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Grozījums Nr. 397
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2.a virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

DROŠĪBAS UN DATU AIZSARDZĪBAS 
PĒC NOKLUSĒJUMA SATVARS

Or. en

Grozījums Nr. 398
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
-43. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-43. pants

Integrētā drošība un drošība pēc 
noklusējuma

1. Ņemot vērā jaunākās iespējas, ražotāji 
un pakalpojumu sniedzēji nodrošina to 
savu IKT produktu, procesu, 
pakalpojumu un sistēmu integrēto drošību 
un drošību pēc noklusējuma, ko pārdod 
Savienībā vai eksportē no tās. Ražotājiem 
ir jānodrošina, ka programmatūra, kas 
izmantota to IKT produktā, procesā, 
pakalpojumā vai sistēmā, ir droša un ka 
tai nav nekādu zināmu drošības vājo 
vietu, ņemot vērā tobrīd pieejamās 
jaunākās tehnoloģijas. Saistībā ar IKT 
produktiem, procesiem, pakalpojumiem 
un sistēmām ir jāīsteno šādi tehniskie 
pasākumi:

a) ir jānodrošina, ka IKT produkti, 
procesi, pakalpojumi un sistēmas darbojas 
ar jaunāko programmatūru un ietver 
mehānismus drošu, pienācīgi 
autentificētu un uzticamu 
programmatūras atjauninājumu regulārai 
saņemšanai;
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b) IKT produktu, procesu, pakalpojumu 
un sistēmu attālinātās piekļuves iespējas 
ir jādokumentē un jāaizsargā pret 
neatļautu piekļuvi vēlākais uzstādīšanas 
laikā;

c) IKT produktiem nedrīkst būt visām 
ierīcēm vienādas stingrā kodējuma 
standarta paroles pēc noklusējuma;

d) IKT produktu, procesu, pakalpojumu 
un sistēmu glabātie dati ir droši 
jāaizsargā ar jaunākajām metodēm, 
piemēram, šifrēšanu;

e) IKT produkti, procesi, pakalpojumi un 
sistēmas pieņem tikai augstas drošības 
pakāpes autentifikācijas metodes.

2. Ražotājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem ir jāinformē kompetentā 
iestāde par jebkādām zināmām drošības 
vājajām vietām, līdzko tās tiek atklātas.
Turklāt tiem ir jānodrošina savlaicīgs 
remonts un/vai apmaiņa, lai novērstu 
atklāto jauno drošības vājo vietu.

3. Tirgū laistie IKT produkti, procesi, 
pakalpojumi un sistēmas to paredzamajā 
un normālajā lietošanas laikposmā atbilst 
1. punktā paredzētajām saistībām.

4. Lai gan ražotāji ir atbildīgi par IKT 
produkta, procesa, pakalpojuma vai 
sistēmas atbilstības nodrošināšanu, 
importētājiem ir jāpārliecinās, ka tas, ko 
viņi laiž tirgū, atbilst piemērojamajām 
prasībām un nerada risku Eiropas 
sabiedrībai. Importētājam ir jāpārbauda, 
vai ražotājs ārpus ES ir veicis vajadzīgos 
pasākumus un vai produkts, process, 
pakalpojums vai sistēma atbilst 
iepriekšējos punktos paredzētajiem 
noteikumiem. IKT produktu, procesu, 
pakalpojumu un sistēmu izplatītājiem ir 
jābūt pamatzināšanām par juridiskajām 
prasībām un pavaddokumentiem.
Izplatītājiem būtu jāspēj konstatēt 
neatbilstību. Tiem arī jāspēj pierādīt valsts 
iestādēm, ka tie ir rīkojušies ar pienācīgu 
rūpību un ir saņēmuši ražotāja vai 
importētāja apstiprinājumu, ka ir veikti 
vajadzīgie pasākumi. Turklāt izplatītājam 
ir jāspēj palīdzēt valsts iestādēm saņemt 
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vajadzīgos dokumentus.

5. Pieņemot īstenošanas aktu, Komisija 
sadarbībā ar ENISA pieņem detalizētus 
noteikumus par 1. punktā paredzēto 
drošības prasību sīkākiem nosacījumiem.

6. Ja tirgus uzraudzības iestādēm ir 
iemesls uzskatīt, ka IKT produkts, 
process, pakalpojums vai sistēma neatbilst 
šajā regulā noteiktajām prasībām, tās 
nekavējoties prasa attiecīgajam ražotājam 
vai pakalpojumu sniedzējam veikt visus 
vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai 
panāktu produkta atbilstību šīm prasībām 
vai lai proporcionāli riskam to izņemtu no 
tirgus vai atsauktu šo iestāžu noteiktā 
saprātīgā termiņā.

7. Ja ražotājs vai pakalpojumu sniedzējs 
5. punktā noteiktajā termiņā neveic 
piemērotus koriģējošos pasākumus, tirgus 
uzraudzības iestādes veic attiecīgus 
pagaidu pasākumus, ar ko aizliedz vai 
ierobežo to, ka produkts tiek darīts 
pieejams attiecīgo valstu tirgos, vai ar ko 
izņem produktu no tirgus vai to atsauc.

