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Grozījums Nr. 20
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tīklu un informācijas sistēmām un 
pakalpojumiem ir liela nozīme sabiedrībā. 
To uzticamība un drošība ir būtiska 
saimnieciskajā darbībā, sociālās labklājības 
jomā un jo īpaši iekšējā tirgus darbībā.

(1) Tīklu un informācijas sistēmām un 
pakalpojumiem ir liela nozīme sabiedrībā. 
To uzticamība un drošība ir būtiska 
saimnieciskajā darbībā, sociālās labklājības 
jomā un komunikācijā un saziņā personu, 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju un 
uzņēmumu starpā, kā arī privātās dzīves 
un personas datu aizsardzības un 
neaizskaramības jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Apzinātu vai nejaušu drošības incidentu 
apmērs un biežums pieaug un veido 
nopietnu draudu tīklu un informācijas 
sistēmu darbībai. Šādi incidenti var kavēt 
ekonomisku darbību veikšanu, radīt 
ievērojamus finansiālus zaudējumus, 
apdraudēt lietotāju uzticēšanos un radīt 
lielus zaudējumus Savienības ekonomikā.

(2) Apzinātu vai nejaušu drošības incidentu 
apmērs un biežums pieaug un veido 
nopietnu draudu tīklu un informācijas 
sistēmu darbībai. Šādi incidenti var kavēt 
ekonomisku darbību veikšanu, radīt 
ievērojamus finansiālus zaudējumus, 
apdraudēt lietotāju uzticēšanos un radīt 
lielus zaudējumus Savienības ekonomikā. 
Aizvien plašāk tiek atzīts, ka kontroles 
sistēmas ir pakļautas dažādas izcelsmes 
kiberuzbrukumiem, tajā skaitā 
uzbrukumiem, ko veic naidīgas valdības, 
teroristu grupējumi un citi ļaunprātīgi 
uzbrucēji. Gudri uzbrukumi un saskaņoti 
uzbrukumi varētu nopietni ietekmēt 
infrastruktūras stabilitāti, veiktspēju un 
ekonomiku.
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Or. en

Grozījums Nr. 22
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Apzinātu vai nejaušu drošības incidentu 
apmērs un biežums pieaug un veido 
nopietnu draudu tīklu un informācijas 
sistēmu darbībai. Šādi incidenti var kavēt 
ekonomisku darbību veikšanu, radīt 
ievērojamus finansiālus zaudējumus, 
apdraudēt lietotāju uzticēšanos un radīt 
lielus zaudējumus Savienības ekonomikā.

(2) Apzinātu vai nejaušu drošības incidentu
— neatkarīgi no to izraisītājiem —
apmērs un biežums pieaug un veido 
nopietnu draudu tīklu un informācijas 
sistēmu darbībai. Šādi incidenti var kavēt 
ekonomisku darbību veikšanu, radīt 
ievērojamus finansiālus zaudējumus, 
apdraudēt lietotāju uzticēšanos un radīt 
lielus zaudējumus Savienības ekonomikā. 
Tie jo īpaši kaitē iedzīvotājiem un viņu 
uzticībai informācijas sistēmām, kad ar to 
personas datiem tiek veiktas plašas 
darbības un tie tiek pārraudzīti bez 
pienācīgas kontroles.

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kā saziņas līdzeklim bez robežām 
digitālās informācijas sistēmām un 
galvenokārt internetam ir būtiska nozīme, 
veicinot preču, pakalpojumu brīvu apriti un 
personu brīvu pārvietošanos pāri robežām. 
Starpvalstu rakstura dēļ šo sistēmu būtiski 
traucējumi vienā dalībvalstī var ietekmēt 
arī citas dalībvalstis un Savienību kopumā. 
Tāpēc tīklu un informācijas sistēmu 
noturībai un stabilitātei ir būtiska nozīme 

(3) Kā saziņas līdzeklim bez robežām 
digitālās informācijas sistēmām un 
galvenokārt internetam ir būtiska nozīme, 
veicinot preču, pakalpojumu brīvu apriti un 
personu brīvu pārvietošanos pāri robežām. 
Starpvalstu rakstura dēļ šo sistēmu būtiski 
traucējumi vienā dalībvalstī var ietekmēt 
arī citas dalībvalstis un Savienību kopumā. 
Tāpēc tīklu un informācijas sistēmu 
noturībai un stabilitātei ir būtiska nozīme 
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iekšējā tirgus netraucētas darbības 
nodrošināšanā.

iekšējā tirgus netraucētas darbības 
nodrošināšanā un komunikācijā un saziņā 
personu, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un uzņēmumu starpā.

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jāizveido sadarbības mehānisms 
Savienības līmenī, lai varētu veikt 
informācijas apmaiņu un saskaņotu 
atklāšanu un reaģēšanu attiecībā uz tīklu un 
informācijas drošību (TID). Lai šis 
mehānisms būtu efektīvs un iekļaujošs, ir 
svarīgi, lai visām dalībvalstīm būtu 
minimālas spējas un stratēģija, kas 
nodrošina augsta līmeņa TID to teritorijā. 
Minimālās drošības prasības būtu 
jāattiecina arī uz arī valsts pārvaldes 
iestādēm un informācijas kritisko 
infrastruktūru apsaimniekotājiem, lai 
veicinātu riska pārvaldības kultūru un 
nodrošinātu ziņošanu par nopietnākajiem 
incidentiem.

(4) Būtu jāizveido sadarbības mehānisms 
Savienības līmenī, lai varētu veikt 
informācijas apmaiņu un saskaņotu 
atklāšanu un reaģēšanu attiecībā uz tīklu un 
informācijas drošību (TID). Lai šis 
mehānisms būtu efektīvs un iekļaujošs, ir 
svarīgi, lai visām dalībvalstīm būtu 
minimālas spējas un stratēģija, kas 
nodrošina augsta līmeņa TID to teritorijā. 
Minimālās drošības prasības būtu 
jāattiecina arī uz arī valsts pārvaldes 
iestādēm un informācijas kritisko 
infrastruktūru apsaimniekotājiem, lai 
veicinātu riska pārvaldības kultūru un 
nodrošinātu ziņošanu par nopietnākajiem 
incidentiem. Tādēļ ir jāievieš piemērota 
apmācība, kurā iekļauta šo incidentu 
ietekme uz iedzīvotāju datu un privātās 
dzīves aizsardzību.

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Šajā direktīvā vislielākā uzmanība 
būtu jāpievērš kritiskās infrastruktūras 
patiesi svarīgajām sastāvdaļām:
1) tas ir svarīgi, ņemot vērā tās 
strukturālo pozīciju visā infrastruktūru 
sistēmā, kā arī stiprina citu infrastruktūru 
un nozaru savstarpējo atkarību;
2) tas ir pēc būtības svarīgi tās nozīmes 
vai funkcijas sabiedrībā dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai aptvertu visus attiecīgos incidentus 
un riskus, šī direktīva būtu jāpiemēro 
visām tīklu un informācijas sistēmām. 
Valsts pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem uzticētos pienākumus tomēr 
nebūtu jāattiecina uz uzņēmumiem, kas 
nodrošina publisko komunikāciju tīklus vai 
sniedz publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Direktīvas 2002/21/EK par 
kopējiem reglamentējošiem noteikumiem 
attiecībā uz elektronisko komunikāciju 
tīkliem un pakalpojumiem 
(pamatdirektīva)25 nozīmē, uz kuriem 
attiecas konkrētas drošības un integritātes 
prasības, kas noteiktas minētās direktīvas 
13.a pantā, un minētie pienākumi nebūtu 
jāattiecina arī uz uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem.

(5) Lai aptvertu visus attiecīgos incidentus 
un riskus, šī direktīva būtu jāpiemēro 
visām tīklu un informācijas sistēmām. 
Valsts pārvaldes iestādēm un uzņēmumiem 
uzticētos pienākumus tomēr nebūtu 
jāattiecina uz uzņēmumiem, kas nodrošina 
publisko komunikāciju tīklus vai sniedz 
publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Direktīvas 2002/21/EK par 
kopējiem reglamentējošiem noteikumiem 
attiecībā uz elektronisko komunikāciju 
tīkliem un pakalpojumiem 
(pamatdirektīva)25 nozīmē, uz kuriem 
attiecas konkrētas drošības un integritātes 
prasības, kas noteiktas minētās direktīvas 
13.a pantā, un minētie pienākumi nebūtu 
jāattiecina arī uz uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem.

__________________ __________________
25 OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp. 25 OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.
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Or. fr

Grozījums Nr. 27
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Esošās spējas nav pietiekamas, lai 
Savienībā nodrošinātu augsta līmeņa TID. 
Dalībvalstīm ir ļoti atšķirīgu līmeņu 
sagatavotība, kas nozīmē, ka Eiropas 
Savienībā tiek izmantotas atšķirīgas 
pieejas. Tas Savienībā rada nevienlīdzīgu 
patērētāju un uzņēmumu aizsardzības 
līmeni un pazemina TID kopējo līmeni. 
Savukārt kopīgu minimālo prasību trūkums 
valsts pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem padara neiespējamu efektīva 
vispārēja sadarbības mehānisma izveidi 
Savienības līmenī.

(6) Esošās spējas nav pietiekamas, lai 
Savienībā nodrošinātu augsta līmeņa TID. 
Dalībvalstīm ir ļoti atšķirīgu līmeņu 
sagatavotība, kas nozīmē, ka Eiropas 
Savienībā tiek izmantotas atšķirīgas 
pieejas. Tas Savienībā rada nevienlīdzīgu 
patērētāju un uzņēmumu aizsardzības 
līmeni un pazemina TID kopējo līmeni. 
Savukārt kopīgu minimālo prasību trūkums 
valsts pārvaldes iestādēm un uzņēmumiem
padara neiespējamu efektīva vispārēja 
sadarbības mehānisma izveidi Savienības 
līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ir ļoti svarīgi atzīt mūs uzturošajām 
sarežģītajām sistēmām piemītošo 
nedrošumu. Tādēļ vajadzīga labāka 
kopēja sapratne par to, kas ir ļoti svarīgi 
tiem, kuri aizsargā organizāciju, un tiem, 
kuri nosaka tās stratēģisko virzienu.

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šīs direktīvas noteikumiem nebūtu 
jāskar iespēja katrai dalībvalstij veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
savu būtisko drošības interešu aizsardzību, 
sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību, 
ļautu izmeklēt un atklāt noziedzīgus 
nodarījumus un sodīt par tiem. Saskaņā ar 
LESD 346. pantu dalībvalstīm nav jāsniedz 
informācija, kuras izpaušanu tās atzīst par 
būtisku savas drošības interešu 
apdraudējumu.

