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ĪSS PAMATOJUMS

Pašlaik Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām (turpmāk — “subjekti”) ir 
vai nu savi informācijas drošības noteikumi, kuru pamatā ir konkrētā subjekta reglaments vai 
dibināšanas akts, vai arī šādu informācijas drošības noteikumu vispār nav. Oficiālas 
informācijas drošības politikas neesamība it sevišķi var būt raksturīga nelieliem subjektiem. 
Vienlaikus vērojams, ka arvien pieaug sensitīvas neklasificētas un Eiropas Savienības 
klasificētas informācijas (ESKI) apjoms, ar kuru savstarpēji apmainās Savienības subjekti. 
Līdz ar to, ņemot vērā kiberdraudu un hibrīddraudu dinamisko attīstību, Eiropas 
administrācija ir arvien vairāk pakļauta uzbrukumiem. Savienības subjektu apstrādātā 
informācija ir pievilcīgs mērķis dažādiem apdraudējumiem, tādēļ tā ir pienācīgi jāaizsargā.

Tāpēc atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē šo priekšlikumu, kas ietilpst Komisijas 2020. gada 
jūlijā pieņemtajā ES Drošības savienības stratēģijā. Ņemot vērā, ka Savienības subjektu 
informācijas drošības noteikumu klāsts ir plašs un šie noteikumi ir atšķirīgi, kā arī to, ka 
kibervide un apdraudējumi nepārtraukti mainās, ir pamatoti, pieņemot regulu, modernizēt un 
racionalizēt visu Savienības subjektu iekšējo tiesisko regulējumu informācijas drošības jomā. 
Sadarbība informācijas drošības jomā starp Savienības subjektiem nāktu par labu visiem 
rīcībspēkiem, palīdzot izveidot informācijas drošības kultūru.

Godprātīga informācijas apstrāde ir ārkārtīgi būtiska Eiropas rūpniecībai, jo īpaši attiecībā uz 
komercnoslēpumiem. Tādēļ jo īpaši jāpanāk, lai noteikumi par informācijas apstrādi atbilstu 
attiecīgiem augstiem standartiem.

Savienības iestāžu locekļiem saskaņā ar savām pilnvarām vajadzētu būt piekļuvei visai 
nepieciešamajai informācijai, kas tiem vajadzīga savu uzdevumu veikšanai, pamatojoties uz 
principu “nepieciešamība zināt” — tas nozīmē, ka informācijai var piekļūt tikai tie, kuriem šī 
piekļuve ir vajadzīga, lai efektīvi veiktu savus uzdevumus. Turklāt ir ļoti svarīgi nodrošināt, 
lai Eiropas Parlamenta deputātiem būtu nodrošināta piekļuve jebkāda veida informācijai, kas 
ir nepieciešama efektīvai viņu mandāta īstenošanai.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Savienības iestādēm un struktūrām 
pašlaik ir savi informācijas drošības 
noteikumi, kuru pamatā ir to reglaments 

(1) Savienības subjektiem pašlaik ir 
savi informācijas drošības noteikumi, kuru 
pamatā ir to reglaments vai dibināšanas 
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vai dibināšanas akts, vai to nav vispār. 
Šādā situācijā katra Savienības iestāde un 
struktūra iegulda ievērojamas pūles, lai 
pieņemtu dažādas pieejas, tādējādi radot 
situāciju, kad informācijas apmaiņa ne 
vienmēr ir uzticama. Kopīgas pieejas 
trūkums kavē tādu kopīgu rīku ieviešanu, 
kuru pamatā ir saskaņots noteikumu 
kopums atkarībā no aizsargājamās 
informācijas drošības vajadzībām.

akts, vai šādu noteikumu nav vispār. Šādā 
situācijā katrs Savienības subjekts iegulda 
ievērojamas pūles, lai pieņemtu dažādas 
pieejas, tādējādi radot situāciju, kad 
informācijas apmaiņa ne vienmēr ir 
uzticama. Kopīgas pieejas trūkums kavē 
tādu kopīgu rīku ieviešanu, kuru pamatā ir 
saskaņots noteikumu kopums atkarībā no 
aizsargājamās informācijas drošības 
vajadzībām.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu, 
izņemot 3. panta e) punktu un 42. panta 
4. punkta a) apakšpunktu. Ja tas tiks 
pieņemts, atbilstošas izmaiņas vajadzēs 
veikt visā tekstā.)