8. Tirgus uzraudzības iestādes organizē 
attiecīgas pārbaudes par produktu 
atbilstību un prasa ražotājiem vai 
pakalpojumu sniedzējiem atsaukt no 
tirgus neatbilstīgus produktus. Nosakot, 
kuriem produktiem veikt atbilstības 
pārbaudi, valstu sertifikācijas iestādes 
prioritāti piešķir augsta riska patēriņa 
produktiem, jaunās tehnoloģijās 
integrētiem produktiem un/vai 
produktiem, kas tiek pārdoti lielos 
apjomos.

Or. en

Pamatojums

Visiem saistītajiem produktiem kā priekšnoteikums to laišanai tirgū būtu jāpiemēro saistošs 
horizontāls satvars, kurā noteikts minimālais drošības prasību kopums. Viens no galvenajiem 
neaizsargātības un līdz ar to kiberuzbrukumu skaita palielināšanās iemesliem ir tas, ka 
lielākajai daļai saistīto produktu, procesu, pakalpojumu vai sistēmu, kas patlaban ir ES tirgū, 
trūkst integrētu drošības funkciju.
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Grozījums Nr. 399
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
-43.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-43.a pants

Direktīvu (ES) 2014/53/ES groza, 3. panta 
3. punktā iekļaujot šādu jaunu punktu:

(fa) (jauns) radioiekārtās ir integrēta 
kiberdrošība, un tās ir kiberdrošas pēc 
noklusējuma un izmantošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 400
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT produkti un 
pakalpojumi, kas ir sertificēti saskaņā ar 
šādu shēmu, atbilst noteiktajām prasībām 
attiecībā uz to spēju noteiktā 
apliecinājuma līmenī pretoties darbībai, 
kas veikta nolūkā apdraudēt tādu glabāto, 
pārsūtīto vai apstrādāto datu vai funkciju, 
vai pakalpojumu pieejamību, 
autentiskumu, integritāti vai 
konfidencialitāti, ko piedāvā izmantot 
minētie produkti, procesi, pakalpojumi un 
sistēmas vai kam, tos izmantojot, var 
piekļūt.

Lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu 
darbību, vienlaikus cenšoties panākt 
augstu kiberdrošības, kibernoturības un 
uzticēšanās līmeni Savienībā, ievieš 
brīvprātīgu Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas satvaru.Šis satvars paredz 
taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas visiem 
uzņēmumiem Eiropā.

Eiropas kiberdrošības sertifikāts 
apliecina, ka IKT izstrādes procesi, 
produkti un/vai pakalpojumi ir novērtēti, 
izmantojot standartizētu atbilstības 
novērtēšanas metodiku, ņemot vērā īpašus 
drošības standartus, kas noteikti Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmā, un ir 
paredzēti ar mērķi aizsargāt tādu glabāto, 
pārsūtīto vai apstrādāto datu vai funkciju, 
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vai pakalpojumu pieejamību, integritāti 
vai konfidencialitāti, ko piedāvā izmantot 
minētie produkti, procesi, pakalpojumi un 
sistēmas vai kam, tos izmantojot, var 
piekļūt.

Or. en

Grozījums Nr. 401
Dan Nica, Miroslav Poche

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT produkti un pakalpojumi, 
kas ir sertificēti saskaņā ar šādu shēmu, 
atbilst noteiktajām prasībām attiecībā uz to 
spēju noteiktā apliecinājuma līmenī 
pretoties darbībai, kas veikta nolūkā 
apdraudēt tādu glabāto, pārsūtīto vai 
apstrādāto datu vai funkciju, vai 
pakalpojumu pieejamību, autentiskumu, 
integritāti vai konfidencialitāti, ko piedāvā 
izmantot minētie produkti, procesi, 
pakalpojumi un sistēmas vai kam, tos 
izmantojot, var piekļūt.

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT produkti un pakalpojumi, 
kas ir sertificēti saskaņā ar šādu shēmu, 
atbilst noteiktajām prasībām attiecībā uz to 
spēju noteiktā apliecinājuma līmenī 
pretoties darbībai, kas veikta nolūkā 
apdraudēt tādu glabāto, pārsūtīto vai 
apstrādāto datu vai funkciju, vai 
pakalpojumu pieejamību, autentiskumu, 
integritāti vai konfidencialitāti, ko piedāvā 
izmantot minētie produkti, procesi, 
pakalpojumi un sistēmas vai kam, tos 
izmantojot, var piekļūt.
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmā 
nosaka atbildības kritērijus un iesaka 
apdrošināšanas līmeņus attiecībā uz IKT 
produktiem un pakalpojumiem un, ja tas 
ir tehniski iespējams, attiecībā uz datu 
atgūšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



PE621.098v01-00 8/120 AM\1152206LV.docx

LV

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT produkti un pakalpojumi, 
kas ir sertificēti saskaņā ar šādu shēmu, 
atbilst noteiktajām prasībām attiecībā uz to 
spēju noteiktā apliecinājuma līmenī 
pretoties darbībai, kas veikta nolūkā 
apdraudēt tādu glabāto, pārsūtīto vai 
apstrādāto datu vai funkciju, vai 
pakalpojumu pieejamību, autentiskumu, 
integritāti vai konfidencialitāti, ko piedāvā 
izmantot minētie produkti, procesi, 
pakalpojumi un sistēmas vai kam, tos 
izmantojot, var piekļūt.