(8) Šīs direktīvas noteikumiem nebūtu 
jāskar iespēja katrai dalībvalstij veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
savu būtisko drošības interešu aizsardzību, 
sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību, 
ļautu izmeklēt un atklāt noziedzīgus 
nodarījumus un sodīt par tiem, ar 
nosacījumu, ka tas nekalpo par ieganstu, 
lai nepildītu savus vispārīgākos 
pienākumus privātās dzīves un personas 
datu aizsardzības ievērošanas jomā. 
Saskaņā ar LESD 346. pantu dalībvalstīm 
nav jāsniedz informācija, kuras izpaušanu 
tās atzīst par būtisku savas drošības 
interešu apdraudējumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai panāktu un uzturētu vienādi augsta 
līmeņa tīklu un informācijas sistēmu 
drošību, katrai dalībvalstij būtu vajadzīga 
valsts TID stratēģija, kurā noteikti 
stratēģiskie mērķi un konkrēti politikas 
pasākumi, kas jāievieš. Valsts līmenī ir 
jāizstrādā pamatprasībām atbilstīgi TID 
sadarbības plāni, lai panāktu tādu 
reaģēšanas spēju līmeni, kas incidentu 
gadījumos ļautu efektīvi un lietderīgi 
sadarboties valsts un Savienības līmenī.

(9) Lai panāktu un uzturētu vienādi augsta 
līmeņa tīklu un informācijas sistēmu 
drošību, katrai dalībvalstij būtu vajadzīga 
valsts TID stratēģija, kurā noteikti 
stratēģiskie mērķi un konkrēti politikas 
pasākumi, kas jāievieš. Valsts līmenī ir 
jāizstrādā pamatprasībām atbilstīgi TID 
sadarbības plāni, lai panāktu tādu 
reaģēšanas spēju līmeni, kas incidentu 
gadījumos ļautu efektīvi un lietderīgi 
sadarboties valsts un Savienības līmenī, 
ņemot vērā privātās dzīves 
neaizskaramību un personas datu
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aizsardzību.

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai varētu efektīvi īstenot noteikumus, 
kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, katrā 
dalībvalstī būtu jāizveido vai jānosaka 
struktūra, kas atbildētu par TID jautājumu 
koordināciju un darbotos kā kontaktpunkts 
pārrobežu sadarbībai Savienības mērogā. 
Šīm iestādēm būtu jāpiešķir pietiekami 
tehniskie, finanšu un cilvēkresursi, lai 
nodrošinātu, ka tās efektīvi un produktīvi 
var veikt tām uzticētos uzdevumus un 
tādējādi sasniegt šīs direktīvas mērķus.

(10) Lai varētu efektīvi īstenot noteikumus, 
kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, katrā 
dalībvalstī būtu jāizveido vai jānosaka 
iedzīvotāju kontrolēta valsts kompetentā 
iestāde, kas būtu pilnībā demokrātiski 
uzraudzīta un pārredzama tās darbībās un 
kas atbildētu par TID jautājumu 
koordināciju un darbotos kā kontaktpunkts 
pārrobežu sadarbībai Savienības mērogā. 
Valsts kompetentajai iestādei, kā arī valsts 
vienotajam kontaktpunktam būtu jāpiešķir 
pietiekami tehniskie, finanšu un 
cilvēkresursi, lai nodrošinātu, ka tās 
efektīvi un produktīvi var veikt tām 
uzticētos uzdevumus un tādējādi sasniegt 
šīs direktīvas mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Šim sadarbības tīklam arī jāsniedz 
iespēja valstu kompetentajām iestādēm un 
Komisijai, apspriežoties ar ENISA, 
Eiropola Kibernoziedzības centru un 
atbilstošajām valsts pārvaldes iestādēm un 
tirgus dalībniekiem, dalīties pieredzē, 
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pārrunāt jebkādus jautājumus un 
vienoties par visiem aspektiem, kas saistīti 
ar šīs direktīvas un jo īpaši tās IV nodaļas 
konsekventu interpretāciju, kā arī 
netraucētu un saskaņotu ieviešanu visās 
dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Vairākas nozares, piemēram IT 
dienesti, kas darbojas ar kritisku 
infrastruktūru, savā datorvidē iekļauj 
mākoņdatošanas pakalpojumus. 
Pietiekamiem drošības pasākumiem 
jānodrošina datu konfidencialitāte, 
integritāte un pieejamība mākonī. 
Infrastruktūras pakalpojumu 
nodrošināšana, kā arī sensitīvu datu 
uzglabāšana mākoņdatošanas vidē rada 
drošības un elastības prasības, kuras 
esošie mākoņdatošanas pakalpojumu 
sniedzēji nespēj risināt. Tādēļ vajadzīga 
garantija, ka mākoņdatošanas vide var 
nodrošināt pienācīgu sensitīvo kritiskās 
infrastruktūras datu aizsardzību, attīstot 
inovatīvas tehnikas traucējumu 
atklāšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tā kā tīklu un informācijas sistēmu 
lielākā daļa tiek privāti apsaimniekota, ir 
būtiska publiskā un privātā sektora 
sadarbība. Tirgus dalībnieki būtu jāmudina 
izmantot savus neformālās sadarbības 
mehānismus, lai nodrošinātu TID. Tiem 
būtu jāsadarbojas arī ar publisko sektoru un 
jāapmainās ar informāciju un paraugpraksi, 
par to saņemot operatīvo atbalstu incidenta 
gadījumā.

(15) Tā kā tīklu un informācijas sistēmu 
lielākā daļa tiek privāti apsaimniekota, ir 
būtiska publiskā un privātā sektora 
sadarbība. Tirgus dalībnieki būtu jāmudina 
izmantot savus neformālās sadarbības 
mehānismus, lai nodrošinātu TID. Tiem 
būtu jāsadarbojas arī ar publisko sektoru un 
savstarpēji jāapmainās ar informāciju un 
paraugpraksi, kā arī ar abpusēju operatīvo 
atbalstu, ja tāds vajadzīgs incidenta 
gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tā kā tīklu un informācijas sistēmu 
lielākā daļa tiek privāti apsaimniekota, ir 
būtiska publiskā un privātā sektora 
sadarbība. Tirgus dalībnieki būtu jāmudina 
izmantot savus neformālās sadarbības 
mehānismus, lai nodrošinātu TID. Tiem 
būtu jāsadarbojas arī ar publisko sektoru un 
jāapmainās ar informāciju un paraugpraksi, 
par to saņemot operatīvo atbalstu incidenta 
gadījumā.

(15) Tā kā tīklu un informācijas sistēmu 
lielākā daļa ir privātu uzņēmumu
apsaimniekota, ir būtiska publiskā un 
privātā sektora sadarbība. Uzņēmumi būtu 
jāmudina izmantot savus neformālās 
sadarbības mehānismus, lai nodrošinātu 
TID. Tiem būtu jāsadarbojas arī ar 
publisko sektoru un jāapmainās ar 
informāciju un paraugpraksi, par to 
saņemot operatīvo atbalstu incidenta 
gadījumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Būtu pilnībā jāievēro jau spēkā 
esoši valsts sadarbības mehānismi starp 
valsts un privātiem pakalpojumu 
sniedzējiem, un šajā direktīvā noteiktie 
nosacījumi nedrīkst vājināt šādu jau 
izveidotu sadarbības kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
pienācīgi informētu ES iedzīvotājus un 
tirgus dalībniekus, kompetentajām 
iestādēm būtu jāizveido kopīga tīmekļa 
vietne nekonfidenciālas informācijas 
publicēšanai par incidentiem un riskiem.

(16) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
pienācīgi informētu ES iedzīvotājus un 
tirgus dalībniekus, kompetentajām 
iestādēm būtu jāizveido kopīga tīmekļa 
vietne nekonfidenciālas informācijas 
savlaicīgai un visaptverošai publicēšanai 
par incidentiem un riskiem.

Or. de

Grozījums Nr. 38
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
pienācīgi informētu ES iedzīvotājus un 
tirgus dalībniekus, kompetentajām 
iestādēm būtu jāizveido kopīga tīmekļa 
vietne nekonfidenciālas informācijas 
publicēšanai par incidentiem un riskiem.

(16) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
pienācīgi informētu ES iedzīvotājus un 
uzņēmumus, kompetentajām iestādēm 
būtu jāizveido kopīga tīmekļa vietne 
nekonfidenciālas informācijas publicēšanai 
par incidentiem un riskiem, kā arī par 
vienkāršiem informācijas sistēmu 
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aizsardzības pasākumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Robežvērtība, sākot ar kuru spēkā 
stājas paziņošanas prasība, jādefinē tā, lai 
tā atbilstu ENISA tehniskajām 
pamatnostādnēm par incidentu 
paziņošanu saskaņā ar 
Direktīvu 2009/140/EK un lai 
paziņošanas prasība attiektos uz 
pārkāpumiem, kas ietekmē vai var 
ietekmēt attiecīgo tīklu un pakalpojumu 
nepārtrauktību un integritāti. Tas veicinās 
nosacījumus un kritērijus šīs direktīvas 
noteikumu konsekventai piemērošanai un 
saskaņotai ieviešanai.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Īpaši balstoties uz valstu krīžu 
pārvaldības pieredzi un sadarbībā ar 
ENISA, Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā Savienības TID sadarbības plāns, 
kurā tiktu noteikti sadarbības mehānismi, 
lai novērstu riskus un incidentus. Minētais 
plāns būtu pienācīgi jāņem vērā agrīnās 
brīdināšanas īstenošanā sadarbības tīklā.

(18) Īpaši balstoties uz valstu krīžu 
pārvaldības pieredzi un sadarbībā ar 
ENISA, Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā Savienības TID sadarbības plāns, 
kurā tiktu norādīti sadarbības mehānismi, 
lai novērstu riskus un incidentus. Minētais 
plāns būtu pienācīgi jāņem vērā agrīnās 
brīdināšanas īstenošanā sadarbības tīklā.
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Or. en

Grozījums Nr. 41
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai izvairītos no dažādu 
starptautisku un ES iestāžu, organizāciju 
un aģentūru, kā arī jau esošo CERT 
veikto darbību pārklāšanās, ENISA, 
valstu CERT un Eiropola 
Kibernoziedzības centram jāsniedz iespēja 
visvienkāršākajā veidā iesaistīties 
sadarbības tīklā.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Agrīnās brīdināšanas izmantošana 
tīklā būtu nepieciešama tikai tad, ja 
attiecīgā incidenta vai riska pakāpe un 
bīstamība ir vai var kļūt tik būtiska, ka ir 
nepieciešama informācija vai reaģēšanas 
saskaņošana Savienības līmenī. Agrīnie 
brīdinājumi tādējādi būtu jāattiecina tikai 
uz faktiskiem vai iespējamiem incidentiem
vai riskiem, kas strauji attīstītās, pārsniedz 
valstu reaģēšanas spēju vai skar vairāk par 
vienu dalībvalsti. Lai varētu veikt 
pienācīgu novērtējumu, visa informācija, 
kas ir svarīga riska vai incidenta 
novērtējumam, būtu jāpaziņo sadarbības 
tīklam.