(Sk. 3. panta e) punkta formulējumu.)

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai gan ir gūti panākumi 
saskanīgāku noteikumu izstrādē attiecībā 
uz Eiropas Savienības klasificētās 
informācijas (ESKI) un neklasificētas 
informācijas aizsardzību, attiecīgo sistēmu 
sadarbspēja joprojām ir ierobežota, līdz ar 
to nevar gludi pārsūtīt informāciju starp 
dažādām Savienības iestādēm un 
struktūrām. Tādēļ būtu jāpieliek papildu 
pūles, lai nodrošinātu starpiestāžu pieeju 
ESKI un sensitīvas neklasificētas 
informācijas apmaiņai, paredzot vienotas 
informācijas kategorijas un kopējus 
galvenos apstrādes principus. Būtu 
jāparedz arī pamats, kas ļautu vienkāršot 
procedūras ESKI un sensitīvas 
neklasificētas informācijas apmaiņai starp 
Savienības iestādēm un struktūrām un ar 
dalībvalstīm.

(2) Lai gan ir gūti panākumi 
saskanīgāku noteikumu izstrādē attiecībā 
uz Eiropas Savienības klasificētās 
informācijas (ESKI) un neklasificētas 
informācijas aizsardzību, attiecīgo sistēmu 
sadarbspēja joprojām ir ierobežota, līdz ar 
to nevar gludi pārsūtīt informāciju starp 
dažādiem Savienības subjektiem Tādēļ 
būtu jāpieliek papildu pūles, lai 
nodrošinātu starpiestāžu pieeju ESKI un 
sensitīvas neklasificētas informācijas 
apmaiņai, paredzot vienotas informācijas 
kategorijas, kopējus galvenos apstrādes 
principus un attiecīgā gadījumā kopēju 
informācijas sistēmu infrastruktūru, kas 
Savienības subjektiem kalpotu 
informācijas apstrādei, glabāšanai un 
nosūtīšanai. Būtu jāparedz arī pamats, kas 
ļautu vienkāršot procedūras ESKI un 
sensitīvas neklasificētas informācijas 
apmaiņai starp Savienības subjektiem un ar 
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dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tādēļ būtu jāparedz attiecīgi 
noteikumi, kas nodrošina vienotu 
informācijas drošības līmeni visās 
Savienības iestādēs un struktūrās. Tiem 
būtu jāveido visaptveroša un saskaņota 
vispārēja sistēma ESKI un neklasificētas 
informācijas aizsardzībai un jānodrošina 
pamatprincipu un minimālo standartu 
atbilstība.