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT produkti, procesi un 
pakalpojumi, kas ir sertificēti saskaņā ar 
šādu shēmu, atbilst noteiktajām prasībām 
saskaņā ar standartiem attiecībā uz to 
spēju sasniegt drošības mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 403
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT produkti un pakalpojumi, 
kas ir sertificēti saskaņā ar šādu shēmu, 
atbilst noteiktajām prasībām attiecībā uz to 
spēju noteiktā apliecinājuma līmenī
pretoties darbībai, kas veikta nolūkā 
apdraudēt tādu glabāto, pārsūtīto vai 
apstrādāto datu vai funkciju, vai 
pakalpojumu pieejamību, autentiskumu, 
integritāti vai konfidencialitāti, ko piedāvā 
izmantot minētie produkti, procesi, 
pakalpojumi un sistēmas vai kam, tos 
izmantojot, var piekļūt.

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT produkti, procesi un 
pakalpojumi, kas ir sertificēti saskaņā ar 
šādu shēmu, atbilst noteiktajām prasībām 
saskaņā ar standartiem attiecībā uz to 
spēju pretoties noteiktā apliecinājuma 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 404
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT produkti un 
pakalpojumi, kas ir sertificēti saskaņā ar 
šādu shēmu, atbilst noteiktajām prasībām 
attiecībā uz to spēju noteiktā apliecinājuma 
līmenī pretoties darbībai, kas veikta nolūkā 
apdraudēt tādu glabāto, pārsūtīto vai 
apstrādāto datu vai funkciju, vai 
pakalpojumu pieejamību, autentiskumu, 
integritāti vai konfidencialitāti, ko piedāvā 
izmantot minētie produkti, procesi, 
pakalpojumi un sistēmas vai kam, tos 
izmantojot, var piekļūt.

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT produktiem un 
pakalpojumiem, kas ir sertificēti saskaņā 
ar šādu shēmu, sertifikācijas brīdī nav 
zināmu vājo vietu un tie atbilst 
noteiktajām prasībām attiecībā uz to spēju 
noteiktā apliecinājuma līmenī dinamiski
pretoties darbībai, kas veikta nolūkā 
apdraudēt tādu glabāto, pārsūtīto vai 
apstrādāto datu vai funkciju, vai 
pakalpojumu pieejamību, autentiskumu, 
integritāti vai konfidencialitāti, ko piedāvā 
izmantot minētie produkti, procesi, 
pakalpojumi un sistēmas vai kam, tos 
izmantojot, var piekļūt.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Csaba Molnár

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT produkti un pakalpojumi, 
kas ir sertificēti saskaņā ar šādu shēmu, 
atbilst noteiktajām prasībām attiecībā uz to 
spēju noteiktā apliecinājuma līmenī 
pretoties darbībai, kas veikta nolūkā 
apdraudēt tādu glabāto, pārsūtīto vai 
apstrādāto datu vai funkciju, vai 
pakalpojumu pieejamību, autentiskumu, 
integritāti vai konfidencialitāti, ko piedāvā 
izmantot minētie produkti, procesi,
pakalpojumi un sistēmas vai kam, tos 
izmantojot, var piekļūt.

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT produkti, procesi un 
pakalpojumi, kas ir sertificēti saskaņā ar 
šādu shēmu, atbilst Eiropas vai 
starptautiskos standartos noteiktajām 
prasībām attiecībā uz to spēju noteiktā 
apliecinājuma līmenī pretoties darbībai, kas 
veikta nolūkā apdraudēt tādu glabāto, 
pārsūtīto vai apstrādāto datu vai funkciju, 
vai pakalpojumu pieejamību, 
autentiskumu, integritāti vai 
konfidencialitāti, ko piedāvā izmantot 
minētie produkti, procesi un pakalpojumi 
visā to dzīves ciklā vai kam, tos izmantojot, 
var piekļūt.

Or. en

Grozījums Nr. 406
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Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT produkti un pakalpojumi, 
kas ir sertificēti saskaņā ar šādu shēmu, 
atbilst noteiktajām prasībām attiecībā uz to 
spēju noteiktā apliecinājuma līmenī 
pretoties darbībai, kas veikta nolūkā 
apdraudēt tādu glabāto, pārsūtīto vai 
apstrādāto datu vai funkciju, vai 
pakalpojumu pieejamību, autentiskumu, 
integritāti vai konfidencialitāti, ko piedāvā 
izmantot minētie produkti, procesi, 
pakalpojumi un sistēmas vai kam, tos 
izmantojot, var piekļūt.

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT produkti un pakalpojumi, 
kas ir sertificēti saskaņā ar šādu shēmu, 
atbilst Eiropas vai starptautiskos 
standartos noteiktajām prasībām attiecībā 
uz to spēju noteiktā apliecinājuma līmenī 
pretoties darbībai, kas veikta nolūkā 
apdraudēt tādu glabāto, pārsūtīto vai 
apstrādāto datu vai funkciju, vai 
pakalpojumu pieejamību, autentiskumu, 
integritāti vai konfidencialitāti, ko piedāvā 
izmantot minētie produkti, procesi, 
pakalpojumi un sistēmas vai kam, tos 
izmantojot, var piekļūt.