(19) Agrīnās brīdināšanas izmantošana 
tīklā būtu nepieciešama tikai tad, ja 
attiecīgā incidenta vai riska pakāpe un 
bīstamība ir vai var kļūt tik būtiska, ka ir 
nepieciešama informācija vai reaģēšanas 
saskaņošana Savienības līmenī, tas ir, tikai
attiecībā uz faktiskiem vai iespējamiem 
incidentiem vai riskiem, kas strauji 
attīstītās, pārsniedz valstu reaģēšanas spēju 
vai skar vairāk par vienu dalībvalsti. Lai 
varētu veikt pienācīgu novērtējumu, visa 
informācija, kas ir svarīga riska vai 
incidenta novērtējumam, būtu jāpaziņo 
sadarbības tīklam.
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Or. de

Grozījums Nr. 43
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ņemot vērā TID problēmu globālo 
raksturu, ir ciešāk jāsadarbojas 
starptautiskā līmenī, lai uzlabotu drošības 
standartus un informācijas apmaiņu un 
veicinātu vienotu vispārēju pieeju TID 
jautājumiem.

(21) Ņemot vērā TID problēmu globālo 
raksturu, ir ciešāk jāsadarbojas 
starptautiskā līmenī, lai uzlabotu drošības 
standartus un informācijas apmaiņu un 
veicinātu vienotu vispārēju pieeju TID 
jautājumiem, ar nosacījumu, ka valstīm, 
ar kurām plānota šī sadarbība, ir tādi 
kontroles un datu aizsardzības 
instrumenti, ar ko garantē tādu pašu 
drošību kā ar ES instrumentiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) TID nodrošināšanas pienākumi lielā 
mērā ir valsts pārvaldes iestāžu un tirgus 
dalībnieku uzdevums. Būtu jāattīsta un 
jāpopularizē riska pārvaldības kultūra, kas 
ietver riska novērtējumu un faktiskajiem 
riskiem atbilstīgu drošības pasākumu 
īstenošanu, un tas būtu jādara, izmantojot 
atbilstošas regulatīvas prasības un 
brīvprātīgu nozares praksi. Vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu radīšana arī ir 
būtiska sadarbības tīklu efektīvai darbībai, 
lai nodrošinātu visu dalībvalstu efektīvu 
sadarbību.

(22) TID nodrošināšanas pienākumi lielā 
mērā ir valsts pārvaldes iestāžu un tirgus 
dalībnieku uzdevums. Būtu jāattīsta un 
jāpopularizē riska pārvaldības kultūra, kas 
ietver riska novērtējumu un faktiskajiem 
riskiem atbilstīgu drošības pasākumu 
īstenošanu, un tas būtu jādara, izmantojot 
atbilstošas regulatīvas prasības un 
brīvprātīgu nozares praksi. Ja šāda riska 
pārvaldības kultūra jau pastāv un, jo 
īpaši, ja tā balstīta brīvprātīgā praksē, tā 
jāatbalsta, jānostiprina un ar to jādalās.
Vienlīdzīgu konkurences apstākļu radīšana 
arī ir būtiska sadarbības tīklu efektīvai 
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darbībai, lai nodrošinātu visu dalībvalstu 
efektīvu sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) TID nodrošināšanas pienākumi lielā 
mērā ir valsts pārvaldes iestāžu un tirgus 
dalībnieku uzdevums. Būtu jāattīsta un 
jāpopularizē riska pārvaldības kultūra, kas 
ietver riska novērtējumu un faktiskajiem 
riskiem atbilstīgu drošības pasākumu 
īstenošanu, un tas būtu jādara, izmantojot 
atbilstošas regulatīvas prasības un 
brīvprātīgu nozares praksi. Vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu radīšana arī ir 
būtiska sadarbības tīklu efektīvai darbībai, 
lai nodrošinātu visu dalībvalstu efektīvu 
sadarbību.

(22) TID nodrošināšanas pienākumi lielā 
mērā ir valsts pārvaldes iestāžu un 
uzņēmumu uzdevums. Būtu jāattīsta un 
jāpopularizē riska pārvaldības kultūra, kas 
ietver riska novērtējumu un tādu drošības 
pasākumu īstenošanu, ar ko mēģina 
paredzēt apzinātus vai nejaušus drošības 
incidentus, un tas būtu jādara, izmantojot 
atbilstošas regulatīvas prasības un nozares 
praksi. Vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
radīšana arī ir būtiska sadarbības tīklu 
efektīvai darbībai, lai nodrošinātu visu 
dalībvalstu efektīvu sadarbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Valsts pārvaldes iestādēm un 
privātajiem uzņēmumiem, tostarp tīklu un 
informācijas, un programmatūras 
pakalpojumu sniedzējiem, būtu jāuzskata, 
ka viņu informācijas sistēmu un datu, ko 
tās satur, aizsardzība ir daļa no viņu 
rūpības pienākuma. Būtu jānodrošina 
atbilstoša līmeņa aizsardzība pret 
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draudiem un neaizsargātību, kas pamatoti 
uzskatāmi par identificējamiem. Šādas 
aizsardzības izmaksām un 
apgrūtinājumam vajadzētu atspoguļot 
iespējama kiberuzbrukuma kaitējumu 
tiem, kurus tas skar.

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Šie pienākumi būtu jāpaplašina, 
attiecinot tos ne tikai uz elektronisko 
komunikāciju nozari, bet arī uz 
galvenajiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, 
ar ko nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu 
jomā27, jo minētie pakalpojumu sniedzēji 
nodrošina pamatu pakārtotiem 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem 
vai tiešsaistes darbībai, piemēram, e-
tirdzniecības platformām, interneta 
maksājumu vārtejām, sociālajiem tīkliem, 
meklētājprogrammām, mākoņdatošanas 
pakalpojumiem, lietotņu veikaliem. Šo 
pakalpojumu, kas padara iespējamu 
informācijas sabiedrību, traucējumi kavē 
citu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniegšanu, kuru būtiski 
komponenti ir iepriekš minētie 
pakalpojumi. Programmatūras izstrādātāji 
un iekārtu ražotāji nav informācijas 
sabiedrības pakalpojumu sniedzēji un 
tādējādi tiek izslēgti. Minētie pienākumi 
būtu jāattiecina arī uz valsts pārvaldes 
iestādēm un kritiskās infrastruktūras 
apsaimniekotājiem, kas ļoti daudz izmanto 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

(24) Šie pienākumi būtu jāpaplašina, 
attiecinot tos uz mākoņdatošanas 
pakalpojumiem, kas uzglabā Eiropas 
Savienības sensitīvus kritiskās 
infrastruktūras datus, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2008/114/EK par kritisko 
infrastruktūru. Programmatūras 
izstrādātāji un iekārtu ražotāji nav 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji un tādējādi tiek izslēgti. Minētie 
pienākumi būtu jāattiecina arī uz valsts 
pārvaldes iestādēm un kritiskās 
infrastruktūras apsaimniekotājiem, kas ļoti 
daudz izmanto informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas un kas ir būtiski 
svarīgu ekonomisko un sociālo funkciju —
piemēram, elektrības un gāzes, transporta, 
kredītiestāžu, biržas pakalpojumu,
veselības aprūpes un lauksaimniecības —
nodrošināšanā. Šo tīklu un informācijas 
sistēmu traucējumi varētu ietekmēt iekšējo 
tirgu. 
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un kas ir būtiski svarīgu ekonomisko un 
sociālo funkciju – piemēram, elektrības un 
gāzes, transporta, kredītiestāžu, biržas 
pakalpojumu un veselības aprūpes –
nodrošināšanā. Šo tīklu un informācijas 
sistēmu traucējumi varētu ietekmēt iekšējo 
tirgu.

__________________
27 OV L 204, 21.7.1998, 37. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Šie pienākumi būtu jāpaplašina, 
attiecinot tos ne tikai uz elektronisko 
komunikāciju nozari, bet arī uz 
galvenajiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, 
ar ko nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu 
jomā27, jo minētie pakalpojumu sniedzēji 
nodrošina pamatu pakārtotiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem vai tiešsaistes 
darbībai, piemēram, e-tirdzniecības 
platformām, interneta maksājumu 
vārtejām, sociālajiem tīkliem, 
meklētājprogrammām, mākoņdatošanas 
pakalpojumiem, lietotņu veikaliem. Šo 
pakalpojumu, kas padara iespējamu 
informācijas sabiedrību, traucējumi kavē 
citu informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniegšanu, kuru būtiski komponenti ir 
iepriekš minētie pakalpojumi. 
Programmatūras izstrādātāji un iekārtu 
ražotāji nav informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzēji un tādējādi tiek 
izslēgti. Minētie pienākumi būtu jāattiecina 

(24) Šie pienākumi būtu jāpaplašina, 
attiecinot tos ne tikai uz elektronisko 
komunikāciju nozari, bet arī uz 
galvenajiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, 
ar ko nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu 
jomā27, jo minētie pakalpojumu sniedzēji 
nodrošina pamatu pakārtotiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem vai tiešsaistes 
darbībai, piemēram, e-tirdzniecības 
platformām, interneta maksājumu 
vārtejām, sociālajiem tīkliem, 
meklētājprogrammām, mākoņdatošanas 
pakalpojumiem, lietotņu veikaliem. Šo 
pakalpojumu, kas padara iespējamu 
informācijas sabiedrību, traucējumi kavē 
citu informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniegšanu, kuru būtiski komponenti ir 
iepriekš minētie pakalpojumi. 
Programmatūras izstrādātājiem un iekārtu 
ražotājiem ir būtiska nozīme
programmatūras un iekārtu 
nodrošināšanā pret tīšām un netīšām 
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arī uz valsts pārvaldes iestādēm un 
kritiskās infrastruktūras 
apsaimniekotājiem, kas ļoti daudz izmanto 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
un kas ir būtiski svarīgu ekonomisko un 
sociālo funkciju – piemēram, elektrības un 
gāzes, transporta, kredītiestāžu, biržas 
pakalpojumu un veselības aprūpes –
nodrošināšanā. Šo tīklu un informācijas 
sistēmu traucējumi varētu ietekmēt iekšējo 
tirgu.

slepenām programmām, kas var negatīvi 
ietekmēt tiesības uz datu privātumu, kā arī 
tīklu un informācijas drošumu, un 
tādējādi tie arī būtu jāiekļauj šīs direktīvas 
darbības jomā. Minētie pienākumi būtu 
jāattiecina arī uz valsts pārvaldes iestādēm 
un kritiskās infrastruktūras 
apsaimniekotājiem, kas ļoti daudz izmanto 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
un kas ir būtiski svarīgu ekonomisko un 
sociālo funkciju — piemēram, elektrības 
un gāzes, transporta, kredītiestāžu, biržas 
pakalpojumu un veselības aprūpes —
nodrošināšanā. Šo tīklu un informācijas 
sistēmu traucējumi varētu ietekmēt iekšējo 
tirgu.