(3) Tādēļ būtu jāparedz attiecīgi 
noteikumi, kas nodrošina vienotu 
informācijas drošības līmeni visos 
Savienības subjektos. Tiem būtu jāveido 
visaptveroša un saskaņota vispārēja 
sistēma ESKI un neklasificētas 
informācijas aizsardzībai un jānodrošina 
pamatprincipu un vienotu minimālo 
standartu atbilstība.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Savienības iestāžu locekļiem, 
pamatojoties uz savām pilnvarām, 
vajadzētu būt piekļuvei visai 
nepieciešamajai informācijai atbilstīgi 
principam “nepieciešamība zināt”, lai 
varētu īstenot savus Līgumos noteiktos 
uzdevumus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Izstrādājot informācijas drošības 
noteikumus, Savienības subjektiem būtu 
jānodrošina efektivitāte un jāizvēlas 
labākie risinājumi, jo īpaši attiecībā uz 
ieguldījumu rentabilitāti, pienācīgu 
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elastīguma līmeni, administratīvā sloga 
samazināšanu, risku samazināšanu līdz 
minimumam, augstāku pārredzamības 
līmeni un darba vides uzlabošanu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Saistībā ar informācijas drošību 
Savienības iestādēm un struktūrām būtu 
jāpalielina organizatoriskā sadarbspēja 
un kopīgi jārīkojas, lai nodrošinātu tīklu 
un informācijas sistēmu, datu un 
informācijas ieguvei, glabāšanai, 
apstrādei un nosūtīšanai izmantoto 
resursu aizsardzību.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šai regulai būtu jānodrošina, ka 
jebkādi personas datu un privātuma 
aizsardzības tiesību ierobežojumi ir 
nepieciešami un samērīgi, kā to nosaka 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
52. panta 1. punkts.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Visiem informācijas drošības 
pasākumiem, kas ietver personas datu 
apstrādi, būtu jāatbilst attiecīgajiem 
Savienības tiesību aktiem par datu 
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aizsardzību un privātumu. Savienības 
subjektiem būtu jāparedz attiecīgi tehniski 
un organizatoriski aizsardzības pasākumi, 
lai nodrošinātu atbilstību, ievērojot 
pārskatatbildību un pārredzamību.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Īstenojot šo regulu, Savienības 
subjektiem būtu jātiecas palielināt 
pārredzamību, līdz minimumam ierobežot 
konfidenciālu dokumentu izmantošanu 
un izmantošanas ilgumu, paredzēt 
aizsardzības pasākumus pret tādu 
klasificēšanu, kas liegtu Savienības 
subjektiem pildīt savus uzdevumus, un 
nodrošināt pienācīgu aizsardzību 
trauksmes cēlējiem, vienlaikus nodrošinot 
augstu informācijas aizsardzības līmeni 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un 
paraugpraksi.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šī regula neskar Regulu (Euratom) 
Nr. 3/195817, Regulu Nr. 31 (EEK), 
11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas 
Ekonomikas kopienas un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas Civildienesta 
noteikumus un pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtību18, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1049/200119, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2018/172520, 
Padomes Regulu (EEK, Euratom) Nr. 
354/8321, Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES, Euratom) 2018/104622, 

(6) Šī regula neskar Regulu (Euratom) 
Nr. 3/195817, Regulu Nr. 31 (EEK), 
11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas 
Ekonomikas kopienas un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas Civildienesta 
noteikumus un pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtību18, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1049/200119, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2018/172520, tostarp 
noteikumus par personas datu 
starptautisku pārsūtīšanu,Padomes 
Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/8321, 
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2021/69723, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu [...]24, ar ko paredz 
pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta 
līmeņa kiberdrošību Savienības iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES, Euratom) 2018/104622, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
2021/69723, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu [...]24, ar ko paredz 
pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta 
līmeņa kiberdrošību Savienības iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās.

_________________ _________________
17 Regula (Euratom) Nr. 3/1958 par 
Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līguma 24. panta piemērošanu 
(OV 17, 6.10.1958, 406. lpp.).

17 Regula (Euratom) Nr. 3/1958 par 
Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līguma 24. panta piemērošanu 
(OV 17, 6.10.1958, 406. lpp.).

18 OV 45, 14.6.1962., 1385. lpp. 18 OV 45, 14.6.1962., 1385. lpp.
19 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) 
par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas dokumentiem (OV 
L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

19 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) 
par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas dokumentiem (OV 
L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi Savienības iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu 
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu 
(EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 
1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 
39. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi Savienības iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu 
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu 
(EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 
1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 
39. lpp.).

21 Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 
354/83 (1983. gada 1. februāris) par 
Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas vēsturisko arhīva 
materiālu nodošanu atklātībai un secīgie 
grozījumi tajā (OV L 43, 15.2.1983., 
1. lpp.).

21 Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 
354/83 (1983. gada 1. februāris) par 
Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas vēsturisko arhīva 
materiālu nodošanu atklātībai un secīgie 
grozījumi tajā (OV L 43, 15.2.1983., 
1. lpp.).