Or. en

Grozījums Nr. 407
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT produkti un pakalpojumi, 
kas ir sertificēti saskaņā ar šādu shēmu, 
atbilst noteiktajām prasībām attiecībā uz 
to spēju noteiktā apliecinājuma līmenī 
pretoties darbībai, kas veikta nolūkā 
apdraudēt tādu glabāto, pārsūtīto vai 
apstrādāto datu vai funkciju, vai 
pakalpojumu pieejamību, autentiskumu, 
integritāti vai konfidencialitāti, ko piedāvā 
izmantot minētie produkti, procesi, 
pakalpojumi un sistēmas vai kam, tos 
izmantojot, var piekļūt.

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT izstrādes procedūras, 
produkti un pakalpojumi ir novērtēti, 
izmantojot standartizētu atbilstības 
novērtēšanas metodiku un ņemot vērā 
īpašus drošības standartus, kuri noteikti 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmā 
un ir paredzēti ar mērķi aizsargāt tādu 
glabāto, pārsūtīto vai apstrādāto datu vai 
funkciju, vai pakalpojumu pieejamību, 
integritāti vai konfidencialitāti, ko piedāvā 
izmantot minētie produkti, procesi, 
pakalpojumi un sistēmas vai kam, tos 
izmantojot, var piekļūt.

Or. en
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Grozījums Nr. 408
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina 
Werner, Eva Kaili, Clare Moody

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT produkti un 
pakalpojumi, kas ir sertificēti saskaņā ar 
šādu shēmu, atbilst noteiktajām prasībām 
attiecībā uz to spēju noteiktā apliecinājuma 
līmenī pretoties darbībai, kas veikta nolūkā 
apdraudēt tādu glabāto, pārsūtīto vai 
apstrādāto datu vai funkciju, vai 
pakalpojumu pieejamību, autentiskumu, 
integritāti vai konfidencialitāti, ko piedāvā 
izmantot minētie produkti, procesi, 
pakalpojumi un sistēmas vai kam, tos 
izmantojot, var piekļūt.

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma 
apliecina, ka IKT produkti, pakalpojumi 
un procesi, kas ir sertificēti saskaņā ar 
šādu shēmu, atbilst noteiktajām prasībām 
attiecībā uz to spēju noteiktā apliecinājuma 
līmenī pretoties darbībai, kas veikta nolūkā 
apdraudēt tādu glabāto, pārsūtīto vai 
apstrādāto datu vai funkciju, vai 
pakalpojumu pieejamību, autentiskumu, 
integritāti vai konfidencialitāti, ko piedāvā 
izmantot minētie produkti, procesi, 
pakalpojumi un sistēmas vai kam, tos 
izmantojot, var piekļūt.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
43.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43.a pants

Integrētā drošība un drošība pēc 
noklusējuma

1. Ņemot vērā jaunākās iespējas, ražotāji 
un pakalpojumu sniedzēji saviem IKT 
produktiem un pakalpojumiem nodrošina 
integrēto drošību un drošību pēc 
noklusējuma. Ražotājiem un 
pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina, 
ka programmatūra, ko izmanto to IKT 
produktā vai pakalpojumā, ir droša un ka 
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tai nav nekādu zināmu drošības vājo 
vietu, ņemot vērā tobrīd pieejamās 
jaunākās tehnoloģijas. Saistībā ar IKT 
produktiem un pakalpojumiem ir jāīsteno 
šādi tehniskie pasākumi:

a) ir jānodrošina, ka IKT produkti un 
pakalpojumi darbojas ar jaunāko 
programmatūru un ietver mehānismus 
drošu, pienācīgi autentificētu un uzticamu 
programmatūras atjauninājumu regulārai 
saņemšanai;

b) IKT produktu un pakalpojumu 
attālinātās piekļuves iespējas ir 
jādokumentē un jāaizsargā pret neatļautu 
piekļuvi vēlākais uzstādīšanas laikā;

c) IKT produktiem nedrīkst būt visām 
ierīcēm vienādas stingrā kodējuma 
standarta paroles pēc noklusējuma;

d) IKT produktu un pakalpojumu glabātie 
dati ir droši jāaizsargā ar jaunākajām 
metodēm, piemēram, šifrēšanu;

e) IKT produkti un pakalpojumi pieņem 
tikai augstas drošības pakāpes 
autentifikācijas metodes.

2. Ražotājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem ir jāinformē kompetentā 
iestāde par jebkādām zināmām drošības 
vājajām vietām, līdzko tās tiek atklātas.
Turklāt tiem ir jānodrošina savlaicīgs 
remonts un/vai apmaiņa, lai novērstu 
atklāto jauno drošības vājo vietu.

3. Tirgū laistie IKT produkti un 
pakalpojumi to paredzamajā un 
normālajā lietošanas laikposmā atbilst 
1. punktā paredzētajām saistībām.

4. Pieņemot īstenošanas aktu, Komisija 
sadarbībā ar ENISA pieņem detalizētus 
noteikumus par 1. punktā paredzēto 
drošības prasību sīkākiem nosacījumiem.

5. Ja tirgus uzraudzības iestādēm ir 
iemesls uzskatīt, ka IKT produkts vai 
pakalpojums neatbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām, tās nekavējoties 
prasa attiecīgajam ražotājam vai 
pakalpojumu sniedzējam veikt visus 
vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai 
panāktu produkta atbilstību šīm prasībām 
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vai lai proporcionāli riskam to izņemtu no 
tirgus vai atsauktu šo iestāžu noteiktā 
saprātīgā termiņā.

