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Pakeitimas 20
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) tinklų ir informacinėms sistemoms ir 
paslaugoms tenka gyvybiškai svarbus 
vaidmuo visuomenėje. Jų patikimumas ir 
saugumas yra labai svarbūs ekonominei 
veiklai bei socialinei gerovei ir, visų 
pirma, vidaus rinkos veikimui;

(1) tinklų ir informacinėms sistemoms ir 
paslaugoms tenka gyvybiškai svarbus 
vaidmuo visuomenėje. Jų patikimumas ir 
saugumas yra labai svarbūs ekonominei 
veiklai, socialinei gerovei, asmenų, 
pilietinės visuomenės organizacijų ir 
įmonių bendravimui ir mainams, taip pat 
asmeninio gyvenimo ir asmens duomenų 
apsaugai ir gerbimui;

Or. fr

Pakeitimas 21
Ágnes Hankiss

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) tyčinių ir atsitiktinių saugumo incidentų 
mastas ir dažnumas didėja ir kelia didelę 
grėsmę tinklų ir informacinių sistemų 
veikimui. Tokie incidentai gali trukdyti 
vykdyti ekonominę veiklą, sukelti didelių 
finansinių nuostolių, pakirsti naudotojų 
pasitikėjimą ir padaryti didelę žalą 
Sąjungos ekonomikai;

(2) tyčinių ir atsitiktinių saugumo incidentų 
mastas ir dažnumas didėja ir kelia didelę 
grėsmę tinklų ir informacinių sistemų 
veikimui. Tokie incidentai gali trukdyti 
vykdyti ekonominę veiklą, sukelti didelių 
finansinių nuostolių, pakirsti naudotojų 
pasitikėjimą ir padaryti didelę žalą 
Sąjungos ekonomikai. Vis labiau 
pripažįstama, kad kontrolės sistemos yra 
neapsaugotos nuo kibernetinių išpuolių, 
vykdomų iš įvairių šaltinių, įskaitant 
priešiškas vyriausybes, teroristų grupuotes 
ir kitus piktavalius įsilaužėlius. Stiprūs ir 
suderinti išpuoliai galėtų daryti didelį 
poveikį infrastruktūros stabilumui, 
veikimui ir ekonomikai;

Or. en



PE521.696v01-00 4/53 AM\1006685LT.doc

LT

Pakeitimas 22
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) tyčinių ir atsitiktinių saugumo incidentų
mastas ir dažnumas didėja ir kelia didelę 
grėsmę tinklų ir informacinių sistemų 
veikimui. Tokie incidentai gali trukdyti 
vykdyti ekonominę veiklą, sukelti didelių 
finansinių nuostolių, pakirsti naudotojų 
pasitikėjimą ir padaryti didelę žalą 
Sąjungos ekonomikai;

(2) tyčinių ir atsitiktinių saugumo 
incidentų, kad ir kas būtų jų kaltininkai,
mastas ir dažnumas didėja ir kelia didelę 
grėsmę tinklų ir informacinių sistemų 
veikimui. Tokie incidentai gali trukdyti 
vykdyti ekonominę veiklą, sukelti didelių 
finansinių nuostolių, pakirsti naudotojų 
pasitikėjimą ir padaryti didelę žalą 
Sąjungos ekonomikai. Jie ypač didelę žalą 
daro piliečiams ir pakerta jų pasitikėjimą 
informacinėmis sistemomis, kai piliečių 
asmens duomenys naudojami atliekant 
įvairius veiksmus ir nevykdoma jokia 
tinkama priežiūros kontrolė;

Or. fr

Pakeitimas 23
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kaip komunikacijos priemonė be sienų, 
skaitmeninės informacinės sistemos ir, visų 
pirma, internetas vaidina labai svarbų 
vaidmenį skatinant tarpvalstybinį prekių, 
paslaugų ir asmenų judėjimą. Dėl tokio 
tarpvalstybinio pobūdžio didelis šių 
sistemų sutrikimas vienoje valstybėje 
narėje gali turėti neigiamo poveikio kitoms 
valstybėms narėms ir visai Sąjungai. Todėl 
tinklų ir informacinių sistemų atsparumas 
ir stabilumas yra būtinas, kad vidaus rinka 
veiktų sklandžiai;

(3) kaip komunikacijos priemonė be sienų, 
skaitmeninės informacinės sistemos ir, visų 
pirma, internetas vaidina labai svarbų 
vaidmenį sudarant palankesnes sąlygas 
tarpvalstybiniam prekių, paslaugų ir 
asmenų judėjimui. Dėl tokio 
tarpvalstybinio pobūdžio didelis šių 
sistemų sutrikimas vienoje valstybėje 
narėje gali turėti neigiamo poveikio kitoms 
valstybėms narėms ir visai Sąjungai. Todėl 
tinklų ir informacinių sistemų atsparumas 
ir stabilumas yra būtinas, kad vidaus rinka 
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veiktų sklandžiai, o asmenys, pilietinės 
visuomenės organizacijos ir įmonės galėtų 
bendrauti ir keistis informacija;

Or. fr

Pakeitimas 24
Marie-Christine Vergiat

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 visaapimantis, 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 visaapimantis, 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. Šiuo tikslu 
reikia rengti pritaikytus mokymus, kurie 
apimtų šių incidentų padarinius piliečių 
asmens duomenų apsaugai;

Or. fr

Pakeitimas 25
Ágnes Hankiss

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

(4a)šioje direktyvoje daugiausia dėmesio 
turėtų būti skiriama tikrai svarbiausiam 
ypatingos svarbos infrastruktūros 
komponentui:
1) kuris yra svarbiausias dėl savo padėties 
visoje infrastruktūros objektų sistemoje ir 
kuriuo sustiprinama kitų infrastruktūros 
objektų ir sektorių tarpusavio 
priklausomybė;
2) kuris natūraliai yra svarbiausias dėl 
savo vaidmens arba funkcijos 
visuomenėje;

Or. en

Pakeitimas 26
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant aprėpti visus reikšmingus 
incidentus ir rizikos rūšis, ši direktyva 
turėtų būti taikoma visoms tinklų ir 
informacinėms sistemoms. Tačiau viešojo 
administravimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams taikomi įpareigojimai neturėtų 
būti taikomi nei įmonėms, teikiančioms 
viešųjų ryšių tinklų arba viešai prieinamas 
elektroninių ryšių paslaugas, apibrėžtas 
2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/21/EB 2002 dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
direktyva)25, kurioms taikomi specifiniai 
saugumo ir vientisumo reikalavimai, 
nustatyti tos direktyvos 13a straipsnyje, nei 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams;