22 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. 
jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam, 
ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, 
(ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, 
(ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, 
(ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, 
(ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 
541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 

22 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. 
jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam, 
ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, 
(ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, 
(ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, 
(ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, 
(ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 
541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
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30.7.2018., 1. lpp.). 30.7.2018., 1. lpp.).
23 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2021/697 (2021. gada 29. aprīlis), ar 
ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu un 
atceļ Regulu (ES) 2018/1092 (OV L 170, 
12.5.2021., 149. lpp.).

23 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2021/697 (2021. gada 29. aprīlis), ar 
ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu un 
atceļ Regulu (ES) 2018/1092 (OV L 170, 
12.5.2021., 149. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
[...], ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt 
vienādi augsta līmeņa kiberdrošību 
Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un 
aģentūrās (tiks pieņemta).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
[...], ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt 
vienādi augsta līmeņa kiberdrošību 
Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un 
aģentūrās (tiks pieņemta).

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai radītu oficiālu struktūru 
sadarbībai starp Savienības iestādēm un 
struktūrām informācijas drošības jomā, 
nepieciešams izveidot Iestāžu 
koordinācijas grupu (“Koordinācijas 
grupa”), kurā ir pārstāvētas visas 
Savienības iestāžu un struktūru drošības 
iestādes. Koordinācijas grupai, kurai 
nebūtu lēmumu pieņemšanas pilnvaru, būtu 
jāuzlabo politikas saskaņotība informācijas 
drošības jomā un jāveicina informācijas 
drošības procedūru un rīku saskaņošana 
visās Savienības iestādēs un struktūrās.

(8) Lai radītu oficiālu, vienotu 
struktūru sadarbībai starp Savienības 
subjektiem informācijas drošības jomā, 
nepieciešams izveidot Iestāžu 
koordinācijas grupu (“Koordinācijas 
grupa”), kurā ir pārstāvētas visas 
Savienības iestāžu un struktūru drošības 
iestādes. Koordinācijas grupai, kurai 
nebūtu lēmumu pieņemšanas pilnvaru, būtu 
jāuzlabo politikas saskaņotība informācijas 
drošības jomā un jāveicina informācijas 
drošības procedūru un rīku saskaņošana 
visos Savienības subjektos.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Informācijas drošības riska 
pārvaldības principam vajadzētu būt tās 
politikas pamatā, ko šajā jomā izstrādā 
katra Savienības iestāde un struktūra. 
Šajā regulā noteiktās minimālās prasības ir 
jāievēro, taču katrai Savienības iestādei un 

(12) Informācijas drošības riska 
pārvaldības principam vajadzētu būt tās 
politikas pamatā, ko šajā jomā izstrādā 
katrs Savienības subjekts. Šajā regulā 
noteiktās vienotās minimālās prasības ir 
jāievēro, taču katram Savienības 



PE738.558v02-00 10/23 AD\1272562LV.docx

LV

struktūrai būtu jāpieņem īpaši drošības 
pasākumi informācijas aizsardzībai saskaņā 
ar iekšējā riska novērtējuma rezultātiem. 
Tāpat informācijas aizsardzības tehniskie 
līdzekļi būtu jāpielāgo katras iestādes un 
struktūras konkrētajai situācijai.

subjektam būtu jāpieņem īpaši drošības 
pasākumi informācijas aizsardzībai saskaņā 
ar iekšējā riska novērtējuma rezultātiem. 
Tāpat informācijas aizsardzības tehniskie 
līdzekļi būtu jāpielāgo katra Savienības 
subjekta konkrētajai situācijai. Tomēr 
īpašie drošības pasākumi nedrīkstētu radīt 
šķēršļus citu iestāžu darbībai un likumīgai 
piekļuvei informācijai, piemēram, tiem 
nevajadzētu nepamatoti ierobežot Eiropas 
Parlamenta deputātu piekļuvi Komisijas 
sagatavotajai vai turētajai informācijai.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Tīkli, ko izmanto, lai pieslēgtos 
Savienības iestādes vai struktūras 
attālinātas piekļuves pakalpojumiem, būtu 
jāaizsargā ar atbilstošiem drošības 
pasākumiem ar mērķi pielāgoties jaunajai 
tāldarba praksei.