6. Ja ražotājs vai pakalpojumu sniedzējs 
5. punktā noteiktajā termiņā neveic 
piemērotus koriģējošos pasākumus, tirgus 
uzraudzības iestādes veic attiecīgus 
pagaidu pasākumus, ar ko aizliedz vai 
ierobežo to, ka produkts tiek darīts 
pieejams attiecīgo valstu tirgos, vai ar ko 
izņem produktu no tirgus vai to atsauc.

7. Tirgus uzraudzības iestādes organizē 
attiecīgas pārbaudes par produktu 
atbilstību un prasa ražotājiem vai 
pakalpojumu sniedzējiem atsaukt no 
tirgus neatbilstīgus produktus. Nosakot, 
kuriem produktiem veikt atbilstības 
pārbaudi, valstu sertifikācijas iestādes 
prioritāti piešķir augsta riska patēriņa 
produktiem, jaunās tehnoloģijās 
integrētiem produktiem un/vai 
produktiem, kas tiek pārdoti lielos 
apjomos.

Or. en

Pamatojums

One of the key reasons behind the increase of cyberattacks is the lack of security 
functionalities incorporated in the design of the connected products and/or services. Today, 
most of the connected devices available in the EU’s single market are designed and 
manufactured without the most basic security features embedded in their software. In order to 
trust the Internet of Things, consumers must be assured that the connected products they 
purchase or services they use are secure and protected from software and hardware 
vulnerabilities. To ensure a high-level of security by design and by default, a minimum set of 
requirements for security should be binding for all connected products as a condition for 
putting them on the market. Such a horizontal and binding framework should be established 
as a complement of existing and pending legislation that requires cybersecurity measures 
such as the General Data Protection Regulation and the proposal for a European Electronic 
Communication Code.

Grozījums Nr. 410
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

1. Pēc Komisijas lūguma ENISA 
sagatavo Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu, kas atbilst šīs 
regulas 45., 46. un 47. pantā noteiktajām 
prasībām. Dalībvalstis vai saskaņā ar 53. 
pantu izveidotā Eiropas Kiberdrošības 
sertifikācijas grupa (“grupa”) var ierosināt 
Komisijai izveidot Eiropas kiberdrošības
sertifikācijas kandidātshēmu.

1. Pēc Komisijas pieprasījuma
ENISA sagatavo Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu, kas atbilst šīs 
regulas 45., 46. un 47. pantā noteiktajām 
prasībām.
Komisijas pieprasījums sagatavot Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas 
kandidātshēmu būtu jāpamato ar vienu 
vai vairākiem šādiem iemesliem:
a) pašreizējās kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas sadrumstalo iekšējo tirgu;
b) pastāv vai ir paredzama nepieciešamība 
papildināt Savienības tiesību aktus;
c) ir iesniegts dalībvalstu, saskaņā ar 
53. pantu izveidotās Eiropas Kiberdrošības 
sertifikācijas grupas (“grupa”) vai saskaņā 
ar 20. pantu izveidotās Pastāvīgās 
ieinteresēto personu grupas vienprātīgs 
pieprasījums; Eiropas Komisija 
pārliecinās, ka dalībvalsts iesniegts 
pieprasījums atspoguļo attiecīgo 
ieinteresēto personu, piemēram, 
uzņēmumu, tostarp MVU, arodbiedrību, 
pilsoniskās sabiedrības un patērētāju 
organizāciju, līdzsvarotu līdzdalību;
ņemot to vērā, dalībvalstis nodrošina 
atbilstīgus pasākumus, lai ļautu pusēm 
valsts līmenī apspriesties par sertifikācijas 
shēmu sagatavošanas un uzraudzības 
procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 411
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lūguma ENISA 
sagatavo Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu, kas atbilst šīs 
regulas 45., 46. un 47. pantā noteiktajām 
prasībām. Dalībvalstis vai saskaņā ar 53. 
pantu izveidotā Eiropas Kiberdrošības 

1. Pēc Komisijas vai Eiropas 
Kiberdrošības sertifikācijas grupas 
pieprasījuma ENISA sagatavo Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas kandidātshēmu, 
kas atbilst šīs regulas 45., 46. un 47. pantā 
noteiktajām prasībām. Dalībvalstis vai 
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sertifikācijas grupa (“grupa”) var ierosināt 
Komisijai izveidot Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu.

saskaņā ar 53. pantu izveidotā Eiropas 
Kiberdrošības sertifikācijas grupa 
(“grupa”) var ierosināt Komisijai izveidot 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
kandidātshēmu. Komisija un Eiropas 
Kiberdrošības sertifikācijas grupa apsver 
priekšlikumus par Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmu, kas ierosināti
ieinteresēto personu apspriešanās 
platformās.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lūguma ENISA 
sagatavo Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu, kas atbilst šīs 
regulas 45., 46. un 47. pantā noteiktajām 
prasībām. Dalībvalstis vai saskaņā ar 53. 
pantu izveidotā Eiropas Kiberdrošības 
sertifikācijas grupa (“grupa”) var ierosināt
Komisijai izveidot Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu.