(5) siekiant aprėpti visus reikšmingus 
incidentus ir rizikos rūšis, ši direktyva 
turėtų būti taikoma visoms tinklų ir 
informacinėms sistemoms. Tačiau viešojo 
administravimo institucijoms ir įmonėms
taikomi įpareigojimai neturėtų būti taikomi 
nei įmonėms, teikiančioms viešųjų ryšių 
tinklų arba viešai prieinamas elektroninių 
ryšių paslaugas, apibrėžtas 2002 m. kovo 
7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/21/EB 2002 dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
direktyva)25, kurioms taikomi specifiniai 
saugumo ir vientisumo reikalavimai, 
nustatyti tos direktyvos 13a straipsnyje, nei 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams;

__________________ __________________
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25 OL L 108, 2002 4 24, p. 33 25 OL L 108, 2002 4 24, p. 33

Or. fr

Pakeitimas 27
Marie-Christine Vergiat

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 
įmonėms, savo ruožtu neleidžia sukurti 
visuotinio veiksmingo bendradarbiavimo 
Sąjungos lygmeniu mechanizmo;

Or. fr

Pakeitimas 28
Ágnes Hankiss

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) būtina pripažinti su mus 
palaikančiomis sistemomis susijusį 
neišvengiamą netikrumą. Tam reikia, kad 
tie, kas užtikrina organizacijos apsaugą, ir 
tie, kas nustato jos strateginę kryptį, 
geriau suprastų, kas yra svarbiausia;

Or. en
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Pakeitimas 29
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šios direktyvos nuostatos neturėtų 
trukdyti kiekvienai valstybei narei imtis 
reikalingų priemonių savo pagrindiniams 
saugumo interesams ir viešajai politikai 
apsaugoti ir visuomenės saugumui 
užtikrinti ir turėtų leisti atskleisti ir tirti 
kriminalinius nusikaltimus ir už juos 
traukti baudžiamojon atsakomybėm. Pagal 
SESV 346 straipsnį jokia valstybė narė 
neprivalo teikti informacijos, kurios 
atskleidimas, jos nuomone, prieštarauja 
gyvybiniams jos saugumo interesams;

(8) šios direktyvos nuostatos neturėtų 
trukdyti kiekvienai valstybei narei imtis 
reikalingų priemonių savo pagrindiniams 
saugumo interesams ir viešajai politikai 
apsaugoti ir visuomenės saugumui 
užtikrinti ir turėtų leisti atskleisti ir tirti 
kriminalinius nusikaltimus ir už juos 
traukti baudžiamojon atsakomybėn, jeigu 
tai nėra dingstis nepaklusti jų bendresnio 
pobūdžio reikalavimams, susijusiems su 
privatumo ir asmens duomenų apsauga. 
Pagal SESV 346 straipsnį jokia valstybė 
narė neprivalo teikti informacijos, kurios 
atskleidimas, jos nuomone, prieštarauja 
gyvybiniams jos saugumo interesams;

Or. fr

Pakeitimas 30
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kad būtų pasiektas ir išlaikytas bendras 
aukštas tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo lygis, kiekviena valstybė narė 
turėtų turėti nacionalinę TIS strategiją, 
kurioje būtų apibrėžti strateginiai tikslai ir 
konkretūs politikos veiksmai, kuriuos 
reikia įgyvendinti. Nacionaliniu lygmeniu 
turi būti parengti pagrindinius reikalavimus 
atitinkantys TIS bendradarbiavimo planai, 
kad būtų pasiektas toks pajėgumų 
parengties lygis, kad incidentų atveju būtų 

(9) kad būtų pasiektas ir išlaikytas bendras 
aukštas tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo lygis, kiekviena valstybė narė 
turėtų turėti nacionalinę TIS strategiją, 
kurioje būtų apibrėžti strateginiai tikslai ir 
konkretūs politikos veiksmai, kuriuos 
reikia įgyvendinti. Nacionaliniu lygmeniu 
turi būti parengti pagrindinius reikalavimus 
atitinkantys TIS bendradarbiavimo planai, 
kad būtų pasiektas toks pajėgumų 
parengties lygis, kad incidentų atveju būtų 
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efektyviai ir veiksmingai 
bendradarbiaujama nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmeniu;

efektyviai ir veiksmingai 
bendradarbiaujama nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmeniu, kad būtų gerbiamas ir 
saugomas privatus gyvenimas ir asmens 
duomenys;

Or. fr

Pakeitimas 31
Ágnes Hankiss

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai 
įgyvendinti pagal šią direktyvą priimtas 
nuostatas, kiekvienoje valstybėje narėje 
turėtų būti įsteigta arba paskirta institucija, 
atsakinga už TIS klausimų koordinavimą, 
kuri būtų pagrindinis tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo Sąjungos lygmeniu 
centras. Šioms institucijoms turėtų būti 
skirta pakankamai techninių, finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių, siekiant užtikrinti, kad 
jos galėtų efektyviai ir veiksmingai vykdyti 
joms pavestas užduotis ir taip įgyvendinti 
šios direktyvos tikslus;

(10) siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai 
įgyvendinti pagal šią direktyvą priimtas 
nuostatas, kiekvienoje valstybėje narėje 
turėtų būti įsteigta arba paskirta civilinei 
valdžiai pavaldi visapusiškai 
demokratiškai prižiūrimą ir skaidrią 
veiklą vykdanti nacionalinė 
kompetentinga institucija, atsakinga už 
TIS klausimų koordinavimą, kuri būtų 
pagrindinis tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo Sąjungos lygmeniu 
centras. Nacionalinei kompetentingai 
institucijai ir vienam bendram 
nacionaliniam ryšių centrui turėtų būti 
skirta pakankamai techninių, finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių, siekiant užtikrinti, kad 
jos galėtų efektyviai ir veiksmingai vykdyti 
joms pavestas užduotis ir taip įgyvendinti 
šios direktyvos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 32
Ágnes Hankiss

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

(12a) šis bendradarbiavimo tinklas taip 
pat turėtų suteikti galimybę 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms ir Komisijai konsultuojantis 
su Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra (angl. ENISA), 
Europolo kovos su elektroniniu 
nusikalstamumu centru bei atitinkamomis 
administravimo institucijomis ir rinkos 
dalyviais dalytis patirtimi, aptarti bet 
kokius klausimus ir susitarti dėl visų 
aspektų, susijusių su šios direktyvos ir 
ypač jos IV skyriaus nuosekliu aiškinimu 
ir sklandžiu bei suderintu įgyvendinimu 
visose valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 33
Ágnes Hankiss

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) daugiau sektorių naudoja 
nuotolinių išteklių paslaugas savo 
kompiuterinėje aplinkoje, pvz., 
informacinių technologijų paslaugas, 
teikiamas naudojant ypatingos svarbos 
infrastruktūrą. Konfidencialumą, 
vientisumą ir duomenų prieinamumą turi 
padėti užtikrinti pakankamos priemonės. 
Infrastruktūros paslaugų prieglobos ir 
neskelbtinų duomenų saugojimo debesijos 
aplinkoje atveju reikalinga užtikrinti 
saugumą ir atsparumą, o teikiant esamas 
nuotolinių išteklių paslaugas šių 
reikalavimų patenkinti negalima. Todėl 
turi būti įsitikinta, kad nuotolinių 
kompiuterinių išteklių aplinka gali 
suteikti tinkamą neskelbtinų ypatingai 
svarbios infrastruktūros duomenų 
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apsaugą plėtojant naujoviškus įsilaužimo 
nustatymo metodus;