(14) Tīklu informācijas sistēmas, 
digitālā infrastruktūra un galiekārtas, ko 
izmanto, lai pieslēgtos Savienības subjekta 
attālinātas piekļuves pakalpojumiem, būtu 
jāaizsargā ar atbilstošiem drošības 
pasākumiem ar mērķi pielāgoties jaunajai 
tāldarba praksei.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tā kā Savienības iestādes un 
struktūras bieži izmanto darbuzņēmējus un 
ārpakalpojumus, ir svarīgi izstrādāt 
kopīgus noteikumus par līgumslēdzēju 
personālu, kas veic ar informācijas drošību 
saistītus uzdevumus.

(15) Tā kā Savienības subjekti bieži 
izmanto darbuzņēmējus un 
ārpakalpojumus, ir svarīgi izstrādāt 
kopīgus noteikumus par līgumslēdzēju 
personālu, kas veic ar informācijas drošību 
saistītus uzdevumus. Šādos noteikumos 
būtu jāparedz prasība līgumslēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūras ietvaros 
veikt drošības pārbaudes procedūru. 
Minētajā procedūrā būtu jāņem vērā viss 
piegādes ķēdes diapazons un trešo pušu 
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darbuzņēmēju darbības vide.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Risinot personas datu aizsardzības 
pārkāpumus, Savienības subjektiem savās 
informācijas drošības incidentu 
pārvaldības procedūrās būtu jāpiemēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1725 (EUDPR)1a. Tādēļ 
Savienības subjektiem būtu jāpieņem 
personas datu aizsardzības pārkāpumu 
risināšanas procedūra.
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 
23. oktobris) par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, 
birojos un aģentūrās un par šādu datu 
brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 un Lēmumu 
Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 
21.11.2018.).

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) ESKI aizsardzību nodrošina arī ar 
tehniskiem un organizatoriskiem 
pasākumiem, kas attiecas uz to Savienības 
iestāžu un struktūru celtnēm, ēkām, 
telpām, birojiem vai objektiem, kurās ESKI 
apspriež, apstrādā vai glabā. Šī regula 
paredz īstenot informācijas drošības 
pārvaldības procesu fiziskās drošības jomā, 
kurš ļautu Savienības iestādēm un 

(18) ESKI aizsardzību nodrošina arī ar 
tehniskiem un organizatoriskiem 
pasākumiem, kas attiecas uz to Savienības 
subjektu celtnēm, ēkām, telpām, birojiem 
vai objektiem, kurās ESKI apspriež, 
apstrādā vai glabā. Šī regula paredz īstenot 
informācijas drošības pārvaldības procesu 
fiziskās drošības jomā, kurš ļautu 
Savienības subjektiem izvēlēties savām 
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struktūrām izvēlēties savām atrašanās 
vietām piemērotus drošības pasākumus.

atrašanās vietām piemērotus drošības 
pasākumus. Būtu jāveic rūpīgs drošības 
infrastruktūras, tostarp pakalpojumu, 
izvērtējums. Veicot minēto izvērtējumu, 
būtu jāņem vērā viss piegādes ķēdes 
diapazons un darbības vide.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Savienības iestādes un struktūras 
tradicionāli ir attīstījušas savas sakaru un 
informācijas sistēmas autonomi un nav 
pievērušas pietiekamu uzmanību to 
sadarbspējai ar visām Savienības iestādēm 
un struktūrām. Tādēļ nepieciešams noteikt 
minimālās drošības prasības attiecībā uz 
sakaru un informācijas sistēmām (SIS), 
kurās apstrādā un glabā gan ESKI, gan 
neklasificētu informāciju, lai garantētu 
netraucētu informācijas apmaiņu ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām.