1. ENISA sagatavo Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas kandidātshēmu, 
kas atbilst šīs regulas 45., 46. un 47. pantā 
noteiktajām prasībām. Dalībvalstis vai 
saskaņā ar 53. pantu izveidotā Eiropas 
Kiberdrošības sertifikācijas grupa 
(“grupa”) ierosina sagatavot
kandidātshēmu, uz kuru attiecas 45. panta 
1. punkta c) apakšpunkts, savukārt 
saskaņā ar [20.b] pantu izveidotā 
Ieinteresēto personu grupa sertifikācijas 
jautājumos ierosina ENISA un Komisijai 
izveidot Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu, uz kuru 
attiecas 45. panta 1. punkta a) vai 
b) apakšpunkts.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar Ieinteresēto personu grupas sertifikācijas jautājumos izveidi.

Grozījums Nr. 413
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lūguma ENISA 
sagatavo Eiropas kiberdrošības
sertifikācijas kandidātshēmu, kas atbilst šīs 
regulas 45., 46. un 47. pantā noteiktajām 
prasībām. Dalībvalstis vai saskaņā ar 53. 
pantu izveidotā Eiropas Kiberdrošības 
sertifikācijas grupa (“grupa”) var ierosināt 
Komisijai izveidot Eiropas kiberdrošības
sertifikācijas kandidātshēmu.

1. Pēc Komisijas pieprasījuma
ENISA sagatavo Eiropas IT drošības
sertifikācijas kandidātshēmu, kas atbilst šīs 
regulas 45., 46. un 47. pantā noteiktajām 
prasībām. Dalībvalstis, saskaņā ar 
53. pantu izveidotā Eiropas Kiberdrošības 
sertifikācijas grupa ("grupa") vai saskaņā 
ar 20. pantu izveidotā Pastāvīgā 
ieinteresēto personu grupa var ierosināt 
Komisijai izveidot Eiropas IT drošības
sertifikācijas kandidātshēmu.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz samērīgas iespējas ierosināt Eiropas IT drošības sertifikācijas kandidātshēmas 
sagatavošanu, un Pastāvīgās ieinteresēto personu grupas iekļaušana paplašina kompetento 
iestāžu skaitu pietiekamā mērā, lai paredzētu vairāk iespēju, vienlaikus joprojām nodrošinot 
kompetentu un godīgu procedūru.

Grozījums Nr. 414
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar 
Hökmark, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lūguma ENISA 
sagatavo Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu, kas atbilst šīs 
regulas 45., 46. un 47. pantā noteiktajām 
prasībām. Dalībvalstis vai saskaņā ar 53. 
pantu izveidotā Eiropas Kiberdrošības 
sertifikācijas grupa (“grupa”) var ierosināt 
Komisijai izveidot Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu.

1. Pēc Komisijas pieprasījuma
ENISA sagatavo Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu, kas atbilst šīs 
regulas 45., 46. un 47. pantā noteiktajām 
prasībām. Dalībvalstis, saskaņā ar 
53. pantu izveidotā Eiropas Kiberdrošības 
sertifikācijas grupa (“grupa”) vai citas 
ieinteresētās nozares personas var 
ierosināt Komisijai izveidot Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas kandidātshēmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 415
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lūguma ENISA 
sagatavo Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu, kas atbilst šīs 
regulas 45., 46. un 47. pantā noteiktajām 
prasībām. Dalībvalstis vai saskaņā ar 53. 
pantu izveidotā Eiropas Kiberdrošības 
sertifikācijas grupa (“grupa”) var ierosināt 
Komisijai izveidot Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu.

1. Pēc Komisijas pieprasījuma
ENISA sagatavo Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu, kas atbilst šīs 
regulas 45., 46. un 47. pantā noteiktajām 
prasībām. Dalībvalstis, saskaņā ar 
53. pantu izveidotā Eiropas Kiberdrošības 
sertifikācijas grupa (“grupa”) vai Eiropas 
nozares pārstāvji var ierosināt Komisijai 
izveidot Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu.

Or. fr

Grozījums Nr. 416
András Gyürk

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lūguma ENISA
sagatavo Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu, kas atbilst šīs 
regulas 45., 46. un 47. pantā noteiktajām 
prasībām. Dalībvalstis vai saskaņā ar 53. 
pantu izveidotā Eiropas Kiberdrošības 
sertifikācijas grupa (“grupa”) var ierosināt 
Komisijai izveidot Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu.

1. Pēc Komisijas pieprasījuma 
Eiropas Standartizācijas organizācijas 
(ESO) sagatavo Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas kandidātshēmu. Dalībvalstis 
vai saskaņā ar 53. pantu izveidotā Eiropas 
Kiberdrošības sertifikācijas grupa 
(“grupa”) var ierosināt Komisijai izveidot 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
kandidātshēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 417
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija pēc atvērtas un 
pārredzamas apspriešanās ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām pieņem un 
publicē daudzgadu Savienības darba 
programmu attiecībā uz Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmām, kurā 
noteikti kopīgi pasākumi, kas jāveic 
Savienības līmenī, un stratēģiskās 
prioritātes. Darba programmā jo īpaši 
iekļauj prioritāšu sarakstu, kurā uzskaitīti 
IKT produkti, procesi un pakalpojumi, 
kam piemērojama Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēma. Pirms darba 
programmas pieņemšanas Komisija 
apspriežas ar ENISA un maksimāli ņem 
vērā tās viedokli.

Or. en

Grozījums Nr. 418
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ENISA, veidojot šā panta 1. punktā 
minētās kandidātshēmas, apspriežas ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un cieši sadarbojas ar Grupu. 
Grupa sniedz ENISA palīdzību un ekspertu 
padomus, ko ENISA pieprasa saistībā ar 
kandidātshēmas izveidi, un šajā sakarībā 
vajadzības gadījumā sniedz arī atzinumus.

