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ĪSS PAMATOJUMS

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas ir Eiropas iedzīvotāju publiskās un privātās dzīves 
neatņemama daļa.

Tā kā tīklu un informācijas drošība ir ļoti svarīga, ņemot vērā uzkrāto pieredzi un pieaugošās 
pārrobežu problēmas šajā jomā, ENISA pilnvaras un resursi ir jāpalielina, lai veicinātu un 
nodrošinātu augsta līmeņa datu drošību un aizsardzību.

Tālab saskaņā ar Komisijas priekšlikumu Aģentūrai ir jāizveido agrā brīdinājuma sistēma, 
jāapkopo, jāanalizē un jākoordinē informācija par privātās dzīves un drošības datu 
pārkāpumiem un ciešāk jāsadarbojas ar dalībvalstīm, Eiropas iestādēm un tiesībaizsardzības 
un tiesu iestādēm pēc to pieprasījuma vai pēc savas ierosmes.
Turklāt nolūkā nodrošināt pilnīgu pārredzamību ir jāstiprina Aģentūras demokrātiskā 
pārraudzība.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Elektroniskie sakari, infrastruktūra un 
pakalpojumi ir būtisks ekonomikas un 
sabiedrības attīstības faktors. Tiem ir vitāla 
nozīme sabiedrības dzīvē, un tie ir kļuvuši 
par vispārējiem pakalpojumiem tāpat kā 
elektroapgāde un ūdensapgāde. To 
darbības traucējumi var nodarīt ievērojamu 
ekonomisku kaitējumu, tāpēc jāveic 
aizsardzības un noturības uzlabošanas 
pasākumi, lai nodrošinātu kritiski svarīgu 
pakalpojumu nepārtrauktību. Arvien 
pieaug ar elektronisko sakaru, 
infrastruktūras un pakalpojumu drošību, jo 
īpaši ar to integritāti un pieejamību, 
saistītas problēmas. Sabiedrībā tas rada 
arvien lielākas bažas — arī tāpēc, ka 
sistēmu sarežģītības, avāriju, kļūdu un pret 
tām vērstu uzbrukumu dēļ var rasties 

(1) Elektroniskie sakari, infrastruktūra un 
pakalpojumi ir būtisks ekonomikas un 
sabiedrības attīstības faktors. Tiem ir vitāla 
nozīme sabiedrības dzīvē, un tie ir kļuvuši 
par vispārējiem pakalpojumiem tāpat kā 
elektroapgāde un ūdensapgāde. To 
darbības traucējumi var nodarīt ievērojamu 
ekonomisku un sociālu kaitējumu, tāpēc 
jāveic aizsardzības un noturības 
uzlabošanas pasākumi, lai nodrošinātu 
kritiski svarīgu pakalpojumu 
nepārtrauktību. Arvien pieaug ar 
elektronisko sakaru, infrastruktūras un 
pakalpojumu drošību, jo īpaši ar to 
integritāti un pieejamību, saistītas 
problēmas. Sabiedrībā tas rada arvien 
lielākas bažas — arī tāpēc, ka sistēmu 
sarežģītības, avāriju, kļūdu un pret tām 
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problēmas, kuru sekas var skart fiziskās 
infrastruktūras, kas nodrošina Eiropas 
iedzīvotāju labklājībai kritiski svarīgus 
pakalpojumus.

vērstu uzbrukumu dēļ var rasties 
problēmas, kuru sekas var skart fiziskās 
infrastruktūras, kas nodrošina Eiropas 
iedzīvotāju labklājībai kritiski svarīgus 
pakalpojumus.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalībvalstu pārstāvji, tiekoties 
2003. gada 13. decembra Eiropadomē, 
nolēma, ka Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūra (ENISA), kuru bija 
paredzēts izveidot, pamatojoties uz 
Komisijas iesniegto priekšlikumu, 
atradīsies Grieķijas valdības izraudzītā 
Grieķijas pilsētā.