(21) Savienības subjekti tradicionāli ir 
attīstījuši savas sakaru un informācijas 
sistēmas autonomi un nav pievērsuši 
pietiekamu uzmanību to sadarbspējai ar 
visiem Savienības subjektiem. Tādēļ 
nepieciešams noteikt minimālās drošības 
prasības attiecībā uz sakaru un informācijas 
sistēmām (SIS), kurās apstrādā, glabā un 
pārsūta gan ESKI, gan neklasificētu 
informāciju, lai garantētu netraucētu 
informācijas apmaiņu ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Savienības subjektu rīcībā esošās 
informācijas apmaiņa notiek arī IKT vidē, 
izmantojot Savienības subjekta īpašumā 
esošus un ekspluatētus vai trešās personas 
mitinātus vai ekspluatētus uz vietas esošus 
vai virtuālus resursus, IKT produktus, 
IKT pakalpojumus un IKT procesus, kā 
arī jebkura tīklu un informācijas sistēmu, 
tostarp mobilās ierīces, korporatīvos tīklus 
un uzņēmējdarbības tīklus, kas nav 
pieslēgti internetam, un jebkādas ierīces, 
kas pieslēgtas IKT videi.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ciešā sadarbība starp Savienības 
iestādēm un struktūrām, kā arī augstais 
sinerģijas līmenis to starpā nozīmē liela 
informācijas apjoma apmaiņu. Klasificētas 
informācijas drošības labad būtu jānovērtē 
Savienības iestādes vai struktūras 
uzticamība, pirms tā apstrādā un glabā 
noteikta līmeņa ESKI.

(24) Ciešā sadarbība starp Savienības 
subjektiem, kā arī augstais sinerģijas 
līmenis to starpā nozīmē liela informācijas 
apjoma apmaiņu. Klasificētas informācijas 
drošības labad būtu jānovērtē Savienības 
subjektu spēja apstrādāt, glabāt un nosūtīt 
ESKI, pirms subjekts apstrādā un glabā 
noteikta līmeņa ESKI.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Notika apspriešanās ar Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2018/172527 42. pantu, un tas 
sniedza atzinumu...,

(29) Saskaņā ar Regulas (ES) 
2018/1725 42. panta 1. punktu ir notikusi 
apspriešanās ar Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītāju, kurš sniedza atzinumu ...,

_________________
27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 
23. oktobris) par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, 
birojos un aģentūrās un par šādu datu 
brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 un Lēmumu 
Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 
21.11.2018.).

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu nosaka informācijas 
drošības noteikumus visām Savienības 
iestādēm un struktūrām.

1. Ar šo regulu nosaka kopējus 
informācijas drošības noteikumus visiem 
Savienības subjektiem.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) “Savienības iestādes un 
struktūras” ir Savienības iestādes, 
struktūras, biroji un aģentūras, kas 
izveidotas ar Līgumu par Eiropas 
Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību, Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līgumu vai tiesību aktu, vai 
pamatojoties uz tiem;

e) “Savienības subjekti” ir Savienības 
iestādes, struktūras, biroji un aģentūras, kas 
izveidotas ar Līgumu par Eiropas 
Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību, Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līgumu vai tiesību aktu, vai 
pamatojoties uz tiem;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – s punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) “nulles uzticēšanās” ir drošības 
modelis, sistēmas izstrādes principu 
kopums un koordinēta kiberdrošības un 
sistēmas pārvaldības stratēģija, kuras 
pamatā ir draudu esības atzīšana 
tradicionāla tīkla robežās un ārpus tām;

s) “nulles uzticēšanās” ir drošības 
modelis, sistēmas izstrādes principu 
kopums un koordinēta kiberdrošības un 
sistēmas pārvaldības stratēģija, kuras 
pamatā ir draudu esības atzīšana 
tradicionāla tīkla robežās un ārpus tām un 
princips “nekad neuzticies, vienmēr 
pārliecinies”;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – aea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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aea) “standarts” ir standarts, kas 
definēts Regulas (ES) Nr. 1025/2012 
2. panta 1. punktā;

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Savienības iestāžu locekļiem ir 
piekļuve visai nepieciešamajai 
informācijai, pamatojoties uz principu 
“nepieciešamība zināt”, lai varētu efektīvi 
īstenot savas pilnvaras saskaņā ar 
Līgumiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības iestādes un struktūras, kas 
apstrādā un glabā ESKI, organizē obligātas 
mācības vismaz reizi piecos gados visām 
personām, kam atļauts piekļūt ESKI. 
Attiecīgās Savienības iestādes un 
struktūras organizē īpašas mācības 
īpašajām funkcijām, kurām uzticēti 
informācijas drošības uzdevumi.