2. ENISA, sagatavojot šā panta 
1. punktā minētās kandidātshēmas, nosaka 
drošības mērķus, drošības prasības un 
kandidātshēmas elementus. Visus 
aspektus saistībā ar atbilstības 
novērtēšanas procedūrām nosaka 
Komisija, pamatojoties uz ENISA 
konstatējumiem. Šajā procesā ENISA 
cieši sadarbojas ar nozares 
ieinteresētajām personām, apspriežas ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un cieši sadarbojas ar Grupu. 
Grupa sniedz ENISA palīdzību un ekspertu 
padomus, ko ENISA pieprasa saistībā ar 
kandidātshēmas izveidi, un šajā sakarībā 
vajadzības gadījumā sniedz arī atzinumus. 
Attiecīgā gadījumā ENISA var papildus 
izveidot ieinteresēto personu darba grupu 
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sertifikācijas jautājumos, kuras sastāvā ir 
Pastāvīgās ieinteresēto personu grupas 
locekļi, nozares ieinteresētās personas 
(nolūkā nodrošināt nozares virzītu pieeju) 
un visas citas attiecīgās ieinteresētās 
personas un kuras uzdevums ir sniegt 
ekspertu konsultācijas par jomām, uz ko 
attiecas konkrēta kandidātshēma.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ENISA, veidojot šā panta 1. punktā 
minētās kandidātshēmas, apspriežas ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un cieši sadarbojas ar Grupu. 
Grupa sniedz ENISA palīdzību un ekspertu 
padomus, ko ENISA pieprasa saistībā ar 
kandidātshēmas izveidi, un šajā sakarībā 
vajadzības gadījumā sniedz arī atzinumus.

2. ENISA, sagatavojot šā panta 
1. punktā minētās kandidātshēmas, 
apspriežas ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
patērētāju organizācijām, un cieši 
sadarbojas ar Grupu un Pastāvīgo 
ieinteresēto personu grupu. Grupa un 
Pastāvīgā ieinteresēto personu grupa 
sniedz ENISA palīdzību un ekspertu 
padomus, ko ENISA pieprasa saistībā ar 
kandidātshēmas izveidi, un šajā sakarībā 
vajadzības gadījumā sniedz arī atzinumus. 
Sagatavojot katru kandidātshēmu, ENISA 
izveido to pārbaudāmo risku un 
kiberdrošības elementu kontrolsarakstu, 
kas ir svarīgi efektīvai šo risku 
novēršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 420
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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2. ENISA, veidojot šā panta 1. punktā 
minētās kandidātshēmas, apspriežas ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un cieši sadarbojas ar Grupu. 
Grupa sniedz ENISA palīdzību un ekspertu 
padomus, ko ENISA pieprasa saistībā ar 
kandidātshēmas izveidi, un šajā sakarībā 
vajadzības gadījumā sniedz arī atzinumus.

2. ENISA, sagatavojot šā panta 
1. punktā minētās kandidātshēmas, 
apspriežas ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un cieši 
sadarbojas ar Grupu, kā arī, lai izvairītos 
no dublēšanās, ņem vērā jau pastāvošos 
valstu un starptautiskos standartus, 
tostarp neformālas vienošanās nozares 
apvienībās. Grupa sniedz ENISA palīdzību 
un ekspertu padomus, ko ENISA pieprasa 
saistībā ar kandidātshēmas izveidi, un šajā 
sakarībā vajadzības gadījumā sniedz arī 
atzinumus.

Or. en

Grozījums Nr. 421
Nadine Morano

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ENISA, veidojot šā panta 1. punktā 
minētās kandidātshēmas, apspriežas ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un cieši sadarbojas ar Grupu. 
Grupa sniedz ENISA palīdzību un 
ekspertu padomus, ko ENISA pieprasa 
saistībā ar kandidātshēmas izveidi, un šajā 
sakarībā vajadzības gadījumā sniedz arī 
atzinumus.

2. ENISA, sagatavojot šā panta 
1. punktā minētās kandidātshēmas, 
pārredzamā veidā apspriežas ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
cieši sadarbojas ar Grupu, Pastāvīgo 
ieinteresēto personu grupu un katras 
kandidātshēmas gadījumā ad hoc 
apspriešanās platformu. Tās sniedz 
ENISA palīdzību un ekspertu padomus, ko 
ENISA pieprasa saistībā ar kandidātshēmas 
izveidi, un šajā sakarībā vajadzības 
gadījumā sniedz arī atzinumus.

Or. fr

Pamatojums

Dažādajiem apspriešanās procesiem ir būtiska nozīme, apvienojot un cieši saistot attiecīgo 
kandidātshēmu ekspertus un darot ENISA pieejamas to zināšanas un pieredzi saistībā ar 
attiecīgo produktu vai pakalpojumu.

Grozījums Nr. 422
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ENISA, veidojot šā panta 1. punktā 
minētās kandidātshēmas, apspriežas ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un cieši sadarbojas ar Grupu. 
Grupa sniedz ENISA palīdzību un ekspertu 
padomus, ko ENISA pieprasa saistībā ar 
kandidātshēmas izveidi, un šajā sakarībā 
vajadzības gadījumā sniedz arī atzinumus.