__________________ __________________
27 OV L 204, 21.7.1998, 37. lpp. 27 OV L 204, 21.7.1998, 37. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Tehniski un organizatoriski pasākumi, 
kas noteikti valsts pārvaldes iestādēm un 
tirgus dalībniekiem, nedrīkstētu saturēt 
prasību, ka konkrēta komercinformācija un 
komunikāciju tehnoloģijas produkts 
jākonstruē, jāizstrādā vai jāražo kādā 
konkrētā veidā.

(25) Tehniski un organizatoriski pasākumi, 
kas noteikti valsts pārvaldes iestādēm un 
uzņēmumiem, nedrīkstētu saturēt prasību, 
ka konkrēta komercinformācija un 
komunikāciju tehnoloģijas produkts 
jākonstruē, jāizstrādā vai jāražo kādā 
konkrētā veidā.

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
26 apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Valsts pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem būtu jānodrošina to 
kontrolēto tīklu un sistēmu drošība. Tie 
galvenokārt būtu privāti tīkli un sistēmas, 
kas tiek pārvaldīti vai nu ar iekšējā IT 
personāla palīdzību vai kuru drošība tiek 
nodrošināta, izmantojot ārpakalpojumus. 
Drošības un paziņošanas pienākumiem 
būtu jāattiecas uz attiecīgiem tirgus 
dalībniekiem un valsts pārvaldes iestādēm 
neatkarīgi no tā, vai tie veic savu tīklu un 
informācijas sistēmu uzturēšanu iekšēji vai 
izmanto ārpakalpojumus.

(26) Valsts pārvaldes iestādēm un 
uzņēmumiem būtu jānodrošina to 
kontrolēto tīklu un sistēmu drošība. Tie 
galvenokārt būtu privāti tīkli un sistēmas, 
kas tiek pārvaldīti vai nu ar iekšējā IT 
personāla palīdzību vai kuru drošība tiek 
nodrošināta, izmantojot ārpakalpojumus. 
Drošības un paziņošanas pienākumiem 
būtu jāattiecas uz attiecīgiem uzņēmumiem
un valsts pārvaldes iestādēm neatkarīgi no 
tā, vai tie veic savu tīklu un informācijas 
sistēmu uzturēšanu iekšēji vai izmanto 
ārpakalpojumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Īpašas bažas rada tīšu un netīšu 
slepenu programmu izmantošana 
programmatūrā un iekārtās, ko izmanto 
galvenie informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzēji. Šādu tīšu un 
netīšu slepenu programmu izmantošana 
personas datu apstrādē drīkst būt 
likumīga tikai, ja to paredz juridiskas 
saistības vai juridiska nepieciešamība, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Tanja Fajon
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Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Bērni jau no ļoti agra vecuma 
saskaras ar internetu un citām mūsdienu 
tehnoloģijām, kā arī to radītajiem 
draudiem. Bērniem draudzīgas tiešsaistes 
vides pienācīga pārvaldība ir būtiski 
svarīga, lai mazinātu kaitējumu un 
nodrošinātu, ka netiek apdraudēta bērnu 
un to tiesību aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai izvairītos no pārmērīga finansiāla 
un administratīva sloga radīšanas maziem
uzņēmumiem un lietotājiem, prasībām būtu 
jābūt samērīgām ar risku, ko rada attiecīgā 
tīklu vai informācijas sistēma, ņemot vērā 
jaunākos sasniegumus šajā jomā. Šīs 
prasības nebūtu jāattiecina uz 
mikrouzņēmumiem.

(27) Lai izvairītos no pārmērīga finansiāla 
un administratīva sloga radīšanas 
uzņēmumiem un lietotājiem, prasībām būtu 
jābūt samērīgām ar risku, ko rada attiecīgā 
tīklu vai informācijas sistēma, ņemot vērā 
jaunākos sasniegumus šajā jomā. Šīs 
prasības nebūtu jāattiecina uz 
mikrouzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai izvairītos no pārmērīga finansiāla 
un administratīva sloga radīšanas maziem 

(27) Lai izvairītos no pārmērīga finansiāla 
un administratīva sloga radīšanas maziem 
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uzņēmumiem un lietotājiem, prasībām būtu 
jābūt samērīgām ar risku, ko rada attiecīgā
tīklu vai informācijas sistēma, ņemot vērā 
jaunākos sasniegumus šajā jomā. Šīs 
prasības nebūtu jāattiecina uz 
mikrouzņēmumiem.

uzņēmumiem un lietotājiem, prasībām būtu 
jābūt samērīgām ar risku, ko rada 
attiecīgais tīkls vai informācijas sistēma, 
ņemot vērā jaunākos sasniegumus šajā 
jomā. Šīs prasības nebūtu jāattiecina uz 
mazajiem uzņēmumiem, izņemot, ja tie 
darbojas jutīgajās nozarēs, uz kurām ar šo 
direktīvu tiek attiecināti 2002. gada 
12. jūlija Direktīvā 2002/58/EK ietvertie 
pienākumi, jo šajā jomā risks nav atkarīgs 
no uzņēmuma lieluma, bet no apstrādāto 
datu veida un apjoma.

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Kompetentajām iestādēm būtu 
jāpievērš pienācīga uzmanība neformālu un 
uzticamu informācijas apmaiņas kanālu 
saglabāšanai starp tirgus dalībniekiem un 
starp publisko un privāto sektoru. Kad 
incidenti, par kuriem ziņots kompetentajām 
iestādēm, tiek publiskoti, būtu jāatrod 
atbilstošs līdzsvars starp sabiedrības 
interesēm būt informētai par draudiem un 
iespējamiem reputācijas un komerciāliem 
zaudējumiem valsts pārvaldes iestādēm un 
tirgus dalībniekiem, kuri ziņo par 
incidentiem. Īstenojot ziņošanas 
pienākumus, kompetentajām iestādēm 
būtu jāpievērš īpaša uzmanība 
nepieciešamībai saglabāt stingru 
konfidencialitāti attiecībā uz informāciju 
par produktu vājajām vietām, pirms tiek 
publiskota informācija par atbilstošiem 
drošības uzlabojumiem.

(28) Kompetentajām iestādēm būtu 
jāpievērš pienācīga uzmanība neformālu un 
uzticamu informācijas apmaiņas kanālu 
saglabāšanai starp tirgus dalībniekiem un 
starp publisko un privāto sektoru. Kad 
incidenti, par kuriem ziņots kompetentajām 
iestādēm, tiek publiskoti, sabiedrības 
interesēm būt informētai par draudiem 
būtu jādominē pār īstermiņa 
ekonomiskiem apsvērumiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 56
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Kompetentajām iestādēm būtu 
jāpievērš pienācīga uzmanība neformālu un 
uzticamu informācijas apmaiņas kanālu 
saglabāšanai starp tirgus dalībniekiem un
starp publisko un privāto sektoru. Kad 
incidenti, par kuriem ziņots 
kompetentajām iestādēm, tiek publiskoti, 
būtu jāatrod atbilstošs līdzsvars starp 
sabiedrības interesēm būt informētai par 
draudiem un iespējamiem reputācijas un 
komerciāliem zaudējumiem valsts 
pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem, kuri ziņo par incidentiem.
Īstenojot ziņošanas pienākumus, 
kompetentajām iestādēm būtu jāpievērš 
īpaša uzmanība nepieciešamībai saglabāt 
stingru konfidencialitāti attiecībā uz 
informāciju par produktu vājajām vietām, 
pirms tiek publiskota informācija par 
atbilstošiem drošības uzlabojumiem.

(28) Kompetentajām iestādēm būtu 
jāpievērš pienācīga uzmanība neformālu un 
uzticamu informācijas apmaiņas kanālu 
saglabāšanai starp uzņēmumiem un
publisko sektoru. Īstenojot ziņošanas 
pienākumus, kompetentajām iestādēm būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība nepieciešamībai 
saglabāt stingru konfidencialitāti attiecībā 
uz informāciju par produktu vājajām 
vietām, pirms tiek publiskota informācija 
par atbilstošiem drošības uzlabojumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 57
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Kompetento iestāžu rīcībā vajadzētu 
būt nepieciešamajiem līdzekļiem to 
pienākumu veikšanai, tostarp pilnvarām 
saņemt pietiekamu informāciju no tirgus 
dalībniekiem un valsts pārvaldes iestādēm, 
lai novērtētu tīklu un informācijas sistēmu 
drošības līmeni, kā arī uzticamiem un 
visaptverošiem datiem par faktiskiem 

(29) Kompetento iestāžu rīcībā vajadzētu 
būt nepieciešamajiem līdzekļiem to 
pienākumu veikšanai, tostarp pilnvarām 
saņemt pietiekamu informāciju no 
uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm, 
lai novērtētu tīklu un informācijas sistēmu 
drošības līmeni, kā arī uzticamiem un 
visaptverošiem datiem par faktiskiem 
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incidentiem, kas ir ietekmējuši tīklu un 
informācijas sistēmu darbību.

incidentiem, kas ir ietekmējuši tīklu un 
informācijas sistēmu darbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Tanja Fajon

Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Interneta krāpnieciska lietošana 
sniedz organizētajai noziedzībai iespēju 
paplašināt savas darbības tiešsaistē, 
izmantojot to nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijai, viltošanai un citiem ar 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu 
saistītiem izstrādājumiem un 
pakalpojumiem, kā arī jaunu noziedzīgu 
darbību izmēģināšanai, šādi atklājot 
biedējošas spējas pielāgoties mūsdienu 
tehnoloģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Daudzos gadījumos incidenta pamatā 
ir noziedzīgas darbības. Par incidenta 
kriminālo raksturu var rasties aizdomas, 
pat ja sākumā tā pierādījumi nav 
pietiekami skaidri. Šajā situācijā atbilstošai 
sadarbībai starp kompetentajām iestādēm 
un tiesībaizsardzības iestādēm būtu jāveido 
daļa no efektīvas un visaptverošas 
reaģēšanas uz drošības incidentu draudiem. 
Konkrēti, drošas un noturīgākas drošības 

(30) Daudzos gadījumos incidenta pamatā 
ir noziedzīgas darbības. Par incidenta 
kriminālo raksturu var rasties aizdomas, 
pat ja sākumā tā pierādījumi nav 
pietiekami skaidri. Šajā situācijā atbilstošai 
sadarbībai starp kompetentajām iestādēm 
un tiesībaizsardzības iestādēm būtu jāveido 
daļa no efektīvas un visaptverošas 
reaģēšanas uz drošības incidentu draudiem. 
Konkrēti, drošas un noturīgākas drošības 
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vides veicināšanai nepieciešama 
sistemātiska ziņošana tiesībaizsardzības 
iestādēm par tādiem incidentiem, par kuru 
nopietno kriminālo raksturu ir radušās 
aizdomas. Incidentu nopietnais kriminālais 
raksturs būtu jāizvērtē, ņemot vērā ES 
tiesību aktus par kibernoziegumiem.

vides veicināšanai nepieciešama 
sistemātiska ziņošana tiesībaizsardzības 
iestādēm par tādiem incidentiem, par kuru 
nopietno kriminālo raksturu ir radušās 
aizdomas. Tādu incidentu kā, piemēram, 
kiberterorisms, t. i., kiberrīku 
izmantošana valsts nozīmes kritiskās 
infrastruktūras slēgšanai, lai manipulētu 
vai iebiedētu valdību vai iedzīvotājus,
nopietnais kriminālais raksturs būtu 
jāizvērtē, ņemot vērā ES tiesību aktus par 
kibernoziegumiem, kā arī Eiropas 
Padomes Konvenciju par 
kibernoziegumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Daudzos gadījumos incidenta pamatā 
ir noziedzīgas darbības. Par incidenta 
kriminālo raksturu var rasties aizdomas, 
pat ja sākumā tā pierādījumi nav 
pietiekami skaidri. Šajā situācijā
atbilstošai sadarbībai starp kompetentajām 
iestādēm un tiesībaizsardzības iestādēm 
būtu jāveido daļa no efektīvas un 
visaptverošas reaģēšanas uz drošības 
incidentu draudiem. Konkrēti, drošas un 
noturīgākas drošības vides veicināšanai 
nepieciešama sistemātiska ziņošana 
tiesībaizsardzības iestādēm par tādiem 
incidentiem, par kuru nopietno kriminālo 
raksturu ir radušās aizdomas. Incidentu 
nopietnais kriminālais raksturs būtu 
jāizvērtē, ņemot vērā ES tiesību aktus par 
kibernoziegumiem.

(30) Dažos gadījumos incidenta pamatā ir 
noziedzīgas darbības un var rasties 
aizdomas par incidenta kriminālo raksturu.
Šādos gadījumos atbilstošai sadarbībai 
starp kompetentajām iestādēm un 
tiesībaizsardzības iestādēm būtu jāveido 
daļa no efektīvas un visaptverošas 
reaģēšanas uz drošības incidentu draudiem. 
Konkrēti, drošas un noturīgākas drošības 
vides veicināšanai nepieciešama 
sistemātiska ziņošana tiesībaizsardzības 
iestādēm par tādiem incidentiem, par kuru 
nopietno kriminālo raksturu ir radušās 
aizdomas. Incidentu nopietnais kriminālais 
raksturs būtu jāizvērtē, ņemot vērā ES 
tiesību aktus par kibernoziegumiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 61
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Dalībvalstīm jāiegulda pietiekami 
daudz resursu radikalizācijas un 
terorisma novēršanā savā valstī, jo šie 
resursi ātri aptver arī kritiskās 
infrastruktūras aizsardzību; tām 
jānodrošina ciešāka sadarbība starp ES 
un NATO terorisma apkarošanas 
politikas jomā. ES Augstais pārstāvis 
ārpolitikas un drošības politikas jomā, ES 
pretterorisma koordinators un Eiropola 
Kibernoziedzības centrs pilnā mērā 
jāinformē gadījumos, ja konstatētie riski 
ir saistīti ar terorismu.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Tanja Fajon

Direktīvas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Kibernoziegumi rada pieaugoši 
būtisku ekonomisku un sociālu 
kaitējumu, kas ietekmē miljoniem 
patērētāju un katru gadu rada apmēram 
EUR 290 miljardus1 lielus zaudējumus.
__________________
1 Saskaņā ar Norton 2012. gada 
Kibernoziedzības ziņojumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 63
Tanja Fajon

Direktīvas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Personas datus bieži iegūst 
krāpnieciskā ceļā, jo īpaši organizētās 
noziedzības pārstāvji, lai radītu viltotus 
dokumentus vai pārveidotu īstus 
dokumentus un ar tiem paveiktu citus 
noziegumus.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Tanja Fajon

Direktīvas priekšlikums
31.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31b) Saskaņā ar Komisijas pētījumu1 

1,8 % interneta lietotāju Eiropas 
Savienībā ir bijuši identitātes zādzības 
upuri un 12 % ir bijuši kādas citas 
tiešsaistes krāpšanas upuri. Personas datu 
aizsardzība tiešsaistē ir būtisks tiešsaistes 
noziegumu apkarošanas priekšnoteikums, 
kā arī svarīgs rīks, lai atjaunotu 
iedzīvotāju uzticību tiešsaistes 
pakalpojumiem.
__________________
1 2012. gada jūlija speciālizdevums
Nr. 390 par kiberdrošību.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Tanja Fajon
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Direktīvas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Šī direktīva būtu jāpieņem tikai pēc 
tam, kad būs pieņemti vispārīgie datu 
aizsardzības tiesību akti.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Komisijai būtu periodiski jāpārskata šī 
direktīva, jo īpaši lai noteiktu izmaiņu 
veikšanas nepieciešamību, ņemot vērā 
mainīgos tehnoloģiskos vai tirgus 
apstākļus.

(33) Komisijai būtu periodiski jāpārskata šī 
direktīva, jo īpaši, lai noteiktu izmaiņu 
veikšanas nepieciešamību, ņemot vērā 
mainīgos tehnoloģiskos vai tirgus apstākļus
un pienākumus attiecībā uz tīklu un 
informācijas visaugstāko drošības un 
integritātes līmeni un visaugstāko privātās 
dzīves un personas datu aizsardzības 
līmeni.

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Informācija, ko kompetentā iestāde 
uzskata par konfidenciālu saskaņā ar 
Savienības un valsts noteikumiem par 
uzņēmējdarbības konfidencialitāti, būtu 
jāsniedz Komisijai un citām 
kompetentajām iestādēm tikai tad, ja šāda 

(38) Informācija, ko kompetentā iestāde 
uzskata par konfidenciālu saskaņā ar 
Savienības un valsts noteikumiem par 
uzņēmējdarbības konfidencialitāti, būtu 
jāsniedz Komisijai un citām 
kompetentajām iestādēm tikai tad, ja šāda 
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informācijas apmaiņa ir obligāti 
nepieciešama šīs direktīvas piemērošanai. 
Sniegtā informācija būtu jāierobežo 
atbilstīgi un samērīgi šādas informācijas 
apmaiņas nolūkam.

informācijas apmaiņa ir obligāti 
nepieciešama šīs direktīvas piemērošanai, 
tostarp attiecībā uz krimināltiesību 
piemērošanu. Sniegtā informācija būtu 
jāierobežo atbilstīgi un samērīgi šādas 
informācijas apmaiņas nolūkam.

Or. fr

Grozījums Nr. 68
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu 
par riskiem un incidentiem sadarbības tīklā 
un atbilstību prasībām paziņot par 
incidentiem valsts kompetentajām 
iestādēm, var būt nepieciešama personas 
datu apstrāde. Šāda personas datu apstrāde 
ir nepieciešama, lai sasniegtu šajā direktīvā 
izvirzītos sabiedrībai svarīgos mērķus, un 
tādējādi ir likumīga saskaņā ar 
Direktīvas 95/46/EK 7. pantu. Attiecībā uz 
šiem likumīgajiem mērķiem tas nerada 
nesamērīgu un nepieļaujamu 
iejaukšanos, kas apdraud Pamattiesību 
hartas 8. pantā garantēto personas datu 
aizsardzības tiesību būtību. Piemērojot šo 
direktīvu, pēc vajadzības būtu jāpiemēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 30. maija Regula (EK) 
Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem31. Ja datus apstrādā 
Savienības iestādes un struktūras, šādai 
apstrādei šīs direktīvas ieviešanas nolūkā 
vajadzētu būt saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi Kopienas iestādēs 
un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

(39) Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu 
par riskiem un incidentiem sadarbības tīklā 
un atbilstību prasībām paziņot par 
incidentiem valsts kompetentajām 
iestādēm, var būt nepieciešama personas 
datu apstrāde. Ja šāda personas datu 
apstrāde ir nepieciešama, lai sasniegtu šajā 
direktīvā izvirzītos sabiedrībai svarīgos 
mērķus, tā var būt likumīga saskaņā ar 
Direktīvas 95/46/EK 7. pantu. Tas tomēr 
nenozīmē, ka kompetentajām iestādēm 
nebūtu jāiejaucas samērīgā veidā, ja tas, 
domājams, neapdraud Pamattiesību hartas 
8. pantā garantētās personas datu 
aizsardzības tiesības. Piemērojot šo 
direktīvu, pēc vajadzības būtu jāpiemēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 30. maija Regula (EK) 
Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem31. Ja datus apstrādā 
Savienības iestādes un struktūras, šādai 
apstrādei šīs direktīvas ieviešanas nolūkā 
vajadzētu būt saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi Kopienas iestādēs 
un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.
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__________________ __________________
31 OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp. 31 OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Visos pasākumos jānodrošina 
pienācīga cilvēku pamattiesību 
aizsardzība, jo īpaši Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijā (8. pants, Tiesības uz privāto 
un ģimenes dzīvi) minēto tiesību 
aizsardzība, kā arī jānodrošina 
samērīguma principa ievērošana.

