agentūra skatina 
ir remia atitinkamų nacionalinių ir 
Sąjungos CERT bendradarbiavimą įvykus 
incidentams, susijusiems arba galintiems 
būti susijusiems su šiomis tarnybomis.
2. Agentūra padeda megzti ryšius ir keistis 
informacija ir geriausia patirtimi su 
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atitinkamomis valstybinėmis ir kitomis 
CERT, grupėmis ir forumais trečiosiose 
šalyse.
3. Agentūra veika kaip ES CERT 
koordinavimo organas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Prieš paskiriant Valdybos atrinktą 
kandidatą direktoriumi, jo prašoma 
padaryti pareiškimą kompetentingame (-
uose) Europos Parlamento komitete (-
uose) ir atsakyti į komiteto (-ų) narių 
klausimus. Po šio pranešimo Europos 
Parlamentas priima nuomonę, kurioje 
išdėsto savo požiūrį į atrinktą kandidatą. 
Valdyba informuoja Europos Parlamentą, 
kaip buvo atsižvelgta į šią nuomonę.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdantįjį direktorių skiria ir atleidžia 
valdančioji taryba. Iš Komisijos pasiūlytų 
kandidatų sąrašo vykdantysis direktorius 
skiriamas penkeriems metams, 
atsižvelgiant į jo privalumus ir 
dokumentais pagrįstus administracinius ir 
vadybinius įgūdžius, taip pat į konkrečią 
kompetenciją ir patirtį. Prieš paskyrimą 
valdančiosios tarybos atrinktas kandidatas 
gali būti pakviestas padaryti pareiškimą 
kompetentingame Europos Parlamento 
komitete ir atsakyti į komiteto narių 
klausimus.

2. Vykdantįjį direktorių skiria ir atleidžia 
valdančioji taryba. Iš Komisijos pasiūlytų 
kandidatų sąrašo vykdantysis direktorius 
skiriamas penkeriems metams, 
atsižvelgiant į jo privalumus ir 
dokumentais pagrįstus administracinius ir 
vadybinius įgūdžius, taip pat į konkrečią 
kompetenciją ir patirtį. Prieš paskyrimą 
valdančiosios tarybos atrinktas kandidatas 
pakviečiamas padaryti pareiškimą 
kompetentingame (-uose) Europos 
Parlamento komitete (-uose) ir atsakyti į 
komiteto (-ų) narių klausimus. Po šio 
pranešimo Europos Parlamentas priima 
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nuomonę, kurioje išdėsto savo požiūrį į 
atrinktą kandidatą. Valdyba informuoja 
Europos Parlamentą, kaip buvo 
atsižvelgta į šią nuomonę.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Apie ketinimą pratęsti vykdančiojo 
direktoriaus kadenciją valdančioji taryba 
informuoja Europos Parlamentą. Per 
mėnesį iki kadencijos pratęsimo 
vykdantysis direktorius gali būti 
pakviestas padaryti pranešimą 
kompetentingame Europos Parlamento 
komitete ir atsakyti į jo narių klausimus.

5. Apie ketinimą pratęsti vykdančiojo 
direktoriaus kadenciją valdančioji taryba 
informuoja Europos Parlamentą. Per 
mėnesį iki kadencijos pratęsimo 
vykdantysis direktorius pakviečiamas 
padaryti pranešimą kompetentingame 
Europos Parlamento komitete ir atsakyti į 
jo narių klausimus.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdančioji taryba vykdančiojo 
direktoriaus siūlymu įsteigia nuolatinę 
suinteresuotųjų šalių grupę, sudarytą iš 
specialistų, atstovaujančių atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims, pavyzdžiui, 
informacinių ir ryšių technologijų 
sektoriui, vartotojų grupėms, moksliniams 
tinklų ir informacijos saugumo ekspertams 
ir privatumo apsaugos institucijoms.

1. Valdančioji taryba vykdančiojo 
direktoriaus siūlymu įsteigia nuolatinę 
suinteresuotųjų šalių grupę, sudarytą iš 
specialistų, atstovaujančių atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims, pavyzdžiui, 
informacinių ir ryšių technologijų 
sektoriui, vartotojų grupėms, moksliniams 
tinklų ir informacijos saugumo ekspertams 
ir duomenų apsaugos institucijoms.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valdančioji taryba nustato priemones, 
kuriomis agentūra taiko Reglamentą (EB) 
Nr. 45/2001, be kita ko, priemones dėl 
agentūros duomenų apsaugos pareigūno. 
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