Or. en

Pakeitimas 34
Ágnes Hankiss

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 dalintis 
informacija ir gerąja patirtimi bei, esant 
būtinybei, abipuse operatyvine parama
incidentų atveju;

Or. en

Pakeitimas 35
Marie-Christine Vergiat

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 

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

mainais į operatyvinę paramą incidentų 
atveju;

Or. fr

Pakeitimas 36
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) turėtų būti visapusiškai 
atsižvelgiama į jau esamus viešųjų ir 
privačiųjų operatorių bendradarbiavimo 
mechanizmus ir tokie nustatyti 
bendradarbiavimo susitarimai neturėtų 
būti panaikinti taikant šios direktyvos 
nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 37
Josef Weidenholzer

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 
informacija apie incidentus ir riziką;

(16) siekdamos užtikrinti skaidrumą ir 
tinkamai informuoti ES piliečius bei rinkos 
dalyvius, kompetentingos institucijos 
turėtų sukurti bendrą interneto svetainę, 
kurioje būtų nedelsiant skelbiama išsami 
nekonfidenciali informacija apie incidentus 
ir riziką;

Or. de

Pakeitimas 38
Marie-Christine Vergiat
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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 
informacija apie incidentus ir riziką;

(16) siekdamos užtikrinti skaidrumą ir 
tinkamai informuoti ES piliečius bei 
įmones, kompetentingos institucijos turėtų 
sukurti bendrą interneto svetainę, kurioje 
būtų skelbiama nekonfidenciali informacija 
apie incidentus ir riziką, taip pat apie 
paprastas informacinių sistemų apsaugos 
priemones;

Or. fr

Pakeitimas 39
Ágnes Hankiss

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) riba, kurią pasiekus reikalaujama 
pateikti pranešimą, turėtų būti nustatyta 
taip, kad ji būtų grindžiama ENISA 
techninėmis gairėmis dėl pranešimo apie 
incidentus pagal Direktyvą 2009/140/EB 
ir kad pirmiausia būtų reikalaujama 
pranešti apie tuos pažeidimus, kurie 
kenkia arba gali pakenkti atitinkamų 
tinklų ir paslaugų tęstinumui arba 
vientisumui. Taip bus skatinama nustatyti 
nuoseklaus šios direktyvos nuostatų 
taikymo ir suderinto įgyvendinimo sąlygas 
ir kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 40
Nils Torvalds
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) remdamosi visų pirma nacionalinių 
krizių valdymo patirtimi ir 
bendradarbiaudamos su ENISA, Komisija 
ir valstybės narės turėtų parengti Sąjungos 
TIS bendradarbiavimo planą, kuriame būtų 
nustatyti kovos su rizika ir incidentais 
bendradarbiavimo mechanizmai. Į šį planą 
turėtų būti deramai atsižvelgiama taikant 
išankstinio perspėjimo sistemą 
bendradarbiavimo tinkle;

(18) remdamosi visų pirma nacionalinių 
krizių valdymo patirtimi ir 
bendradarbiaudamos su ENISA, Komisija 
ir valstybės narės turėtų parengti Sąjungos 
TIS bendradarbiavimo planą, kuriame būtų 
nurodyti kovos su rizika ir incidentais 
bendradarbiavimo mechanizmai. Į šį planą 
turėtų būti deramai atsižvelgiama taikant 
išankstinio perspėjimo sistemą 
bendradarbiavimo tinkle;

Or. en

Pakeitimas 41
Ágnes Hankiss

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) siekiant išvengti skirtingų 
tarptautinių ir ES institucijų, įstaigų ir 
agentūrų bei jau įsteigtų kompiuterinių 
incidentų tyrimo tarnybų (angl. CERTs)
vykdomos veiklos dubliavimosi, Europos 
tinklų ir informacijos apsaugos agentūrai 
(angl. ENISA), nacionalinėms
kompiuterinių incidentų tyrimo 
tarnyboms ir Europolo kovos su 
elektroniniu nusikalstamumu centrui 
turėtų būti suteikta galimybė kuo didesniu 
mastu dalyvauti bendradarbiavimo tinklo 
veikloje;

Or. en

Pakeitimas 42
Josef Weidenholzer
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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, taigi 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;

Or. de

Pakeitimas 43
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) turint omenyje visuotinį TIS problemų 
pobūdį, reikalingas glaudesnis tarptautinis 
bendradarbiavimas, kuris leistų pagerinti 
saugumo standartus ir keitimąsi 
informacija, skatinti bendrą visuotinį 
požiūrį į TIS problemas;

(21) turint omenyje visuotinį TIS problemų 
pobūdį, reikalingas glaudesnis tarptautinis 
bendradarbiavimas, kuris leistų pagerinti 
saugumo standartus ir keitimąsi 
informacija, skatinti bendrą visuotinį 
požiūrį į TIS problemas, jeigu valstybės, su 
kuriomis numatytas šis 
bendradarbiavimas, taiko duomenų 
kontrolės ir apsaugos priemones, 
kuriomis užtikrinamas tokio lygio 
saugumas, kokio yra ES mastu 
užtikrinamas saugumas;
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Or. fr

Pakeitimas 44
Nils Torvalds

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 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. Kai tokia 
rizikos valdymo kultūra jau yra ir ypač kai 
ji grindžiama savanoriška veikla, ją 
reikėtų remti, stiprinti ir ja dalytis. Kad 
bendradarbiavimo tinklas, kuriuo 
užtikrinamas efektyvus visų valstybių narių 
bendradarbiavimas, efektyviai veiktų, 
būtina sudaryti vienodas veiklos sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 45
Marie-Christine Vergiat

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 

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

praktiką, siekiant iš anksto numatyti 
tyčinius ar atsitiktinius saugumo 
incidentus. Kad bendradarbiavimo tinklas, 
kuriuo užtikrinamas efektyvus visų 
valstybių narių bendradarbiavimas, 
efektyviai veiktų, būtina sudaryti vienodas 
veiklos sąlygas;

Or. fr

Pakeitimas 46
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) viešojo administravimo institucijos 
ir privačiosios įmonės, įskaitant ryšio, 
informacinių ir programinės įrangos 
paslaugų teikėjus, turėtų laikyti savo 
informacinių sistemų ir turimų duomenų 
apsaugą savo stropumo prievole. Nuo 
pagrįstai nustatomos grėsmės ir 
pažeidžiamumo turėtų būti apsisaugoma 
užtikrinant pritaikyto lygio apsaugą. 
Tokios apsaugos kaštai ir su ja susijusi 
našta turėtų būti proporcinga kibernetinio 
išpuolio žalai, kuri galėtų būti padaryta;