(4) Dalībvalstu pārstāvji, tiekoties 
2003. gada 13. decembra Eiropadomē, 
nolēma, ka Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūra (ENISA), kuru bija 
paredzēts izveidot, pamatojoties uz 
Komisijas iesniegto priekšlikumu, 
atradīsies Grieķijas valdības izraudzītā 
Grieķijas pilsētā. Aģentūras mītnes vieta ir 
Iraklijā, Krētā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iekšējā tirgus pasākumi elektronisko 
sakaru drošības un plašākā nozīmē tīklu un 
informācijas drošības jomā dalībvalstīm un 
Komisijai jāpiemēro tehniski un 
organizatoriski dažādos veidos. Šo prasību 
nesaskaņota piemērošana var radīt 
neefektīvus risinājumus un šķēršļus iekšējā 
tirgū. Tāpēc Eiropas līmenī jārada 
kompetences centrs, kas sniedz ieteikumus, 
konsultācijas un pēc pieprasījuma 
palīdzību ar tīklu un informācijas drošību 
saistītos jautājumos un uz ko dalībvalstis 
un Eiropas iestādes var paļauties. Aģentūra 
var apmierināt šīs vajadzības, attīstot un 
saglabājot augsta līmeņa kompetenci un 
atbalstot dalībvalstis un Komisiju, un līdz 

(7) Iekšējā tirgus pasākumi elektronisko 
sakaru drošības un plašākā nozīmē tīklu un 
informācijas drošības jomā dalībvalstīm un 
Komisijai jāpiemēro tehniski un 
organizatoriski dažādos veidos. Šo prasību 
nesaskaņota piemērošana var radīt 
neefektīvus risinājumus un šķēršļus iekšējā 
tirgū. Tāpēc Eiropas līmenī jārada 
kompetences centrs, kas sniedz ieteikumus, 
konsultācijas un pēc pieprasījuma 
palīdzību ar tīklu un informācijas drošību 
saistītos jautājumos un uz ko dalībvalstis 
un Eiropas iestādes var paļauties. Aģentūra 
var apmierināt šīs vajadzības, attīstot un 
saglabājot augsta līmeņa kompetenci un 
atbalstot dalībvalstis un Komisiju, un līdz 
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ar to arī uzņēmēju aprindas, lai palīdzētu 
tām ievērot tiesiskās un reglamentējošās 
prasības tīklu un informācijas drošības 
jomā, tādējādi sniedzot ieguldījumu iekšējā 
tirgus netraucētas darbības nodrošināšanā.

ar to arī uzņēmēju aprindas, lai palīdzētu 
tām ievērot tiesiskās un reglamentējošās 
prasības tīklu un informācijas drošības 
jomā, kā arī konstatēt un risināt tīklu un 
informācijas drošības jautājumus,
tādējādi sniedzot ieguldījumu iekšējā tirgus 
netraucētas darbības nodrošināšanā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Aģentūrai jāpilda pienākumi, kas tai 
uzticēti saskaņā ar elektronisko sakaru 
jomā spēkā esošajiem ES tiesību aktiem un 
vispārīgi jāpalīdz paaugstināt elektronisko 
sakaru drošības līmeni, tostarp daloties 
pieredzē un sniedzot konsultācijas, un 
veicinot paraugprakses apmaiņu.

(8) Aģentūrai jāpilda pienākumi, kas tai 
uzticēti saskaņā ar elektronisko sakaru 
jomā spēkā esošajiem ES tiesību aktiem un 
vispārīgi jāpalīdz paaugstināt elektronisko 
sakaru drošības, kā arī privātuma un 
personas datu aizsardzības līmeni, tostarp 
daloties pieredzē un sniedzot konsultācijas, 
un veicinot paraugprakses apmaiņu. 
Turklāt Aģentūrai būtu jārada uzticība, 
darbojoties neatkarīgi un nodrošinot 
konsultāciju un izplatītās informācijas 
kvalitāti un procedūru un darbības 
metožu pārredzamību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Aģentūrai jādod ieguldījums tīklu un 
informācijas drošības augsta līmeņa 
aizsardzībā ES un tīklu un informācijas 
drošības kultūras attīstībā Eiropas 
Savienībā iedzīvotāju, patērētāju, 
uzņēmumu un publiskā sektora 
organizāciju interesēs, tādējādi veicinot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību.

