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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymu siekiama užtikrinti aukštą bendrą tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygį ES. 
Pranešėjas pritaria tikslui, kurio siekiama šiuo pasiūlymu, ir rekomenduoja pakeitimus, 
kuriais būtų užtikrintas didesnis teisinis tikrumas ir sustiprintos asmenų ir jų privatumo 
saugumo priemonės ir apsauga, siekiant užtikrinti, kad asmenys galėtų kontroliuoti savo 
asmens duomenis ir pasitikėtų skaitmenine aplinka, taip pat sukurti rizikos valdymo kultūrą 
bei pagerinti privačių ir viešų šalių informacijos mainus.
Pasiūlyti pakeitimai susiję su nuostatų, susijusių su teisės aktais dėl duomenų apsaugos, 
stiprinimu. Patikslinama, kad „ypatingos svarbos infrastruktūra“ neturėtų apimti socialinių 
tinklų ir taikomųjų programų parduotuvių (žr. iš dalies pakeistą II priedo sąrašą), ir, 
pabrėžiant civilinį sumanymo aspektą, užtikrinama, kad būtų paisoma proporcingumo: 
dauguma sutrikimų ir bendrų priežasčių, dėl kurių genda sistemos, yra ne tyčiniai 
kibernetiniai teroristų, nusikaltėlių ar užsienio šnipų išpuoliai, o netyčinės žmogiškos klaidos 
ir natūralios priežastys. Nepaprastai svarbu, kad ES skirtų siūlomo teisės akto įgyvendinimą ir 
bet kokį šio klausimo sukarinimą: tai neturėtų apimti tikslų, kurių siekia saugumo ir sekimo 
tarnybos, ir turėtų būti atsižvelgiama į globalizuotos skaitmeninės rinkos kontekstą.
Klausimas, tebekeliantis didžiausią susirūpinimą, yra susijęs su siūlomos sistemos ir 
Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu pasiūlytos pranešimo sistemos ryšiu ir jų 
veiksmingu sambūviu – tai viena iš priežasčių, dėl kurių ypatingas dėmesys atkreipiamas į tai, 
kad bet kokie teisės aktai dėl ES kibernetinio saugumo turėtų būti priimami po to, kai bus 
priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, o ne prieš tai. Be to, turėtų būti 
atsižvelgta į tikrąjį finansinį ir administracinį poveikį, įskaitant visas visuomenines išlaidas, o 
ne tik pranešimo parengimo išlaidas. Programinės įrangos įmonės, teikiančios nekokybiškas 
programavimo paslaugas, taip taupančius pinigus ir neapsaugančios savo klientų, negali visais 
atvejais būti saugomos taikant standartines sąlygas vartotojui, pagal kuras neigiama bet kokia 
atsakomybė už prastą jų programinės įrangos veikimą. Jos turi būti skatinamos užtikrinti, kad 
vartotojai būtų pakankamai saugūs. Pagaliau esminės sąvokos turėtų būti paaiškintos, o ne 
paliktos savo nuožiūra interpretuoti valstybėms narėms (pvz., ką reiškia „administravimo 
institucijos“, „didelis poveikis“, ir konkrečiai apibrėžta, kas yra elektroninis nusikaltimas).

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) kadangi daugiau bendrų priežasčių, 
dėl kurių genda sistemos, tebėra 
netyčinės, pvz., natūralios priežastys ar 
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žmogiška klaida, infrastruktūra turėtų 
būti atspari ir tyčiniams, ir netyčiniams 
sutrikimams, o ypatingos svarbos 
infrastruktūros operatoriai turėtų 
parengti atsparumu pagrįstas sistemas, 
kurios veiktų net sugedus kitoms jų 
nekontroliuojamoms sistemoms;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) teisės aktai dėl duomenų apsaugos 
ES lygmeniu turėtų būti priimami prieš 
priimant ES lygmens teisės aktus dėl 
kibernetinio saugumo. Todėl Tinklų ir 
informacijos saugumo direktyva turėtų 
būti priimta tik po to, kai bus priimtas 
Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 judėjimo, 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 

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 judėjimo, 2002 m. 
liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje ir 2000 m. 
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Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl 
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo.

gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl 
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo. 

Or. en

Pagrindimas

Nors nuoroda į Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 pateikta 39 konstatuojamojoje dalyje, Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) nuomonėje pažymima, kad čia ji taip pat 
būtina.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kibernetinis atsparumas – tinklo ir 
informacinės sistemos gebėjimas būti 
atspariai ir atgauti visišką operatyvinį 
pajėgumą po incidento, įskaitant techninį 
veiklos sutrikimą, elektros srovės dingimą 
ar saugumo incidentus, tačiau šiais 
incidentais neapsiribojant;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

incidentas – tai bet kokios aplinkybės ar 
įvykis, turintys neigiamą poveikį 
saugumui;

incidentas – tai bet kokios aplinkybės ar 
įvykis, turintys neigiamą poveikį saugumui 
ir esminių paslaugų teikimui;

Or. en
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Pakeitimas 6

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;

Or. en

Pagrindimas

Pareiga parengti rizikos vertinimo planą apibrėžta pernelyg siaurai, kadangi į šią formuluotę 
neįtraukta kita veikla, reikalinga valdant pavojų informacijos saugumui. EDAPP 
rekomenduoja parengti ir nuolat taikyti rizikos valdymo sistemą, kuri, be abejo, apimtų ir 
rizikos vertinimo etapą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
nacionalinę tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo kompetentingą instituciją 
(„kompetentinga institucija“).