Or. fr

Pakeitimas 47
Ágnes Hankiss

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 

(24) tokie įpareigojimai turėtų būti taikomi 
nuotolinių kompiuterinių išteklių 
paslaugoms, saugančioms Europos 
Sąjungos neskelbtinus ypatingos svarbos 
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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 tvarką, 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;

infrastruktūros duomenis, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2008/114/EB dėl ypatingos 
svarbos infrastruktūros. 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, sveikatos ir žemės ūkio. 
Tokių tinklų ir informacinių sistemų 
veiklos sutrikimas turėtų neigiamo 
poveikio vidaus rinkai;

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

Or. en

Pakeitimas 48
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) tokie įpareigojimai turėtų būti taikomi (24) tokie įpareigojimai turėtų būti taikomi 
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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,
nustatančioje informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus ir informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles teikimo 
tvarką, 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;

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,
nustatančioje informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus ir informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles teikimo 
tvarką, 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 atlieka 
svarbų vaidmenį apsaugant programinę 
įrangą ir kompiuterinę techniką ir nuo 
tyčinio, ir nuo netyčinio slapto 
prisijungimo, kuris gali daryti neigiamą 
poveikį teisei į duomenų privatumą bei 
tinklo ir informacijos saugumui, ir todėl 
jie taip pat turėtų būti įtraukti šios 
direktyvos taikymo sritį. 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;

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

Or. en

Pakeitimas 49
Marie-Christine Vergiat
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Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) taikant viešojo administravimo 
institucijoms ir rinkos dalyviams
nustatytas technines ir organizacines 
priemones neturėtų būti reikalaujama, kad 
tam tikru būdu būtų sukurtas, 
suprojektuotas ir pagamintas konkretus 
komercinis informacinių ir ryšių 
technologijų produktas;

(25) taikant viešojo administravimo 
institucijoms ir įmonėms nustatytas 
technines ir organizacines priemones 
neturėtų būti reikalaujama, kad tam tikru 
būdu būtų sukurtas, suprojektuotas ir 
pagamintas konkretus komercinis 
informacinių ir ryšių technologijų 
produktas;

Or. fr

Pakeitimas 50
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) viešojo administravimo institucijos ir 
rinkos dalyviai turėtų užtikrinti jų 
kontroliuojamų tinklų ir sistemų saugumą. 
Tai visų pirma būtų privatūs tinklai ir 
sistemos, kurias valdo jų vidaus IT 
personalas arba kurių saugumas 
užtikrinamas perkant paslaugas iš šalies. 
Saugumo ir pranešimų teikimo 
įpareigojimai turėtų būti taikomi 
atitinkamiems rinkos dalyviams ir viešojo 
administravimo institucijoms, 
nepriklausomai nuo to, ar jie vykdo savo 
tinklų ir informacinių sistemų priežiūrą 
patys, ar perka šias paslaugas iš šalies;

(26) viešojo administravimo institucijos ir 
įmonės turėtų užtikrinti jų kontroliuojamų 
tinklų ir sistemų saugumą. Tai visų pirma 
būtų privatūs tinklai ir sistemos, kurias 
valdo jų vidaus IT personalas arba kurių 
saugumas užtikrinamas perkant paslaugas 
iš šalies. Saugumo ir pranešimų teikimo 
įpareigojimai turėtų būti taikomi 
atitinkamoms įmonėms ir viešojo 
administravimo institucijoms, 
nepriklausomai nuo to, ar jie vykdo savo 
tinklų ir informacinių sistemų priežiūrą 
patys, ar perka šias paslaugas iš šalies;

Or. fr

Pakeitimas 51
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) naudojimasis ir tyčinio, ir netyčinio 
prisijungimo prie informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjų naudojamos 
programinės įrangos ir kompiuterinės 
technikos būdais kelia ypatingą 
susirūpinimą. Naudojimasis šiais slaptais 
tyčinio ir netyčinio prisijungimo keliais 
tvarkant asmens duomenis yra teisėtas tik 
tuo atveju, kai tai daryti teisiškai 
privaloma arba būtina pagal Sąjungos 
arba valstybės narės teisę;

Or. en

Pakeitimas 52
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) vaikai jau ankstyvoje vaikystėje nėra 
apsaugoti nuo interneto ir kitų 
šiuolaikinių technologijų, taip pat nuo jų 
keliamų grėsmių. Tinkamas vaikui 
palankios elektroninės erdvės valdymas 
yra labai svarbus mažinant žalą ir 
užtikrinant, kad vaikų ir jų teisių 
apsaugai nekiltų pavojus;

Or. en

Pakeitimas 53
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant išvengti neproporcingai 
didelės finansinės ir administracinės naštos 
mažiems operatoriams ir naudotojams, 
reikalavimai turėtų būti proporcingi rizikai, 
kurią kelia atitinkama tinklų ar informacinė 
sistema, atsižvelgiant į tokių priemonių 
modernumą. Šie reikalavimai neturėtų būti 
taikomi labai mažoms įmonėms;

(27) siekiant išvengti neproporcingai 
didelės finansinės ir administracinės naštos 
operatoriams ir naudotojams, reikalavimai 
turėtų būti proporcingi rizikai, kurią kelia 
atitinkama tinklų ar informacinė sistema, 
atsižvelgiant į tokių priemonių 
modernumą. Šie reikalavimai neturėtų būti 
taikomi labai mažoms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 54
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant išvengti neproporcingai 
didelės finansinės ir administracinės naštos 
mažiems operatoriams ir naudotojams, 
reikalavimai turėtų būti proporcingi rizikai, 
kurią kelia atitinkama tinklų ar informacinė 
sistema, atsižvelgiant į tokių priemonių 
modernumą. Šie reikalavimai neturėtų būti 
taikomi labai mažoms įmonėms;

(27) siekiant išvengti neproporcingai 
didelės finansinės ir administracinės naštos 
mažiems operatoriams ir naudotojams, 
reikalavimai turėtų būti proporcingi rizikai, 
kurią kelia atitinkama tinklų ar informacinė 
sistema, atsižvelgiant į tokių priemonių 
modernumą. Šie reikalavimai neturėtų būti 
taikomi mažoms įmonėms, išskyrus 
įmones, kurios yra pažeidžiamų sektorių 
dalis, kurioms pagal šią direktyvą 
taikomos 2002 m. liepos 12 d. Direktyvos 
2002/58/EB nuostatos, nes rizika šioje 
srityje nepriklauso nuo įmonės dydžio, o 
nuo jos pobūdžio ir tvarkomų duomenų 
apimties;

Or. fr

Pakeitimas 55
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis
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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 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, pirmenybė 
turi būti teikiama poreikiui informuoti
visuomenę apie pavojus, o ne 
trumpalaikiams ekonominiams 
svarstymams;

Or. de

Pakeitimas 56
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

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 

(28) kompetentingos institucijos turėtų 
skirti pakankamai dėmesio neformalių ir 
patikimų dalijimosi informacija tarp 
įmonių ir tarp viešojo sektoriaus kanalų 
išsaugojimui. 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.
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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.