(11) Aģentūrai jādod ieguldījums tīklu un 
informācijas drošības augsta līmeņa 
aizsardzībā ES, privātuma un personas 
datu labākā aizsardzībā un tīklu un 
informācijas drošības kultūras attīstībā 
Eiropas Savienības iedzīvotāju, patērētāju, 
uzņēmumu un publiskā sektora 
organizāciju interesēs, tādējādi veicinot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Aģentūras pienākumu kopumā 
jānorāda tās mērķu sasniegšanas ceļi, 
vienlaikus ļaujot tai darboties elastīgi. 
Jānosaka, ka Aģentūras pienākums ir vākt 
attiecīgu informāciju un datus, kas 
nepieciešami, lai veiktu to risku analīzi, 
kuri apdraud elektronisko sakaru, 
infrastruktūras un pakalpojumu drošību un 
noturību, un sadarbībā ar dalībvalstīm 
novērtētu tīklu un informācijas drošības 
stāvokli Eiropā. Aģentūrai jānodrošina 
koordinācija ar dalībvalstīm un Eiropā 
jāuzlabo sadarbība ieinteresēto personu 
starpā, jo īpaši iesaistot Aģentūras 
pasākumos kompetentās dalībvalstu 
iestādes un tīklu un informācijas drošības 
jomas privātā sektora ekspertus. Aģentūrai 
jāatbalsta Komisija un dalībvalstis to 
dialogā ar nozares pārstāvjiem, lai risinātu 
ar datoru aparatūras un programmatūras 
produktiem saistītas drošības problēmas, 
tādējādi palīdzot īstenot sadarbības pieeju 
tīklu un informācijas drošībai.

(12) Aģentūras pienākumu kopumā 
jānorāda tās mērķu sasniegšanas ceļi, 
vienlaikus ļaujot tai darboties elastīgi. 
Jānosaka, ka Aģentūras pienākums ir vākt 
attiecīgu informāciju un datus, kas 
nepieciešami, lai veiktu to risku analīzi, 
kuri apdraud elektronisko sakaru, 
infrastruktūras un pakalpojumu drošību un 
noturību, un sadarbībā ar dalībvalstīm 
novērtētu tīklu un informācijas drošības 
stāvokli Eiropā. Aģentūrai jānodrošina 
koordinācija ar dalībvalstīm un Eiropā 
jāuzlabo sadarbība ieinteresēto personu 
starpā, jo īpaši iesaistot Aģentūras 
pasākumos kompetentās dalībvalstu 
iestādes un tīklu un informācijas drošības 
jomas privātā sektora ekspertus. Aģentūrai 
jāatbalsta Savienības iestādes un 
dalībvalstis to dialogā ar nozares 
pārstāvjiem, lai risinātu ar datoru 
aparatūras un programmatūras produktiem 
saistītas drošības problēmas, tādējādi 
palīdzot īstenot sadarbības pieeju tīklu un 
informācijas drošībai.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Aģentūrai būtu jāatbalsta Eiropas 
Forums dalībvalstīm, lai veicinātu 
diskusijas un politikas paraugprakses 
apmaiņu, daloties informācijā par 
politikas mērķiem un prioritātēm IST 
infrastruktūras drošības un noturības 
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jomā, un būtu aktīvāk jāpiedalās šā 
foruma darbībā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Aģentūrai jāatvieglo dalībvalstu 
kompetento publisko struktūru sadarbība, 
jo īpaši atbalstot paraugprakses un 
izglītības un informētības uzlabošanas 
programmu standartu izstrādi un apmaiņu. 
Šo uzdevumu atvieglos labāka informācijas 
apmaiņa starp dalībvalstīm. Aģentūrai arī 
jāatbalsta publisko un privāto ieinteresēto 
personu sadarbība ES līmenī, cita starpā 
veicinot informācijas apmaiņu, 
informētības uzlabošanas kampaņas un 
izglītības un mācību programmas.