Savienības subjekti, kas apstrādā un glabā 
ESKI, organizē obligātas mācības vismaz 
reizi piecos gados visām personām, kam 
atļauts piekļūt ESKI. Attiecīgie Savienības 
subjekti organizē īpašas mācības īpašajām 
funkcijām, kurām uzticēti informācijas 
drošības uzdevumi. Savienības subjekti ne 
vēlāk kā ... [seši mēneši pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] izstrādā un īsteno 
efektīvas un piemērotas mācības, kas 
atbilst saskaņā ar 5. pantu apzinātajiem 
riskiem, visām personām, kurām ir atļauts 
piekļūt ESKI.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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ea) apstrādes sistēmu un pakalpojumu 
integritāte, pieejamība un noturība.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) riskus fizisku personu tiesībām un 
brīvībām;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) darbības nepārtrauktību un 
negadījumu seku novēršanu;

f) darbības nepārtrauktību, piemēram, 
dublējuma pārvaldību, negadījumu seku 
novēršanu un krīžu pārvaldību;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Rīkojoties ar visu Savienības 
iestāžu un struktūru piekrišanu un to 
kopējās interesēs, Koordinācijas grupa:

2. Rīkojoties ar vienkāršu balsu 
vairākumu un visu Savienības subjektu 
kopējās interesēs, Koordinācijas grupa:

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecīgā gadījumā sadarbībā ar 
Iestāžu Kiberdrošības padomi, kas minēta 
9. pantā Regulā (ES) [...], ar ko paredz 

c) attiecīgā gadījumā sadarbībā ar 
Iestāžu Kiberdrošības padomi, kas minēta 
9. pantā Regulā (ES) [...], ar ko paredz 
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pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta 
līmeņa kiberdrošību Savienības iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās, izstrādā 
norādes par šīs regulas īstenošanu;

pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta 
līmeņa kiberdrošību Savienības subjektos, 
izstrādā norādes par šīs regulas īstenošanu;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) stiprināt sadarbību un 
koordināciju ar CERT-EU;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pilnīgu (end-to-end) šifrēšanu, jo 
īpaši apmaiņai ar sensitīvu neklasificētu 
informāciju;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācijas drošības incidentus 
oficiāli reģistrē un tiem seko saskaņā ar 
Regulu (ES) [XXX], ar ko paredz 
pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta 
līmeņa kiberdrošību Savienības iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās.

d) informācijas drošības incidentus 
oficiāli reģistrē un risina saskaņā ar 
Regulu (ES) [XXX], ar ko paredz 
pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta 
līmeņa kiberdrošību Savienības iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Koordinācijas grupa pieņem norāžu 
dokumentus par ESKI izveidi un 
klasifikāciju.

2. Koordinācijas grupa pieņem norāžu 
dokumentus par ESKI izveidi un 
klasifikāciju, īstenojot principu par 
klasifikācijas izmantošanas samazināšanu 
līdz minimumam un ierobežojot 
klasifikācijas ilgumu.

Norāžu dokumentos iekļauj noteikumus 
par informācijas un materiālu 
novērtējumu un klasifikācijas 
pamatojumu, un to mērķis ir palielināt 
pārredzamību un izvairīties no 
nepamatota “slazda” efekta.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šis pants neskar Regulu (ES) 
Nr. 1049/2001.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informē informācijas autoru; a) bez liekas kavēšanās un jebkurā 
gadījumā ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc 
tam, kad drošības iestāde ir informēta par 
pārkāpumu, informē informācijas autoru;