Or. fr

Pakeitimas 57
Marie-Christine Vergiat

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 turėtų 
turėti reikiamas priemones jų pareigoms 
atlikti, įskaitant įgaliojimus gauti 
pakankamai informacijos iš įmonių 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. fr

Pakeitimas 58
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) apgavikiškai naudodamosi internetu 
organizuotos nusikalstamos organizacijos 
gali plėsti savo veiklą tinkle pinigų 
plovimo, klastojimo ir kitų intelektinės 
nuosavybės teises pažeidžiančių produktų 
ir paslaugų tikslais, taip pat bandyti naują 
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nusikalstamą veiklą, taip parodydamos 
baimę keliantį gebėjimą prisitaikyti prie 
naujos technologijos;

Or. en

Pakeitimas 59
Ágnes Hankiss

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 
srityje;

(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, pvz., 
kibernetinio terorizmo – kibernetinių 
priemonių naudojimo siekiant išvesti iš 
rikiuotės nacionalinius ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus prievartos 
taikymo valdžiai ir civiliams gyventojams 
arba jų įbauginimo tikslais – pobūdis 
turėtų būti įvertintas atsižvelgiant į ES 
teisės aktus elektroninių nusikaltimų srityje 
ir Europos Tarybos konvenciją dėl 
elektroninių nusikaltimų;

Or. en

Pakeitimas 60
Marie-Christine Vergiat
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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 
srityje;

(30) kai kuriais atvejais incidentas yra 
susijęs su kriminaline veika ir galima įtarti 
kriminalinį incidentų pobūdį. Tokiais 
atvejais 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 
srityje;

Or. fr

Pakeitimas 61
Ágnes Hankiss

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) valstybės narės turėtų įsipareigoti 
suteikti pakankamai išteklių kovai su 
radikalizmo skatinimu ir terorizmu šalies 
viduje, nes šie du reiškiniai labai greitai 
pradeda kelti pavojų ir ypatingos svarbos 
infrastruktūros apsaugai; valstybė narės 
turėtų palaikyti glaudesnį ES ir NATO 
bendradarbiavimą kovos su terorizmu 
politikos srityje. Tais atvejais, kai 
manoma, kad pavojus yra teroristinio 
pobūdžio, ES vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
ES kovos su terorizmu koordinatorius ir 
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Europolo kovos su elektroniniu 
nusikalstamumu centras turėtų būti 
visapusiškai apie tai informuojami;

Or. en

Pakeitimas 62
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) elektroniniai nusikaltimai daro vis 
didesnę ekonominę ir socialinę žalą, kuri 
kenkia milijonams vartotojų ir dėl kurios 
per metus prarandama maždaug 
290 mlrd. EUR1;
__________________
1 Ataskaitos „2012 Norton Cybercrime 
Report“ duomenys.

Or. en

Pakeitimas 63
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) asmens duomenys dažnai gaunami 
apgavikišku būdu, kuriuo pirmiausia 
naudojasi nusikalstamos organizacijos, 
siekiant pagaminti suklastotus 
dokumentus arba pakeisti autentiškus 
dokumentus ir taip įvykdyti kitus 
nusikaltimus;

Or. en
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Pakeitimas 64
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31b) remiantis Komisijos atlikto tyrimo 
duomenimis1, 1,8 proc. interneto vartotojų 
Europos Sąjungoje yra tapę tapatybės 
vagystės aukomis ir 12 proc. yra 
nukentėję dėl kitokio sukčiavimo 
internete. Duomenų apsauga internete yra 
pagrindinė išankstinė sąlyga kovojant su 
internetiniais nusikaltimais ir svarbi 
priemonė piliečių pasitikėjimo internetu 
teikiamomis paslaugomis atkūrimo 
priemonė;
__________________
1 Specialioji ataskaita Nr. 390 dėl 
elektroninių nusikaltimų, 2012 m. liepos 
mėn.

Or. en

Pakeitimas 65
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) ši direktyva turėtų būti priimta tik 
po to, kai bus priimtas Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas;

Or. en

Pakeitimas 66
Marie-Christine Vergiat
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Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti 
šią direktyvą, pirmiausia stengdamasi 
nustatyti, ar reikia ją keisti atsižvelgiant į 
besikeičiančias technologines ar rinkos 
sąlygas;

(33) Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti 
šią direktyvą, pirmiausia stengdamasi 
nustatyti, ar reikia ją keisti atsižvelgiant į 
besikeičiančias technologines ar rinkos 
sąlygas, taip pat keičiantis reikalavimams, 
susijusiems su aukščiausiu tinklų ir 
informacijos saugumo ir vientisumo lygiu 
ir su privataus gyvenimo ir asmens 
duomenų apsauga;

Or. fr

Pakeitimas 67
Marie-Christine Vergiat

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 
informacija, kuri atitinka keitimosi tikslą ir 
yra jam svarbi;

(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, įskaitant 
kriminalinio pobūdžio informaciją. 
Keičiamasi tik tokia informacija, kuri 
atitinka keitimosi tikslą ir yra jam svarbi ir 
būtina;

Or. fr

Pakeitimas 68
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis
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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 apie incidentus gali tekti 
tvarkyti asmens duomenis. Jeigu toks 
asmens duomenų tvarkymas yra 
reikalingas tam, kad būtų įgyvendinti 
bendro intereso tikslai, kurių siekiama šia 
direktyva, tada pagal Direktyvos 95/46/EB 
7 straipsnį jis yra teisėtas. Tačiau 
kompetentingos institucijos negali imtis 
neproporcingų veiksmų, kuriais būtų 
pažeidžiama teisė 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;

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

Or. fr

Pakeitimas 69
Josef Weidenholzer

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

(41a) kadangi imantis bet kokių 
priemonių turi būti užtikrinama tinkama 
pagrindinių žmogaus teisių, ypač 
išvardytų Europos žmogaus teisių 
konvencijoje (8 straipsnis, privatumas), 
apsauga ir proporcingumo principo 
laikymasis;

Or. de

Pakeitimas 70
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatomi saugumo reikalavimai rinkos 
dalyviams ir viešojo administravimo 
institucijoms.

c) nustatomi saugumo reikalavimai 
įmonėms ir viešojo administravimo 
institucijoms.

Or. fr

Pakeitimas 71
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Be to, šia direktyva nepažeidžiama
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo33, 2002 m. 
liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl 

5. Be to, šia direktyva visiškai laikomasi
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos (95/46/EB) dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo33, 2002 m. 
liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
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asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo34.

asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo34.

__________________ __________________
33 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. 33 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
34 SEC(2012) 72 final. 34 SEC(2012) 72 final.