(20) Aģentūrai jāatvieglo dalībvalstu 
kompetento neatkarīgo regulatīvo iestāžu
sadarbība, jo īpaši atbalstot paraugprakses 
un izglītības un informētības uzlabošanas 
programmu standartu izstrādi un apmaiņu. 
Šo uzdevumu atvieglos labāka informācijas 
apmaiņa starp dalībvalstīm. Aģentūrai arī 
jāatbalsta publisko un privāto ieinteresēto 
personu sadarbība ES līmenī, cita starpā 
veicinot informācijas apmaiņu, 
informētības uzlabošanas kampaņas un 
izglītības un mācību programmas.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Aģentūrai būtu jāmudina 
dalībvalstis un pakalpojumu sniedzēji 
paaugstināt to vispārējos drošības 
standartus tā, lai visi interneta lietotāji 
veiktu nepieciešamos pasākumus savas 
personīgās kiberdrošības panākšanai.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai Aģentūra pilnīgi sasniegtu (25) Lai Aģentūra pilnīgi sasniegtu 
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izvirzītos mērķus, tai jāsadarbojas ar 
tiesībsargājošajām struktūrām un 
privātuma aizsardzības iestādēm, uzsverot 
un pienācīgi risinot ar kibernoziedzības 
apkarošanu saistītos tīklu un informācijas 
drošības jautājumus. Šo iestāžu pārstāvjiem 
būtu jākļūst par pilntiesīgām Aģentūras 
ieinteresētajām personām, kas ir 
pārstāvētas tās pastāvīgajā ieinteresēto 
personu grupā.

izvirzītos mērķus, tai jāsadarbojas ar 
tiesībsargājošajām struktūrām un 
privātuma un personas datu aizsardzības 
iestādēm, uzsverot un pienācīgi risinot ar 
kibernoziedzības apkarošanu un personas 
datu aizsardzību saistītos tīklu un 
informācijas drošības jautājumus. Šo 
iestāžu pārstāvjiem būtu jākļūst par 
pilntiesīgām Aģentūras ieinteresētajām 
personām, kas ir pārstāvētas tās pastāvīgajā 
ieinteresēto personu grupā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Pildot savus pienākumus, Aģentūra 
nedrīkst ierobežot kompetenci un 
preventīvi ietekmēt, apgrūtināt vai dublēt 
attiecīgās pilnvaras un pienākumus, kas
uzticēti dalībvalstu regulatīvajām iestādēm 
saskaņā ar elektronisko komunikāciju tīklu 
un pakalpojumu direktīvām, kā arī ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
Nr. 1211/2009 izveidotajai Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestādei un Direktīvā 2002/21/EK minētajai 
Komunikāciju komitejai, Eiropas 
standartizācijas struktūrām, dalībvalstu 
standartizācijas struktūrām un pastāvīgajai 
komitejai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvu 
98/34/EK, kas nosaka informācijas 
sniegšanas kārtību tehnisko standartu un 
noteikumu, un Informācijas sabiedrības 
pakalpojumu noteikumu sfērā, un 
dalībvalstu uzraudzības iestādēm saistībā 
ar personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šo datu brīvu 
apriti.