Or. de

Grozījums Nr. 70
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nosaka drošības prasības tirgus 
dalībniekiem un valsts pārvaldes iestādēm.

c) nosaka drošības prasības uzņēmumiem 
un valsts pārvaldes iestādēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šī direktīva neskar arī Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti33, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 12. jūlija Direktīvu 2002/58/EK 
par personas datu apstrādi un privātās 
dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti34.

5. Šajā direktīvā pilnībā ir ievērota
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti33, Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK 
par personas datu apstrādi un privātās 
dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti34.

__________________ __________________
33 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. 33 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
34 SEC(2012)0072 final. 34 SEC(2012)0072 final.

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis netiek kavētas pieņemt vai 
saglabāt spēkā noteikumus, kas nodrošina 
augstāku drošības līmeni, neskarot 
dalībvalstu saistības saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem.

Dalībvalstis netiek kavētas pieņemt vai 
saglabāt spēkā noteikumus, kas nodrošina 
augstāku drošības līmeni, neskarot 
dalībvalstu saistības saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem. Tomēr, transponējot 
IV nodaļas noteikumus, dalībvalstis 
nesaglabā vai neievieš valsts noteikumus, 
kas atšķiras vai ir pretrunā minētajā 
nodaļā paredzētajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Csaba Sógor
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Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis netiek kavētas pieņemt vai 
saglabāt spēkā noteikumus, kas nodrošina 
augstāku drošības līmeni, neskarot 
dalībvalstu saistības saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem.

Dalībvalstis netiek kavētas pieņemt vai 
saglabāt spēkā noteikumus, kas nodrošina 
augstāku drošības līmeni, neskarot 
dalībvalstu saistības saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem, bet šādiem noteikumiem 
jāatbilst kopīgajām minimālajām gaidām 
attiecībā uz šo jautājumu, kas ietverts šajā 
direktīvā.

Or. hu

Grozījums Nr. 74
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) datorizēti dati, ko a) un b) apakšpunktā 
minētie elementi glabā, apstrādā, iegūst vai 
sūta to darbībai, izmantošanai, aizsardzībai 
un uzturēšanai;

c) datorizēti dati, ko a) un b) apakšpunktā 
minētie elementi glabā, apstrādā, iegūst vai 
sūta to darbībai un izmantošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 75
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) „drošība” ir tīklu un informācijas 
sistēmu spēja noteiktā uzticamības līmenī
pretoties nejaušiem gadījumiem vai 
nelikumīgām un ļaunprātīgām darbībām, 

2) „drošība” ir tīklu un informācijas 
sistēmu spēja pretoties nejaušiem 
gadījumiem vai nelikumīgām un 
ļaunprātīgām darbībām, kas apdraud 
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kas apdraud glabājamo vai pārraidāmo datu 
un šo tīklu un informācijas sistēmu 
piedāvāto vai ar to starpniecību pieejamo 
saistīto pakalpojumu pieejamību, 
autentiskumu, integritāti un
konfidencialitāti;

glabājamo vai pārraidāmo datu un šo tīklu 
un informācijas sistēmu piedāvāto vai ar to 
starpniecību pieejamo saistīto pakalpojumu 
pieejamību, autentiskumu, integritāti un 
konfidencialitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 76
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) „TID sadarbības plāns” ir plāns, kurā 
noteikta organizatorisko funkciju, 
pienākumu un procedūru sistēma, lai 
saglabātu vai atjaunotu tīklu un 
informācijas sistēmu darbību, ja pastāv 
risks vai notiek incidents, kurš tos ietekmē;

6) „TID sadarbības plāns” ir plāns, kurā 
noteikta organizatorisko funkciju, 
pienākumu un procedūru orientējoša
sistēma, lai saglabātu vai atjaunotu tīklu un 
informācijas sistēmu darbību, ja pastāv 
risks vai notiek incidents, kurš tos ietekmē;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) „tirgus dalībnieks” ir: 8) „uzņēmumi” ir:

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ļauj sniegt 
citus informācijas sabiedrības 
pakalpojumus un kuru nepilnīgs saraksts ir 
iekļauts II pielikumā;

a) tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ļauj sniegt 
informācijas sabiedrības pakalpojumus un 
kuru nepilnīgs saraksts ir iekļauts 
II pielikumā;

Or. de

Grozījums Nr. 79
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tādas kritiskās infrastruktūras 
apsaimniekotājs, kura ir būtiska svarīgu 
ekonomisko un sabiedrisko darbību 
nodrošināšanai tādās jomās kā enerģētika, 
transports, banku nozare, birža un 
veselības aprūpe, kuru nepilnīgs saraksts ir 
iekļauts II pielikumā.

b) tādas kritiskās infrastruktūras 
apsaimniekotājs, kura ir būtiska svarīgu 
ekonomisko un sabiedrisko darbību 
nodrošināšanai tādās jomās kā enerģētika, 
transports, banku nozare, birža, veselības 
aprūpe un lauksaimniecība, kuru nepilnīgs 
saraksts ir iekļauts II pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tādas kritiskās infrastruktūras 
apsaimniekotājs, kura ir būtiska svarīgu
ekonomisko un sabiedrisko darbību 
nodrošināšanai tādās jomās kā enerģētika, 
transports, banku nozare, birža un veselības 
aprūpe, kuru nepilnīgs saraksts ir iekļauts 
II pielikumā;

b) tādas kritiskās infrastruktūras 
apsaimniekotājs, kura ir būtiska svarīgu 
sabiedrisko un ekonomisko darbību 
nodrošināšanai tādās jomās kā enerģētika, 
transports, banku nozare, birža un veselības 
aprūpe, kuru nepilnīgs saraksts ir iekļauts 
II pielikumā;
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Or. de

Grozījums Nr. 81
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11a) „draudu informācija” ir informācija, 
kas raksturo uzbrukumu, kurš pārtop 
incidentā vai mēģinājumā izraisīt 
incidentu un ietver kibernozieguma 
pazīmes;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem valsts TID 
stratēģiju, kurā definēti stratēģiskie mērķi 
un konkrēti politikas un reglamentējoši
pasākumi, lai panāktu un saglabātu augsta 
līmeņa tīklu un informācijas drošību. 
Valsts TID stratēģijā ietver jo īpaši šādus 
jautājumus:

1. Katra dalībvalsts pieņem valsts TID 
stratēģiju, kurā definēti stratēģiskie mērķi 
un konkrēti politikas pasākumi, lai panāktu 
un saglabātu augsta līmeņa tīklu un 
informācijas drošību. Valsts TID stratēģijā 
ietver jo īpaši šādus jautājumus:

Or. de

Grozījums Nr. 83
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārvaldības sistēma, ar kuru varētu 
sasniegt stratēģijas mērķus un prioritātes, 
tostarp skaidri noteiktas vadības iestāžu un 
citu attiecīgo dalībnieku funkcijas un 
pienākumi;

b) pārvaldības sistēma, ar kuru varētu 
sasniegt stratēģijas mērķus un prioritātes, 
tostarp skaidri noteiktas vadības iestāžu un 
attiecīgo dalībnieku funkcijas un 
pienākumi;

Or. de

Grozījums Nr. 84
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteikti vispārējie pasākumi attiecībā uz 
sagatavotību, reaģēšanu un atkopi, tostarp 
sadarbības mehānismi starp publisko un 
privāto sektoru;

c) noteikti vispārējie pasākumi attiecībā uz 
sagatavotību, reaģēšanu un atkopi, tostarp 
sadarbības mehānismi starp publisko un 
privāto sektoru un starp publisko un trešo 
sektoru;

Or. fi

Grozījums Nr. 85
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) riska novērtēšanas plāns, kas ļautu 
apzināt riskus un novērtēt iespējamo 
incidentu ietekmi;

a) riska pārvaldības struktūra, kura ietver 
vismaz regulāru riska novērtēšanu, kas 
ļautu apzināt riskus un novērtēt iespējamo 
incidentu ietekmi, un drošības, integritātes 
un informācijas saglabāšanas 
pasākumus, tostarp agrīnu brīdināšanu;

Or. fr

Pamatojums

Novērtēšanas plāns nav pietiekams, un tas neietver citus riska pārvaldībai nepieciešamos 
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pasākumus tīklu un informācijas drošības jomā. EDAU iesaka ieviest riska pārvaldības 
struktūru, kas ietver riska novērtēšanu.

Grozījums Nr. 86
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valsts TID stratēģiju un valsts TID 
sadarbības plānu nosūta Komisijai viena 
mēneša laikā pēc to pieņemšanas.

3. Valsts TID stratēģiju un valsts TID 
sadarbības plānu nosūta Komisijai, 
kompetentajai komitejai Eiropas 
Parlamentā, kā arī Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājam viena mēneša 
laikā pēc to pieņemšanas.

Or. de

Grozījums Nr. 87
Csaba Sógor

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valsts TID stratēģiju un valsts TID 
sadarbības plānu nosūta Komisijai viena 
mēneša laikā pēc to pieņemšanas.

3. Katra dalībvalsts izstrādā savu TID 
stratēģiju 12 mēnešu laikā pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas un stāšanās 
spēkā. Valsts TID stratēģiju un valsts TID 
sadarbības plānu nosūta Komisijai viena 
mēneša laikā pēc to pieņemšanas.

Or. hu

Pamatojums

Ja valsts stratēģiju izstrādei nav noteikts termiņš, varētu rasties būtiski kavējumi, kas kaitēs 
tieši tīkla aspektam. Lai gan 21. pantā ir noteikts, ka spēkā esošo direktīvu noteikumi 
jātransponē valsts tiesību aktos 18 mēnešu laikā pēc pieņemšanas, pašas valsts stratēģijas var 
būt pieņemtas tikai pēdējā brīdī, tādējādi radot kavējumus citos līmeņos. Tādēļ ar šo 
grozījumu tiek ierosināts, ka valsts stratēģiju gadījumā būtu jānosaka 12 mēnešu termiņš.



PE521.696v01-00 38/52 AM\1006685LV.doc

LV

Grozījums Nr. 88
Csaba Sógor

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija apkopo visu dalībvalstu TID 
stratēģijas un organizētā veidā nosūta tās 
visām dalībvalstīm.

Or. hu

Pamatojums

Būtu lietderīgi, ja dalībvalstis arī būtu informētas par citu dalībvalstu plāniem. Tas palīdzēts 
tām noteikt savas pieejas un varētu pat tikt nodrošinātas iespējas paraugprakses apmaiņai.