Or. fr

Pakeitimas 72
Ágnes Hankiss

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybėms narėms nedraudžiama priimti 
ir laikytis nuostatų, užtikrinančių aukštesnį 
saugumo lygį, nepažeidžiant jų 
įpareigojimų pagal Sąjungos teisės aktus.

Valstybėms narėms nedraudžiama priimti 
ir laikytis nuostatų, užtikrinančių aukštesnį 
saugumo lygį, nepažeidžiant jų 
įpareigojimų pagal Sąjungos teisės aktus. 
Tačiau perkeldamos IV skyriaus 
nuostatas valstybės narės neturėtų 
išlaikyti arba priimti nacionalinių 
nuostatų, nukrypstančių arba 
prieštaraujančių šio skyriaus nuostatoms.

Or. en

Pakeitimas 73
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybėms narėms nedraudžiama priimti 
ir laikytis nuostatų, užtikrinančių aukštesnį 
saugumo lygį, nepažeidžiant jų 
įpareigojimų pagal Sąjungos teisės aktus.

Valstybėms narėms nedraudžiama priimti 
ir laikytis nuostatų, užtikrinančių aukštesnį 
saugumo lygį, nepažeidžiant jų 
įpareigojimų pagal Sąjungos teisės aktus, 
bet tokios nuostatos turi atitikti šiuo 
atveju taikytinus šioje direktyvoje 
nustatytus bendruosius minimalius 
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reikalavimus.

Or. hu

Pakeitimas 74
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kompiuteriniai duomenys, saugomi, 
tvarkomi, atkuriami arba perduodami a ir b 
punktuose nurodytomis priemonėmis jų 
valdymo, naudojimo, apsaugos ir 
priežiūros tikslais;

c) kompiuteriniai duomenys, saugomi, 
tvarkomi, atkuriami arba perduodami a ir b 
punktuose nurodytomis priemonėmis jų 
valdymo ir naudojimo tikslais;

Or. de

Pakeitimas 75
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) saugumas – tai tinklų ir informacinės 
sistemos pajėgumas tam tikru patikimumo 
lygiu išlikti atspariai atsitiktiniams ar 
tyčiniams veiksmams, keliantiems pavojų 
saugomų ar perduodamų duomenų arba 
susijusių siūlomų ar per tuos tinklus arba 
sistemas gaunamų paslaugų prieinamumui, 
autentiškumui, vientisumui ir slaptumui;

2) saugumas – tai tinklų ir informacinės 
sistemos pajėgumas išlikti atspariai 
atsitiktiniams ar tyčiniams veiksmams, 
keliantiems pavojų saugomų ar 
perduodamų duomenų arba susijusių 
siūlomų ar per tuos tinklus arba sistemas 
gaunamų paslaugų prieinamumui, 
autentiškumui, vientisumui ir slaptumui;

Or. fr

Pakeitimas 76
Nils Torvalds
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) TIS bendradarbiavimo planas – tai 
planas, pagal kurį sukuriama organizacinių 
vaidmenų, atsakomybės pasidalijimo ir 
procedūrų sistema, skirta tinklų ir 
informacinių sistemų veiklai palaikyti arba 
atkurti, kilus rizikai ar įvykus incidentui, 
turintiems neigiamo poveikio;

6) TIS bendradarbiavimo planas – tai 
planas, pagal kurį sukuriama orientacinė 
organizacinių vaidmenų, atsakomybės 
pasidalijimo ir procedūrų sistema, skirta 
tinklų ir informacinių sistemų veiklai 
palaikyti arba atkurti, kilus rizikai ar 
įvykus incidentui, turintiems neigiamo 
poveikio;

Or. en

Pakeitimas 77
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) rinkos dalyvis – tai: 8) įmonės – tai:

Or. fr

Pakeitimas 78
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 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;

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

Or. de
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Pakeitimas 79
Ágnes Hankiss

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 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) ypatingos svarbos infrastruktūra, kuri 
yra būtina gyvybiškai svarbiai ekonominei 
ir visuomeninei energetikos, transporto, 
bankininkystės, biržų, sveikatos ir žemės 
ūkio sričių veiklai, kurios neišsamus 
sąrašas pateikiamas II priede, palaikyti, 
operatorius.

Or. en

Pakeitimas 80
Josef Weidenholzer

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

Or. de

Pakeitimas 81
Ágnes Hankiss

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) informacija apie grėsmę –
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informacija, kuria apibūdinamas išpuolis, 
dėl kurio įvyksta incidentas arba kuriuo 
bandoma sukelti incidentą ir kuriam 
būdingi kibernetinio išpuolio požymiai;

Or. en

Pakeitimas 82
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė priima 
nacionalinę TIS strategiją, kuria nustatomi 
strateginiai tikslai ir konkrečios politikos ir 
reguliavimo priemonės, skirtos aukšto 
lygio tinklų ir informacinių sistemų 
saugumui pasiekti ir palaikyti. 
Nacionalinėje TIS strategijoje visų pirma 
aptariami šie klausimai:

1. Kiekviena valstybė narė priima 
nacionalinę TIS strategiją, kuria nustatomi 
strateginiai tikslai ir konkrečios politikos 
priemonės, skirtos aukšto lygio tinklų ir 
informacinių sistemų saugumui pasiekti ir 
palaikyti. Nacionalinėje TIS strategijoje 
visų pirma aptariami šie klausimai:

Or. de

Pakeitimas 83
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valdymo sistema, skirta strateginiams 
tikslams ir prioritetams pasiekti, įskaitant 
aiškų valdžios organų ir kitų svarbių 
subjektų vaidmenų ir atsakomybės 
nustatymą;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de
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Pakeitimas 84
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendrųjų parengties, atsakomųjų 
veiksmų ir atkūrimo priemonių, įskaitant 
viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimo mechanizmus, 
nustatymas;

c) bendrųjų parengties, atsakomųjų 
veiksmų ir atkūrimo priemonių, įskaitant 
viešojo ir privačiojo sektorių bei viešojo ir 
trečiųjų sektorių bendradarbiavimo 
mechanizmus, nustatymas;

Or. fi

Pakeitimas 85
Marie-Christine Vergiat

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 apima bent 
reguliarų rizikos įvertinimą siekiant 
nustatyti riziką ir įvertinti galimų 
incidentų poveikį, taip pat informacijos 
apsaugos ir vientisumo priemones, 
įskaitant išankstinį įspėjimą;

Or. fr

Pagrindimas

Įvertinimo plano nepakanka, nes jis neapima kitų reikalingų rizikos valdymo priemonių, 
susijusių su tinklų ir informacijos saugumu. EDAPP rekomenduoja sukurti rizikos valdymo 
sistemą, kuri apimtų ir rizikos vertinimą.

Pakeitimas 86
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija informuojama apie 
nacionalinę TIS strategiją ir nacionalinį 
TIS bendradarbiavimo planą per vieną 
mėnesį nuo jų priėmimo.