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



AD\1272562LV.docx 19/23 PE738.558v02-00

LV

e) ziņo kompetentajām iestādēm par 
faktiskā vai iespējamā apdraudējuma 
sekām un veiktajiem pasākumiem.

e) bez liekas kavēšanās un jebkurā 
gadījumā ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc 
tam, kad drošības iestāde ir informēta par 
pārkāpumu, ziņo kompetentajām iestādēm 
par faktiskā vai iespējamā apdraudējuma 
sekām un veiktajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) sistēmas īpašnieks vai informācijas 
aizsardzības operatīvā iestāde nodrošina, 
ka ir ieviests ievainojamības 
konstatēšanas un paziņošanas process, 
tostarp attiecīgā gadījumā paredzot 
iekšēju un ārēju atlīdzību; vajadzības 
gadījumā papildus tiek veiktas regulāras 
revīzijas un ielaušanās testēšana.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ESKI elektroniskai nosūtīšanai un 
glabāšanai izmanto apstiprinātus 
kriptogrāfijas produktus. Apstiprinātu 
kriptogrāfijas produktu sarakstu uztur 
Padome, pamatojoties uz valsts drošības 
iestāžu sniegto informāciju.

1. ESKI elektroniskai nosūtīšanai un 
glabāšanai izmanto apstiprinātus 
kriptogrāfijas produktus.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Padome, pamatojoties uz valstu 
drošības iestāžu sniegto informāciju, 
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uztur apstiprinātu kriptogrāfijas produktu 
sarakstu attiecībā uz visu informāciju un 
materiāliem, kas klasificēti kā ESKI.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
42. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Attiecībā uz informāciju un 
materiāliem, kas klasificēti kā 
RESTREINT UE / EU RESTRICTED, 
Eiropas Savienības Kiberdrošības 
aģentūra (ENISA) izveido, uztur un ik 
gadu atjaunina papildu apstiprinātu 
kriptogrāfijas produktu sarakstu. Veidojot 
un atjauninot sarakstu, ENISA ņem vērā 
jaunāko tehnoloģiju attīstību un tirgus 
norises, kā arī Savienības subjektu 
specifiskās vajadzības. ENISA izveido 
sarakstu līdz ... [18 mēneši no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Koordinācijas grupa katru gadu 
informē Padomi par kriptogrāfijas 
produktiem, kurus tā iesaka izvērtēšanai 
dalībvalsts kriptogrāfijas iestādē, 
pamatojoties uz Savienības iestādēs un 
struktūrās veiktu aptauju.

5. Koordinācijas grupa katru gadu 
informē Padomi par kriptogrāfijas 
produktiem, kurus tā iesaka izvērtēšanai 
dalībvalsts kriptogrāfijas apstiprinājuma 
iestādē vai ENISA, pamatojoties uz 
Savienības subjektos veiktu aptauju.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
52. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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2. Dalīšanās ar ESKI un klasificētas 
informācijas apmaiņas apakšgrupu veido 
Komisijas, Padomes un Eiropas Ārējās 
darbības dienesta pārstāvji, un tā darbojas 
pēc vienprātības principa.

2. Dalīšanās ar ESKI un klasificētas 
informācijas apmaiņas apakšgrupu veido 
Eiropas Parlamenta, Komisijas, Padomes 
un Eiropas Ārējās darbības dienesta 
pārstāvji, un tā darbojas pēc vienprātības 
principa. Apakšgrupa nodrošina sinerģiju 
ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un 
nodrošina, ka klasifikācija pati par sevi 
neliedz izpaust informāciju.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) pastāv juridisks pienākums, kas 
izriet no Savienības tiesību aktiem vai 
Savienības iestāžu noslēgta starpiestāžu 
nolīguma; vai

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punkta a) apakšpunkta 
nosacījumu uzskata par izpildītu, ja 
piekļuve ESKI ir vajadzīga, lai izpildītu 
Savienības subjekta pilnvaras vai 
uzdevumus, kas tam uzticēti ar Savienības 
tiesību aktiem, vai ja pretējā gadījumā 
būtu skarta subjekta institucionālā 
autonomija.
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