(27) Pildot savus pienākumus, Aģentūra 
nedrīkst ierobežot kompetenci un 
preventīvi ietekmēt, apgrūtināt vai dublēt 
attiecīgās pilnvaras un pienākumus, kas 
uzticēti dalībvalstu regulatīvajām iestādēm 
saskaņā ar elektronisko komunikāciju tīklu 
un pakalpojumu direktīvām, kā arī ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
Nr. 1211/2009 izveidotajai Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestādei un Direktīvā 2002/21/EK minētajai 
Komunikāciju komitejai, Eiropas 
standartizācijas struktūrām, dalībvalstu 
standartizācijas struktūrām un pastāvīgajai 
komitejai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīvu 98/34/EK, kas nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu, un Informācijas 
sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā, 
un neatkarīgām dalībvalstu uzraudzības 
iestādēm saistībā ar personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šo 
datu brīvu apriti.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra palīdz Komisijai un 
dalībvalstīm ievērot tiesiskās un 
reglamentējošās tīklu un informācijas 
drošības prasības, kas noteiktas pašreizējos 
un turpmākos ES tiesību aktos, tādējādi 
sekmējot netraucētu iekšējā tirgus darbību.

1. Aģentūra palīdz Komisijai, citām 
Savienības iestādēm un dalībvalstīm 
ievērot tiesiskās un reglamentējošās tīklu 
un informācijas drošības, kā arī privātuma 
un personas datu aizsardzības prasības, 
kas noteiktas pašreizējos un turpmākos ES 
tiesību aktos, tādējādi sekmējot netraucētu 
iekšējā tirgus darbību.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aģentūra nodrošina augsta līmeņa 
datu aizsardzību un drošību.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc 
savas ierosmes palīdz Komisijai izstrādāt 
politiku tīklu un informācijas drošības 
jomā, sniedzot konsultācijas un atzinumus, 
veicot tehnisku un sociālu un ekonomisku 
analīzi, un ar ES tiesību aktu izstrādi un 
atjaunināšanu tīklu un informācijas 
drošības jomā saistītus priekšdarbus;

a) pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc 
savas ierosmes palīdz Komisijai izstrādāt 
politiku tīklu un informācijas drošības 
jomā, sniedzot konsultācijas un atzinumus, 
veicot tehnisku, juridisku, sociālu un 
ekonomisku analīzi un priekšdarbus, kas 
saistīti ar ES tiesību aktu izstrādi un 
atjaunināšanu tīklu un informācijas 
drošības jomā, kā arī privātuma un 
personas datu aizsardzības jomā, jo īpaši 
ņemot vērā tiešsaistes aspektus;
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atvieglo sadarbību dalībvalstu starpā un 
dalībvalstu un Komisijas sadarbību, 
atbalstot to centienus novērst, atklāt un 
risināt tīklu un informācijas drošības 
incidentus ar pārrobežu elementiem;

b) pēc dalībvalstu pieprasījuma vai pēc 
savas ierosmes atvieglo dalībvalstu 
sadarbību un dalībvalstu un Savienības 
iestāžu sadarbību, atbalstot to centienus 
novērst, atklāt un risināt tīklu un 
informācijas drošības incidentus, ja to 
ietekme sniedzas pāri robežām;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) palīdz dalībvalstīm un Eiropas iestādēm 
un struktūrām vākt, analizēt un izplatīt ar 
tīklu un informācijas drošību saistītus 
datus; 

c) pēc dalībvalstu vai Eiropas iestāžu un 
struktūrvienību pieprasījuma vai pēc 
savas ierosmes palīdz tām vākt, analizēt un 
izplatīt ar tīklu un informācijas drošību 
saistītus datus; 

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas 
iestādēm regulāri novērtē tīklu un 
informācijas drošības stāvokli Eiropā;

d) pamatojoties uz dalībvalstu un 
Savienības iestāžu sniegto informāciju 
saskaņā ar tiem Savienības noteikumiem 
un valsts noteikumiem, kas atbilst 
Savienības tiesību aktiem, dalībvalstu un 
Savienības iestāžu vajadzībām nodrošina 
informētību par tīklu un informācijas 
aktuālo drošības stāvokli Savienībā;
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbalsta Eiropas kompetento publisko 
struktūru sadarbību, jo īpaši atbalstot
paraugprakses un standartu izstrādi un 
apmaiņu;