3. Komisija, atsakingas Europos 
Parlamento komitetas ir Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
informuojami apie nacionalinę TIS 
strategiją ir nacionalinį TIS 
bendradarbiavimo planą per vieną mėnesį 
nuo jų priėmimo.

Or. de

Pakeitimas 87
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija informuojama apie nacionalinę 
TIS strategiją ir nacionalinį TIS 
bendradarbiavimo planą per vieną mėnesį 
nuo jų priėmimo.

3. Kiekviena valstybė narė parengia savo 
nacionalinę TIS strategiją per 12 mėnesių 
nuo šios direktyvos priėmimo ir 
paskelbimo dienos. Komisija 
informuojama apie nacionalinę TIS 
strategiją ir nacionalinį TIS 
bendradarbiavimo planą per vieną mėnesį 
nuo jų priėmimo.

Or. hu

Pagrindimas

Nenustačius laikotarpio, per kurį turi būti parengta nacionalinė strategija, gali būti smarkiai 
vėluojama, o tai būtų žalinga būtent tinklo požiūriu. Nors 21 straipsnyje reikalaujama, kad 
dabar galiojančių direktyvų nuostatos būtų perkeltos į nacionalinę teisę per 18 mėnesių nuo 
jų priėmimo, pati nacionalinė strategija gali būti patvirtinta ir paskutinę termino dieną, o tai 
reiškia, kad bus vėluojama kitais lygmenimis. Todėl šiame pakeitime siūloma nustatyti, kad 
nacionalinių strategijų atveju būtų taikomas 12 mėnesių laikotarpis.

Pakeitimas 88
Csaba Sógor
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija apibendrina visų valstybių 
narių TIS strategijas ir organizuotai 
perduoda jas visoms valstybėms narėms.

Or. hu

Pagrindimas

Būtų naudinga, jei valstybės narės susipažintų su viena kitos planais. Tai padėtų joms 
nustatyti savo metodus ar net galėtų suteikti galimybę dalytis geriausia patirtimi.

Pakeitimas 89
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Per šešis mėnesius nuo šios direktyvos 
priėmimo dienos Komisija parengia gaires 
dėl TIS strategijos struktūros. Gairėmis 
siekiama padėti valstybėms narėms 
parengti ir patvirtinti apytikriai tokios 
pačios struktūros dokumentus.

Or. hu

Pagrindimas

Organizavimo ir apibendrinimo Bendrijos lygmeniu darbas gali būti veiksmingesnis, jei 28 
dokumentai, kuriais jis yra grindžiamas, atitiks tam tikrus bendrus jų struktūrai keliamus 
reikalavimus. Nors Komisijos gairės nebūtų privalomos, jos vis dėlto padės paskatinti 
valstybes nares laikytis šio rekomenduojamo modelio arba struktūros rengiant savo 
nacionalinę strategiją.

Pakeitimas 90
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis
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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 tariasi ir 
bendradarbiauja su kompetentingomis
nacionalinėmis teisėtvarkos institucijomis 
ir duomenų apsaugos institucijomis.

Or. de

Pakeitimas 91
Marie-Christine Vergiat

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 tariasi ir 
bendradarbiauja, kai tai aktualu, su 
atitinkamomis nacionalinėmis teisėtvarkos 
institucijomis ir duomenų apsaugos 
institucijomis tais atvejais, kai tai atrodo 
reikalinga atsižvelgiant į proporcingumo 
principą.

Or. fr

Pakeitimas 92
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos bet kuriuo 
atveju informuotų atitinkamas 
nacionalines teisėsaugos institucijas ir 
duomenų apsaugos institucijas, kai tik 
kyla įtarimų, kad valstybės narės ar 
trečiosios šalies nacionalinė institucija:
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– yra incidento, apie kurį pranešta, 
sukėlėja;
– yra galimo incidento sukėlėja, kaip 
pranešama remiantis informatorių 
paskelbta medžiaga, patikimu viešu 
šaltiniu arba kompetentingai institucijai 
konfidencialiai pateikta informacija.

Or. en

Pakeitimas 93
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
naują 5a dalį nacionalinėms teisėsaugos 
institucijoms pateikiami pranešimai 
savaime būtų vertinami kaip Europolo 
kovos su elektroniniu nusikalstamumu 
centro nurodymas ištirti incidentą, kuriuo 
nepažeidžiama valstybių narių 
kompetencija atlikti incidento tyrimą.

Or. en

Pakeitimas 94
Josef Weidenholzer

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, atsakingam Europos 
Parlamento komitetui ir Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui 
apie kompetentingos institucijos 
paskyrimą, jos užduotis ir visus vėlesnius 
jų pakeitimus. Kiekviena valstybė narė 
apie kompetentingos institucijos paskyrimą 
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nedelsdama paskelbia viešai.

Or. de

Pakeitimas 95
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Kompetentinga institucija parengia 
metinę ataskaitą atitinkamai atsakingai 
valstybės narės ministerijai arba 
atsakingam jos valstybės sekretoriui, 
susijusią su metine veikla ir mastu, kuriuo 
ji įrodė sugebanti atlikti šioje direktyvoje 
nustatytas savo funkcijas. Prie metinės 
ataskaitos taip pat pridedama finansinė 
ataskaita.

Or. hu

Pagrindimas

Vienas iš minimalių reikalavimų, taikomų steigiant bet kokią organizaciją, yra tas, kad pagal 
atitinkamą teisinę priemonę turėtų būti numatomas reikalavimas dėl organizacijos vykdytinos 
apskaitos ir atskaitomybės, o šiuo atveju tai tinkamiausiai galima daryti teikiant metines 
ataskaitas.

Pakeitimas 96
Ágnes Hankiss

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

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 

1. Kiekviena valstybė narė įkuria bent 
vieną 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 
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įsteigta pačioje kompetentingoje 
institucijoje.

būti įsteigta pačioje kompetentingoje 
institucijoje.

Or. en

Pakeitimas 97
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

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 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 įsteigiama
pačioje kompetentingoje institucijoje.

Or. de

Pakeitimas 98
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie kompiuterinių incidentų tyrimo 
tarnybų išteklius ir įgaliojimus, taip pat 
apie jų incidentų valdymo procesą.

4.Valstybės narės informuoja Komisiją, 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūną ir visuomenę apie 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybų 
išteklius ir įgaliojimus, taip pat apie jų 
incidentų valdymo procesą.

Or. de

Pakeitimas 99
Ágnes Hankiss
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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 kompetentingos institucijos 
nuolat palaikytų ryšius. Gavusi prašymą 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūra (ENISA) padeda 
bendradarbiavimo tinklui teikdama 
technologiškai neutralias rekomendacijas, 
apimančias ir viešajam, ir privačiajam 
sektoriams skirtas tinkamas priemones.