Grozījums Nr. 89
Csaba Sógor

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Sešu mēnešu laikā pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas Komisija sagatavo 
norādījumus par TID stratēģijas 
struktūru. To mērķis ir palīdzēt 
dalībvalstīm izstrādāt un pieņemt 
dokumentus ar aptuveni vienādu 
struktūru.

Or. hu

Pamatojums

Organizēšanas un apkopošanas darbs Kopienas līmenī varētu būt efektīvāks, ja 
28 dokumentos, uz ko tas pamatojas, tiktu ievērota noteikta vispārēja struktūra. Lai gan 
Komisijas norādījumi nebūtu saistoši, tie tomēr ierosinātu dalībvalstīm ievērot ieteikto 
modeli/struktūru savu valsts stratēģiju sagatavošanā.
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Grozījums Nr. 90
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentās iestādes vajadzības 
gadījumā apspriežas un sadarbojas ar
attiecīgajām tiesībaizsardzības valsts 
iestādēm un datu aizsardzības iestādēm.

5. Kompetentās iestādes apspriežas un cieši
sadarbojas ar kompetentajām
tiesībaizsardzības valsts iestādēm un datu 
aizsardzības iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 91
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentās iestādes vajadzības 
gadījumā apspriežas un sadarbojas ar 
attiecīgajām tiesībaizsardzības valsts 
iestādēm un datu aizsardzības iestādēm.

5. Kompetentās iestādes vajadzības 
gadījumā apspriežas un sadarbojas ar 
attiecīgajām tiesībaizsardzības valsts 
iestādēm un datu aizsardzības iestādēm
gadījumos, kad tas izrādās nepieciešams, 
un ņemot vērā proporcionalitātes 
principu.

Or. fr

Grozījums Nr. 92
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentās iestādes jebkurā gadījumā 
informē atbilstošās tiesībaizsardzības 
iestādes un datu aizsardzības iestādes, 
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tiklīdz ir radušās aizdomas, ka dalībvalsts 
vai trešās valsts iestāde:
– ir paziņota incidenta iniciators;
– ir iespējama incidenta iniciators, par ko 
ziņots, pamatojoties uz ziņotāju vai ticamu 
sabiedrisku avotu publicētu informāciju, 
vai informāciju, kas kompetentajai 
iestādei sniegta konfidenciāli.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Dalībvalstis nodrošina, ka paziņojumi 
valsts tiesībaizsardzības iestādēm, 
pamatojoties uz 5.a punktu (jauns), 
automātiski nozīmē, ka Eiropola 
Kibernoziedzības centram tiek dota 
komanda izmeklēt incidentu, neskarot 
dalībvalstu kompetenci izmeklēt šo 
incidentu.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Katra dalībvalsts nekavējoties paziņo 
Komisijai ieceltās kompetentās iestādes 
nosaukumu, tās uzdevumus un visas 
turpmākās izmaiņas šajā informācijā. Katra 
dalībvalsts publisko savas ieceltās 
kompetentās iestādes nosaukumu.

6. Katra dalībvalsts nekavējoties paziņo 
Komisijai, atbildīgajai komitejai Eiropas 
Parlamentā, kā arī Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājam ieceltās 
kompetentās iestādes nosaukumu, tās 
uzdevumus un visas turpmākās izmaiņas 
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šajā informācijā. Katra dalībvalsts 
nekavējoties publisko savas ieceltās 
kompetentās iestādes nosaukumu.

Or. de

Grozījums Nr. 95
Csaba Sógor

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Kompetentā iestāde sagatavo gada 
ziņojumu attiecīgajā dalībvalstī 
atbildīgajam ministram/ valsts sekretāram 
par gadā veiktajiem pasākumiem un 
apmēru, kādā bijis iespējams izpildīt 
direktīvā noteiktos pienākumus. Gada 
ziņojumam pievieno arī finanšu pārskatu.

Or. hu

Pamatojums

Izveidojot kādu organizāciju, obligāta prasība ir attiecīgajā juridiskajā instrumentā paredzēt 
organizāciju veiktu uzskaiti un pārskatatbildību, ko šajā gadījumā vislabāk var izdarīt gada 
ziņojuma veidā.

Grozījums Nr. 96
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
datorapdraudējumu reaģēšanas vienību 
(turpmāk „CERT”), kas ir atbildīga par 
incidentu un risku risināšanu saskaņā ar 
labi definētu procesu, kurš atbilst I 
pielikuma 1. punktā noteiktajām prasībām. 
CERT var izveidot kompetentajā iestādē.

1. Katra dalībvalsts izveido vismaz vienu
datorapdraudējumu reaģēšanas vienību 
(turpmāk „CERT”), kas ir atbildīga par 
incidentu un risku risināšanu saskaņā ar 
labi definētu procesu, kurš atbilst I 
pielikuma 1. punktā noteiktajām prasībām. 
CERT var izveidot kompetentajā iestādē.

Or. en
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Grozījums Nr. 97
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
datorapdraudējumu reaģēšanas vienību 
(turpmāk „CERT”), kas ir atbildīga par 
incidentu un risku risināšanu saskaņā ar 
labi definētu procesu, kurš atbilst 
I pielikuma 1. punktā noteiktajām 
prasībām. CERT var izveidot kompetentajā 
iestādē.

1. Katra dalībvalsts izveido 
datorapdraudējumu reaģēšanas vienību 
(turpmāk „CERT”), kas ir atbildīga par 
incidentu un risku risināšanu saskaņā ar 
labi definētu procesu, kurš atbilst 
I pielikuma 1. punktā noteiktajām 
prasībām. CERT izveido kompetentajā 
iestādē.

Or. de

Grozījums Nr. 98
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis informē Komisiju par 
CERT resursiem un pilnvarām, kā arī par 
incidentu risināšanas procesu.

4. Dalībvalstis informē Komisiju, Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāju, kā arī 
sabiedrību par CERT resursiem un 
pilnvarām, kā arī par incidentu risināšanas 
procesu.

Or. de

Grozījums Nr. 99
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sadarbības tīkls nodrošina pastāvīgu 
saziņu starp Komisiju un kompetentajām 
iestādēm. Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūra (ENISA) pēc 
pieprasījuma palīdz sadarbības tīklam, 
sniedzot savas zināšanas un konsultācijas.

2. Sadarbības tīkls nodrošina pastāvīgu 
saziņu starp Komisiju un kompetentajām 
iestādēm. Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūra (ENISA) pēc 
pieprasījuma palīdz sadarbības tīklam, 
sniedzot tehnoloģiju ziņā neitrālas 
norādes par piemērotiem pasākumiem 
gan valsts, gan privātajai nozarei.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) regulāri kopīgā tīmekļa vietnē publicē
nekonfidenciālu informāciju par 
aktuālajiem agrīnajiem brīdinājumiem un 
saskaņotu reaģēšanu;

c) regulāri un nekavējoties kopīgā tīmekļa 
vietnē publicē visaptverošu informāciju par 
aktuālajiem agrīnajiem brīdinājumiem un 
saskaņotu reaģēšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 101
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ja to pieprasa kāda dalībvalsts vai 
Komisija, kopīgi apspriež un novērtē vienu 
vai vairākas valsts TID stratēģijas un valsts 
TID sadarbības plānus, kas minēti 5. pantā, 
šīs direktīvas darbības jomā;

d) ja to pieprasa kāda dalībvalsts, Komisija
vai Eiropas Parlaments, kopīgi apspriež 
un novērtē vienu vai vairākas valsts TID 
stratēģijas un valsts TID sadarbības plānus, 
kas minēti 5. pantā, šīs direktīvas darbības 
jomā;

Or. de
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Grozījums Nr. 102
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ja to pieprasa kāda dalībvalsts vai 
Komisija, kopīgi apspriež un novērtē 
CERT efektivitāti, jo īpaši tad, ja tiek 
veiktas TID mācības Savienības mērogā;

e) ja to pieprasa kāda dalībvalsts, Komisija
vai Eiropas Parlaments, kopīgi apspriež 
un novērtē CERT efektivitāti, jo īpaši tad, 
ja tiek veiktas TID mācības Savienības 
mērogā;

Or. de

Grozījums Nr. 103
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) sadarbojas un apmainās ar informāciju 
par visiem attiecīgiem jautājumiem ar 
Eiropas kibernoziedzības centru Eiropolā 
un ar citām attiecīgajām Eiropas iestādēm, 
jo īpaši tādās jomās kā datu aizsardzība, 
enerģētika, transports, banku nozare, 
biržas un veselības aprūpe;

f) sadarbojas un apmainās ar informāciju 
par attiecīgiem jautājumiem ar Eiropas 
Kibernoziedzības centru Eiropolā, Eiropas
Datu aizsardzības uzraudzītāju, kā arī 
valstu datu aizsardzības iestādēm;

Or. de

Grozījums Nr. 104
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) organizē regulāras salīdzinošās h) organizē regulāras salīdzinošās 
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izvērtēšanas par spējām un sagatavotību; izvērtēšanas par spējām un sagatavotību, 
kā arī par datu aizsardzības noteikumu 
ievērošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 105
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) organizē TID mācības Savienības līmenī 
un, ja nepieciešams, piedalās starptautiskās 
TID mācībās.

i) organizē TID mācības Savienības līmenī 
un piedalās starptautiskās TID mācībās.

Or. de

Grozījums Nr. 106
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) organizē TID mācības Savienības līmenī 
un, ja nepieciešams, piedalās starptautiskās 
TID mācībās.

i) organizē TID mācības Savienības līmenī 
un, ja nepieciešams, piedalās starptautiskās 
TID mācībās ar nosacījumu, ka iesaistītās 
dalībvalstis nodrošina Eiropas iedzīvotāju 
datu aizsardzību.

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Personas dati tiek nodoti tikai tādiem 
saņēmējiem, kam ir atļauja tos apstrādāt, 
lai veiktu savus uzdevumus. Tiek nodoti 
tikai tie dati, kas nepieciešami šo 
uzdevumu veikšanai, ievērojot Eiropas 
tiesību aktus šajā jomā. Tiek nodrošināta 
mērķa ierobežojuma principa ievērošana. 
Šo datu saglabāšanas termiņš nepārsniedz 
sešus mēnešus, ko var pagarināt vienu 
reizi.

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumus par dalībvalstu pieeju 
šai drošajai infrastruktūrai saskaņā ar 
kritērijiem, kas minēti 2. un 3. punktā. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
19. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 109
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir aizdomas, ka riskam vai 
incidentam, uz kuru attiecas agrīnā 
brīdināšana, ir krimināls raksturs, 

4. Ja riskam vai incidentam, uz kuru 
attiecas agrīnā brīdināšana, ir krimināls 
raksturs, kompetentās iestādes vai 
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kompetentās iestādes vai Komisija informē 
Eiropas kibernoziedzības centru Eiropolā.