e) pēc kompetento publisko struktūru un 
publisko un privāto ieinteresēto personu 
pieprasījuma vai pēc savas ierosmes
atbalsta to sadarbību Savienībā, veicina 
dialoga veidošanu un paraugprakses 
izstrādes un apmaiņas centienus, veicina 
un nodrošina to pilnīgu neatkarību, 
veicina informācijas apmaiņu un 
informētības uzlabošanu, palīdz izstrādāt 
un ieviest Eiropas un starptautiskos 
standartus elektronisko produktu, tīklu un 
pakalpojumu riska pārvaldības un 
drošības jomā;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) pēc tiesībaizsardzības vai tiesu iestāžu 
pieprasījuma vai pēc savas ierosmes 
sniedz atbalstu minēto iestāžu darbībā, 
nodrošinot specializētas zināšanas 
kibernoziegumu apkarošanā un 
reaģēšanā uz kiberincidentiem;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – faa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

faa) pēc tiesībaizsardzības vai tiesu iestāžu 
pieprasījuma vai pēc savas ierosmes 
sniedz atbalstu minēto iestāžu darbībā, 
nodrošinot specializētas zināšanas 
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kibernoziegumu apkarošanā un 
reaģēšanā uz kiberincidentiem. Tomēr 
Aģentūra neuzsāk konkrētu 
kriminālizmeklēšanu, un to neaicina 
regulāri sniegt operatīvo palīdzību 
tiesībaizsardzības vai tiesu iestādēm, 
piemēram, veikt kibernoziegumu 
izmeklēšanu vai digitālo datu ekspertīzi;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – fc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) veicina labu praksi attiecībā uz datu 
apstrādes drošību, attiecīgo iestāžu 
iekšienē piemērojot visefektīvākās un 
progresīvākās drošības procedūras un 
darbības metodes un vienlaikus iespējami 
samazinot ietekmi uz privātumu, un kalpo 
par paraugu labāko drošības jomā 
pieejamo metožu praktiskajā īstenošanā;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pēc pieprasījuma palīdz dalībvalstīm un 
Eiropas iestādēm un struktūrām attīstīt 
tīklu un informācijas drošības problēmu 
atklāšanas, analīzes un risināšanas spējas;

i) palīdz Savienības iestādēm un 
struktūrām, kas izveidotas ar Savienības 
tiesību aktiem, attīstīt tīklu un informācijas 
drošības problēmu novēršanas, atklāšanas, 
analīzes un risināšanas spējas;
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) pilda citus pienākumus, kas Aģentūrai 
uzticēti saskaņā ar ES leģislatīvajiem 
aktiem.

k) pilda citus pienākumus, kas Aģentūrai 
uzticēti saskaņā ar ES leģislatīvajiem 
aktiem, ko pieņēmis Eiropas Parlaments 
un Padome.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Datorapdraudējumu reakcijas vienības 