Or. en

Pakeitimas 100
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendroje svetainėje reguliariai skelbia 
nekonfidencialią informaciją apie nuolat 
teikiamus išankstinius perspėjimus ir 
koordinuotus atsakomuosius veiksmus;

c) bendroje svetainėje reguliariai ir 
nedelsdamos skelbia išsamią informaciją 
apie nuolat teikiamus išankstinius 
perspėjimus ir koordinuotus atsakomuosius 
veiksmus;

Or. de

Pakeitimas 101
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vienos valstybės narės ar Komisijos 
prašymu pagal šią direktyvą drauge aptaria 
ir įvertina vieną ar daugiau nacionalinių 

d) vienos valstybės narės, Komisijos arba 
Europos Parlamento prašymu pagal šią 
direktyvą drauge aptaria ir įvertina vieną ar 
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TIS strategijų ir nacionalinių TIS 
bendradarbiavimo planų, nurodytų 5 
straipsnyje;

daugiau nacionalinių TIS strategijų ir 
nacionalinių TIS bendradarbiavimo planų, 
nurodytų 5 straipsnyje;

Or. de

Pakeitimas 102
Josef Weidenholzer

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

Or. de

Pakeitimas 103
Josef Weidenholzer

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 klausimais 
bendradarbiauja ir keičiasi informacija su 
Europolo Europos kovos su elektroniniu 
nusikalstamumu centru, Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnu ir 
nacionalinėmis duomenų apsaugos 
institucijomis;

Or. de

Pakeitimas 104
Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) reguliariai rengia gebėjimų ir
pasirengimo tarpusavio vertinimą;

h) reguliariai rengia gebėjimų, pasirengimo 
ir duomenų apsaugos nuostatų laikymosi 
tarpusavio vertinimą;

Or. de

Pakeitimas 105
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Sąjungos lygmeniu rengia TIS pratybas 
ir prireikus dalyvauja tarptautinėse TIS 
pratybose.

i) Sąjungos lygmeniu rengia TIS pratybas 
ir dalyvauja tarptautinėse TIS pratybose.

Or. de

Pakeitimas 106
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Sąjungos lygmeniu rengia TIS pratybas 
ir prireikus dalyvauja tarptautinėse TIS 
pratybose.

i) Sąjungos lygmeniu rengia TIS pratybas 
ir prireikus dalyvauja tarptautinėse TIS 
pratybose, jei ES piliečių duomenų 
apsauga užtikrinama susijusiose 
valstybėse narėse.

Or. fr
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Pakeitimas 107
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Asmens duomenys perduodami tik 
tiems duomenų gavėjams, kurie turi 
leidimą juos tvarkyti, kad galėtų tinkamai 
vykdyti savo užduotis. Perduodami tik tie 
duomenys, kurie yra būtini, kad duomenų 
gavėjas galėtų tinkamai vykdyti savo 
užduotis laikantis ES teisės šioje srityje.
Užtikrinama, kad būtų laikomasi tikslu 
pagrįsto ribojimo principo. Duomenys 
negali būti laikomi ilgiau nei 6 mėn., šis 
terminas gali būti vieną kartą pratęstas.

Or. fr

Pakeitimas 108
Ágnes Hankiss

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 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 19 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 109
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis
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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 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.

Or. de

Pakeitimas 110
Ágnes Hankiss

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Konkretūs žvalgybiniai duomenys apie 
kibernetinę grėsmę ypatingos svarbos 
nacionalinei infrastruktūrai išplatinami 
privačiojo sektoriaus objektų, kuriems 
kyla grėsmė, darbuotojams, turintiems 
teisę susipažinti su slapta informacija.

Or. en

Pakeitimas 111
Nils Torvalds

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 
palyginama informacija apie riziką ir 
incidentus, apibrėžtis,

– formato ir procedūrų, kuriomis 
vadovaudamosi kompetentingos 
institucijos renka ir dalijasi suderinama ir 
palyginama informacija apie riziką ir 
incidentus, orientacinė apibrėžtis,

Or. en
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Pakeitimas 112
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– procedūrų ir kriterijų, kuriais 
vadovaudamasis bendradarbiavimo tinklas 
vertina riziką ir incidentus, apibrėžtis;

– kriterijų, kuriais vadovaudamasis 
bendradarbiavimo tinklas vertina riziką ir 
incidentus, apibrėžtis;

Or. en

Pakeitimas 113
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

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, 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 turi 
būti užtikrinama aukšto lygio
bendradarbiavimo tinkle cirkuliuojančių 
asmens duomenų apsauga.

Or. de

Pakeitimas 114
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis
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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. Tokius susitarimus 
galima sudaryti tik su tomis valstybėmis 
narėmis, kurios užtikrina savo piliečių 
asmens duomenų apsaugą tokiu lygmeniu, 
kokiu tai daro Sąjunga, ir kurios suteikia 
ES piliečiams galimybes ginti savo teises 
jų teritorijoje. Jeigu šių reikalavimų 
nesilaikoma, bendradarbiavimas gali būti 
tik neoficialus.

Or. fr

Pakeitimas 115
Nils Torvalds

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 

1. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai imtųsi reikiamų ir proporcingų 
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 
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tinklų ir informacinėmis sistemomis, 
tęstinumą.

tinklų ir informacinėmis sistemomis, 
tęstinumą.

Or. en

Pakeitimas 116
Josef Weidenholzer

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 
sumažinti 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 ir duomenų apsaugą.

Or. de

Pakeitimas 117
Marie-Christine Vergiat

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 

1. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir įmonės
imtųsi reikiamų techninių ir organizacinių 
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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.

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.

Or. fr

Pakeitimas 118
Christian Ehler

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 
nustatyti ir veiksmingai 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.

Or. en
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Pakeitimas 119
Ágnes Hankiss

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 
paslaugų saugumui.

2. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
administravimo institucijos ir rinkos 
dalyviai praneštų kompetentingoms 
institucijoms ir apie incidentą, informaciją 
apie grėsmę, kurie turi poveikį pagrindinių 
jų teikiamų paslaugų saugumui.

Or. en

Pakeitimas 120
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Pakeitimas

2a. Didelio aplaidumo, susijusio su sauga 
ir saugumu, atveju komercinės 
programinės įrangos gamintojai laikomi 
atsakingais, nepaisant atleidimo nuo 
atsakomybės nuostatų sutartyse su 
naudotojais.

Or. en

Pagrindimas

Licencinėje sutartyje komerciniai programinės įrangos gamintojai visiškai atleidžia save nuo 
bet kokios atsakomybės, kuri gali kilti dėl nepakankamo dėmesio saugumo aspektams ir 
prasto programavimo. Kad programinės įrangos gamintojai būtų skatinami investuoti į 
saugumo priemones, reikia kitokios kultūros. Ją galima sukurti tik tuo atveju, jei programinės 
įrangos gamintojai bus laikomi atsakingais už bet kokius trūkumus, susijusius su saugumu. 