Komisija informē Eiropas kibernoziedzības 
centru Eiropolā.

Or. de

Grozījums Nr. 110
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Konkrētu draudu izlūkošanu attiecībā 
uz kiberdraudiem kritiskai valsts 
infrastruktūrai veic arī izvēlētu privātās 
nozares iestāžu personāls, kam ir drošības 
pielaide.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– formāts un procedūras attiecībā uz 
kompetento iestāžu īstenotas saderīgas un 
salīdzināmas informāciju iegūšanu un 
apmaiņu par riskiem un incidentiem,

– formāta un procedūru orientējoša 
definīcija attiecībā uz kompetento iestāžu 
īstenotas saderīgas un salīdzināmas 
informācijas iegūšanu un apmaiņu par 
riskiem un incidentiem,

Or. en

Grozījums Nr. 112
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– procedūras un kritēriji sadarbības tīkla 
īstenotam risku un incidentu 
novērtējumam.

– kritēriji sadarbības tīkla īstenotam risku 
un incidentu novērtējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot sadarbības tīkla iespēju veidot 
neformālu starptautisko sadarbību, 
Savienība var slēgt starptautiskus 
nolīgumus ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, ļaujot tām 
piedalīties vai organizējot to dalību 
atsevišķos sadarbības tīkla pasākumos. 
Šādā nolīgumā ņem vērā vajadzību 
nodrošināt pienācīgu tādu personas datu 
aizsardzību, kuri cirkulē sadarbības tīklā.

Neskarot sadarbības tīkla iespējas, 
Savienība var slēgt starptautiskus 
nolīgumus ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, ļaujot tām 
piedalīties vai organizējot to dalību 
atsevišķos sadarbības tīkla pasākumos. 
Šādā nolīgumā jānodrošina tādu personas 
datu augsta līmeņa aizsardzība, kuri 
cirkulē sadarbības tīklā.

Or. de

Grozījums Nr. 114
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot sadarbības tīkla iespēju veidot 
neformālu starptautisko sadarbību, 
Savienība var slēgt starptautiskus 
nolīgumus ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, ļaujot tām 
piedalīties vai organizējot to dalību 
atsevišķos sadarbības tīkla pasākumos. 

Neskarot sadarbības tīkla iespēju veidot 
neformālu starptautisko sadarbību, 
Savienība var slēgt starptautiskus 
nolīgumus ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, ļaujot tām 
piedalīties vai organizējot to dalību 
atsevišķos sadarbības tīkla pasākumos. 
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Šādā nolīgumā ņem vērā vajadzību 
nodrošināt pienācīgu tādu personas datu 
aizsardzību, kuri cirkulē sadarbības tīklā.

Šādus nolīgumus drīkst slēgt tikai ar 
dalībvalstīm, kas nodrošina savu 
iedzīvotāju datu aizsardzību tādā līmenī, 
kādā to nodrošina Savienība, un kas 
Eiropas iedzīvotājiem ļauj to teritorijā 
aizstāvēt savas tiesības. Pretējā gadījumā 
tā var būt tikai neformāla sadarbība.

Or. fr

Grozījums Nr. 115
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki veic 
attiecīgus tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus, lai pārvaldītu to tīklu un 
informācijas sistēmu drošības riskus, kurus 
tās kontrolē un izmanto savā darbībā. 
Ņemot vērā jaunākos tehniskos 
sasniegumus, ar šiem pasākumiem garantē 
novērtētajam riskam atbilstīgu drošības 
pakāpi. Jo īpaši veic pasākumus, lai 
novērstu un mazinātu tādu incidentu sekas, 
kas ietekmē to tīklu un informācijas 
sistēmu saistībā ar to sniegtajiem 
pamatpakalpojumiem, un tādējādi 
nodrošinātu tādu pakalpojumu 
nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no šiem 
tīkliem un informācijas sistēmām.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki veic 
attiecīgus un samērīgus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus, lai pārvaldītu 
to tīklu un informācijas sistēmu drošības 
riskus, kurus tās kontrolē un izmanto savā 
darbībā. Ņemot vērā jaunākos tehniskos 
sasniegumus, ar šiem pasākumiem garantē 
novērtētajam riskam atbilstīgu drošības 
pakāpi. Jo īpaši veic pasākumus, lai 
novērstu un mazinātu tādu incidentu sekas, 
kas ietekmē to tīklu un informācijas 
sistēmu saistībā ar to sniegtajiem 
pamatpakalpojumiem, un tādējādi 
nodrošinātu tādu pakalpojumu 
nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no šiem 
tīkliem un informācijas sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki veic 
attiecīgus tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus, lai pārvaldītu to tīklu un 
informācijas sistēmu drošības riskus, kurus 
tās kontrolē un izmanto savā darbībā. 
Ņemot vērā jaunākos tehniskos 
sasniegumus, ar šiem pasākumiem garantē 
novērtētajam riskam atbilstīgu drošības 
pakāpi. Jo īpaši veic pasākumus, lai 
novērstu un mazinātu tādu incidentu sekas, 
kas ietekmē to tīklu un informācijas 
sistēmu saistībā ar to sniegtajiem 
pamatpakalpojumiem, un tādējādi 
nodrošinātu tādu pakalpojumu 
nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no šiem 
tīkliem un informācijas sistēmām.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki veic 
attiecīgus tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus, lai ierobežotu to tīklu un 
informācijas sistēmu drošības riskus, kurus 
tās kontrolē un izmanto savā darbībā. 
Ņemot vērā jaunākos tehniskos 
sasniegumus, ar šiem pasākumiem garantē 
novērtētajam riskam atbilstīgu drošības 
pakāpi. Jo īpaši veic pasākumus, lai 
novērstu un mazinātu tādu incidentu sekas, 
kas ietekmē to tīklu un informācijas 
sistēmu saistībā ar to sniegtajiem 
pamatpakalpojumiem, un tādējādi 
nodrošinātu tādu pakalpojumu, kā arī datu 
drošības nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no 
šiem tīkliem un informācijas sistēmām.

Or. de

Grozījums Nr. 117
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki veic 
attiecīgus tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus, lai pārvaldītu to tīklu un 
informācijas sistēmu drošības riskus, kurus 
tās kontrolē un izmanto savā darbībā. 
Ņemot vērā jaunākos tehniskos 
sasniegumus, ar šiem pasākumiem garantē 
novērtētajam riskam atbilstīgu drošības 
pakāpi. Jo īpaši veic pasākumus, lai 
novērstu un mazinātu tādu incidentu sekas, 
kas ietekmē to tīklu un informācijas 
sistēmu saistībā ar to sniegtajiem 
pamatpakalpojumiem, un tādējādi 
nodrošinātu tādu pakalpojumu 
nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no šiem 
tīkliem un informācijas sistēmām.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un uzņēmumi veic 
attiecīgus tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus, lai pārvaldītu to tīklu un 
informācijas sistēmu drošības riskus, kurus 
tās kontrolē un izmanto savā darbībā. 
Ņemot vērā jaunākos tehniskos 
sasniegumus, ar šiem pasākumiem garantē 
novērtētajam riskam atbilstīgu drošības 
pakāpi. Jo īpaši veic pasākumus, lai 
novērstu un mazinātu tādu incidentu sekas, 
kas ietekmē to tīklu un informācijas 
sistēmu saistībā ar to sniegtajiem 
pamatpakalpojumiem, un tādējādi 
nodrošinātu tādu pakalpojumu 
nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no šiem 
tīkliem un informācijas sistēmām.
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Or. fr

Grozījums Nr. 118
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki veic 
attiecīgus tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus, lai pārvaldītu to tīklu un 
informācijas sistēmu drošības riskus, kurus 
tās kontrolē un izmanto savā darbībā. 
Ņemot vērā jaunākos tehniskos 
sasniegumus, ar šiem pasākumiem garantē 
novērtētajam riskam atbilstīgu drošības 
pakāpi. Jo īpaši veic pasākumus, lai 
novērstu un mazinātu tādu incidentu sekas, 
kas ietekmē to tīklu un informācijas 
sistēmu saistībā ar to sniegtajiem 
pamatpakalpojumiem, un tādējādi 
nodrošinātu tādu pakalpojumu 
nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no šiem 
tīkliem un informācijas sistēmām.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki veic 
attiecīgus tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus, lai atklātu un efektīvi
pārvaldītu to tīklu un informācijas sistēmu 
drošības riskus, kurus tās kontrolē un 
izmanto savā darbībā. Ņemot vērā 
jaunākos tehniskos sasniegumus, ar šiem 
pasākumiem garantē novērtētajam riskam 
atbilstīgu drošības pakāpi. Jo īpaši veic 
pasākumus, lai novērstu un mazinātu tādu 
incidentu sekas, kas ietekmē to tīklu un 
informācijas sistēmu saistībā ar to 
sniegtajiem pamatpakalpojumiem, un 
tādējādi nodrošinātu tādu pakalpojumu 
nepārtrauktību, kas ir atkarīgi no šiem 
tīkliem un informācijas sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki 
paziņo kompetentajai iestādei par 
incidentiem, kuriem ir būtiska ietekme uz 
to sniegto pamatpakalpojumu drošību.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes un tirgus dalībnieki 
paziņo kompetentajai iestādei gan par 
incidentiem, gan par draudu informāciju, 
kam ir ietekme uz to sniegto 
pamatpakalpojumu drošību.

Or. en
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Grozījums Nr. 120
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Grozījums

a) ja konstatēta rupja nolaidība attiecībā 
uz drošuma un drošības ievērošanu, 
komerciālās programmatūras ražotājus 
sauc pie atbildības, neskatoties uz 
lietotāju nolīgumos iekļautajām atrunām 
par ražotāja atbildības ierobežotību;

Or. en

Pamatojums

Licences nolīgumā komerciālās programmatūras ražotāji atbrīvo sevi no jebkādas atbildības, 
kas varētu rasties zema drošības līmeņa un nekvalitatīvas programmēšanas dēļ. Lai veicinātu, 
ka programmatūras ražotāji iegulda līdzekļus drošības pasākumos, vajadzīga cita attieksme. 
To var sasniegt tikai tad, ja programmatūras ražotājiem jāuzņemas atbildība par jebkādiem 
trūkumiem drošības sistēmā.