(CERT)
1. Aģentūra atbalsta dalībvalstu un 
Savienības CERT un dalībvalstu un 
Savienības CERT tīkla izveidošanu un 
darbību, tostarp sniedzot atbalstu arī 
Eiropas valdību CERT grupas locekļiem. 
Lai palīdzētu nodrošināt, ka ikvienas 
valsts un Savienības CERT iespējas ir 
pietiekami attīstītas un ka šīs iespējas cik 
vien iespējams atbilst vislabāk attīstīto 
CERT iespējām, Aģentūra palīdz grupu 
salīdzinošajā novērtēšanā un sekmē 
dialogu un informācijas un labākās 
prakses apmaiņu starp CERT un Eiropas 
valdību CERT grupu. Aģentūra veicina 
un atbalsta sadarbību starp attiecīgās 
valsts un Savienības CERT saistībā ar 
incidentiem, kuros iesaistītas vai var tikt 
iesaistītas vairākas CERT.
2. Aģentūra veicina kontaktus un 
informācijas un paraugprakses apmaiņu 
ar attiecīgās valsts un citām CERT un 
grupām un forumiem trešās valstīs.
3. Aģentūra darbojas kā ES CERT 
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koordinācijas struktūra.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pirms iecelšanas amatā valdes 
izraudzīto kandidātu uzaicina sniegt 
paziņojumu Eiropas Parlamenta 
kompetentajā(-s) komitejā(-s) un atbildēt 
uz komitejas locekļu jautājumiem. Pēc 
minētā paziņojuma Eiropas Parlaments 
pieņem atzinumu, kurā izklāstīts tā 
viedoklis par izraudzīto kandidātu. Valde 
informē Eiropas Parlamentu par to, kā 
atzinums ir ņemts vērā.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektoru ieceļ un atbrīvo no amata 
valde. Izpilddirektoru ieceļ no Komisijas 
izveidota kandidātu saraksta uz pieciem 
gadiem, ņemot vērā nopelnus un ar 
dokumentiem apliecinātas administratīvā 
un pārvaldības darba iemaņas, kā arī 
kompetenci un pieredzi attiecīgajā jomā. 
Pirms iecelšanas amatā Eiropas 
Parlamenta atbildīgā komiteja var 
uzaicināt valdes izraudzīto kandidātu 
sniegt paziņojumu un atbildēt uz komitejas 
locekļu jautājumiem.

2. Izpilddirektoru ieceļ un atbrīvo no amata 
valde. Izpilddirektoru ieceļ no Komisijas 
izveidota kandidātu saraksta uz pieciem 
gadiem, ņemot vērā nopelnus un ar 
dokumentiem apliecinātas administratīvā 
un pārvaldības darba iemaņas, kā arī 
kompetenci un pieredzi attiecīgajā jomā. 
Pirms iecelšanas amatā valdes izraudzīto 
kandidātu uzaicina sniegt paziņojumu 
Eiropas Parlamenta kompetentajā(-s) 
komitejā(-s) un atbildēt uz komitejas 
locekļu jautājumiem. Pēc minētā 
paziņojuma Eiropas Parlaments pieņem 
atzinumu, kurā izklāstīts tā viedoklis par 
izraudzīto kandidātu. Valde informē 
Eiropas Parlamentu par to, kā atzinums ir 
ņemts vērā.
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Valde informē Eiropas Parlamentu par 
nodomu pagarināt izpilddirektora pilnvaru 
termiņu. Vienā mēnesī pirms pilnvaru 
termiņa pagarināšanas Eiropas Parlamenta 
atbildīgā komiteja drīkst uzaicināt 
izpilddirektoru sniegt paziņojumu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

5. Valde informē Eiropas Parlamentu par 
nodomu pagarināt izpilddirektora pilnvaru 
termiņu. Viena mēneša laikā pirms 
pilnvaru termiņa pagarināšanas Eiropas 
Parlamenta atbildīgā komiteja uzaicina
izpilddirektoru sniegt paziņojumu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu, valde izveido pastāvīgu 
ieinteresēto personu grupu, kurā ir eksperti, 
kas pārstāv attiecīgas ieinteresētās 
personas, piemēram, informācijas un 
sakaru tehnoloģiju nozari, patērētāju 
grupas, akadēmiskus ekspertus tīklu un 
informācijas drošības jomā un 
tiesībsargājošās un privātuma aizsardzības 
iestādes.

1. Pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu, valde izveido pastāvīgu 
ieinteresēto personu grupu, kurā ir eksperti, 
kas pārstāv attiecīgas ieinteresētās 
personas, piemēram, informācijas un 
sakaru tehnoloģiju nozari, patērētāju 
grupas, akadēmiskus ekspertus tīklu un 
informācijas drošības jomā un 
tiesībsargājošās un datu aizsardzības 
iestādes.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
27. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valde izstrādā noteikumus par to, kā 
Aģentūrai jāpiemēro Regula (EK) 
Nr. 45/2001, tostarp attiecībā uz Aģentūras 
datu aizsardzības inspektoru.
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