1. Kiekviena valstybė narė paskiria civilinę 
nacionalinę tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo kompetentingą instituciją 
(„kompetentinga institucija“).

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kai tai susiję su informacija, kuri 
renkama, apdorojama ir kuria keičiamasi, 
kompetentingos institucijos vykdo asmens 
duomenų apsaugos reikalavimus, 
išdėstytus Direktyvos 95/46/EB 
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17 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimo tinkle kompetentingos 
institucijos:

Bendradarbiavimo tinkle kompetentingos 
institucijos, užtikrindamos, kad būtų 
renkami ir apdorojami duomenys, būtini 
tik konkrečiam tikslui pasiekti, ir kad būtų 
laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento:

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Asmens duomenys atskleidžiami tik 
gavėjams, kuriems šiuos duomenis būtina 
apdoroti savo užduočių vykdymo tikslu 
vadovaujantis atitinkamu teisiniu 
pagrindu. Atskleisti duomenys riboti, t. y. 
tai tik duomenys, būtini jų užduotims 
atlikti. Užtikrinama, kad būtų laikomasi 
tikslu pagrįsto ribojimo principo. Šių 
duomenų saugojimo laiko riba nurodoma 
šioje direktyvoje išdėstytais tikslais.

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kriterijais, nustatytais valstybių narių 
dalyvavimo taikant saugią informacijos 
mainų sistemą tikslu, siekiant užtikrinti, 
kad visi dalyviai visais apdorojimo etapais 
užtikrintų aukšto lygio saugumą ir 
atsparumą – taip pat ir tinkamomis 
konfidencialumo ir saugumo 
priemonėmis, kaip nustatyta Direktyvos 
95/46/EB 16 ir 17 straipsniuose ir 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 21 ir 
22 straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išankstinio perspėjimo pranešimuose 
kompetentingos institucijos ir Komisija 
perduoda bet kokią turimą informaciją, 
kuri gali būti naudinga vertinant riziką ar 
incidentą.

2. Išankstinio perspėjimo pranešimuose 
kompetentingos institucijos ir Komisija 
perduoda bet kokią turimą informaciją, 
kuri gali būti naudinga vertinant riziką ar 
incidentą, kaip apibrėžta pagal Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės prašymu arba savo 3. Valstybės narės prašymu arba savo 
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iniciatyva Komisija gali pareikalauti, kad 
valstybė narė pateiktų bet kokią 
informaciją, susijusią su konkrečia rizika ar 
incidentu.

iniciatyva Komisija gali pareikalauti, kad 
valstybė narė pateiktų bet kokią 
informaciją, susijusią su konkrečia rizika ar 
incidentu, kaip apibrėžta pagal Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

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 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, kaip 
apibrėžta pagal Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Programinės įrangos gamintojai 
atsakingi už saugumo pažeidimų 
pašalinimą per 24 valandas nuo tada, kai 
jie buvo informuoti apie rimtus atvejus, ir 
per 72 valandas tais atvejais, kad 
nepanašu, kad dėl pažeidimo būtų patirta 
didelių finansinių nuostolių ar būtų 
stipriai pažeistas privatumas.

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komercinės programinės įrangos 
gamintojai nesaugomi atsakomybės 
atsisakymo nuostata, kai gali būti įrodyta, 
kad jų produkcija netinkamai pagaminta,
kad būtų galima atremti numatomas 
grėsmes saugumui.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reikalavimai pagal 1 ir 2 dalis taikomi 
visiems rinkos dalyviams, teikiantiems 
paslaugas Europos Sąjungoje.

3. Reikalavimai pagal 1 ir 2 dalis taikomi 
visiems rinkos dalyviams ir programinės 
įrangos gamintojams, teikiantiems 
paslaugas Europos Sąjungoje. Pranešimai 
apie incidentus, kaip nustatyta pagal 
2 dalį, taikomi nedarant poveikio pareigai 
pranešti apie asmens duomenų pažeidimą, 
kaip nustatyta pagal taikomus teisės aktus 
dėl asmens duomenų apsaugos.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) CERT įgyvendina ir valdo saugumo b) CERT įgyvendina ir valdo saugumo 
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priemones, siekdama užtikrinti jos 
gaunamos ir tvarkomos informacijos 
konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą 
ir autentiškumą.

priemones, siekdama užtikrinti jos 
gaunamos ir tvarkomos informacijos 
konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą 
ir autentiškumą ir laikydamasi duomenų 
apsaugos reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkos dalyvių sąrašas Rinkos dalyvių sąrašas
Nurodyti 3 straipsnio 8 dalies a punkte Nurodyti 3 straipsnio 8 dalies a punkte

1. E. prekybos platformos 1. E. prekybos platformos
2. Interneto mokėjimo vartai 2. Interneto mokėjimo vartai

3. Socialiniai tinklai
4. Paieškos sistemos 3. Paieškos sistemos

5. Nuotolinių išteklių paslaugos 4. Nuotolinių išteklių paslaugos

6. Taikomųjų programų parduotuvės

Or. en