2. ENISA, sagatavojot šā panta 
1. punktā minētās kandidātshēmas, 
apspriežas ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, patērētāju 
organizācijām, 29. pantā minēto darba 
grupu un attiecīgā gadījumā Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģiju un cieši 
sadarbojas ar Grupu. Grupa sniedz ENISA 
palīdzību un ekspertu padomus, ko ENISA 
pieprasa saistībā ar kandidātshēmas izveidi, 
un šajā sakarībā vajadzības gadījumā 
sniedz arī atzinumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma pamatā ir Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums. Ir ārkārtīgi svarīgi 
izveidot tehniskas un pārvaldības sinerģijas, lai sertifikācija saskaņā ar Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas satvaru un Vispārīgo datu aizsardzības regulu netiktu uztverta kā 
nesavietojama vai nesaskaņota to organizāciju starpā, kuras cenšas panākt atbilstību 
attiecīgajiem instrumentiem.

Grozījums Nr. 423
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ENISA, veidojot šā panta 1. punktā 
minētās kandidātshēmas, apspriežas ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un cieši sadarbojas ar Grupu. 
Grupa sniedz ENISA palīdzību un ekspertu 
padomus, ko ENISA pieprasa saistībā ar 
kandidātshēmas izveidi, un šajā sakarībā 
vajadzības gadījumā sniedz arī atzinumus.

2. ENISA, sagatavojot šā panta 
1. punktā minētās kandidātshēmas, 
apspriežas ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, izmantojot 
formālu, standartizētu un pārredzamu 
procedūru, un cieši sadarbojas ar Grupu. 
Grupa un visas attiecīgās ieinteresētās 
personas sniedz ENISA palīdzību un 
ekspertu padomus, ko ENISA pieprasa 
saistībā ar kandidātshēmas izveidi, un šajā 
sakarībā vajadzības gadījumā sniedz arī 
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atzinumus.

Or. en

Grozījums Nr. 424
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ENISA, veidojot šā panta 1. punktā 
minētās kandidātshēmas, apspriežas ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un cieši sadarbojas ar Grupu. 
Grupa sniedz ENISA palīdzību un ekspertu 
padomus, ko ENISA pieprasa saistībā ar 
kandidātshēmas izveidi, un šajā sakarībā 
vajadzības gadījumā sniedz arī atzinumus.

2. ENISA, sagatavojot šā panta 
1. punktā minētās kandidātshēmas, 
apspriežas ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un cieši 
sadarbojas ar Grupu un ieinteresēto 
personu apspriešanās platformām. Grupa 
sniedz ENISA palīdzību un ekspertu 
padomus, ko ENISA pieprasa saistībā ar 
kandidātshēmas izveidi, un šajā sakarībā 
vajadzības gadījumā sniedz arī atzinumus.

Or. en

Grozījums Nr. 425
Martina Werner

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ENISA, veidojot šā panta 1. punktā 
minētās kandidātshēmas, apspriežas ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un cieši sadarbojas ar Grupu. 
Grupa sniedz ENISA palīdzību un ekspertu 
padomus, ko ENISA pieprasa saistībā ar 
kandidātshēmas izveidi, un šajā sakarībā 
vajadzības gadījumā sniedz arī atzinumus.

2. ENISA, sagatavojot šā panta 
1. punktā minētās kandidātshēmas, 
apspriežas ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, izmantojot 
pārredzamas apspriešanās procedūras, un 
cieši sadarbojas ar Grupu. Grupa sniedz 
ENISA palīdzību un ekspertu padomus, ko 
ENISA pieprasa saistībā ar kandidātshēmas 
izveidi, un šajā sakarībā vajadzības 
gadījumā sniedz arī atzinumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 426
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ENISA, veidojot šā panta 1. punktā 
minētās kandidātshēmas, apspriežas ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un cieši sadarbojas ar Grupu. 
Grupa sniedz ENISA palīdzību un ekspertu 
padomus, ko ENISA pieprasa saistībā ar 
kandidātshēmas izveidi, un šajā sakarībā 
vajadzības gadījumā sniedz arī atzinumus.

2. ENISA, sagatavojot šā panta 1. 
punktā minētās kandidātshēmas, apspriežas 
ar visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, kā paredzēts 20.a pantā, un 
cieši sadarbojas ar Grupu. Grupa sniedz 
ENISA palīdzību un ekspertu padomus, ko 
ENISA pieprasa saistībā ar kandidātshēmas 
izveidi, un šajā sakarībā vajadzības 
gadījumā sniedz arī atzinumus.

Or. en

Grozījums Nr. 427
András Gyürk

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ENISA, veidojot šā panta 1. punktā 
minētās kandidātshēmas, apspriežas ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un cieši sadarbojas ar Grupu. 
Grupa sniedz ENISA palīdzību un ekspertu 
padomus, ko ENISA pieprasa saistībā ar 
kandidātshēmas izveidi, un šajā sakarībā 
vajadzības gadījumā sniedz arī atzinumus.

2. ESO, sagatavojot šā panta 
1. punktā minēto pirmo projektu, 
apspriežas ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un cieši 
sadarbojas ar Grupu. Grupa sniedz ESO
palīdzību un ekspertu padomus, ko ESO
pieprasa saistībā ar kandidātshēmas izveidi, 
un šajā sakarībā vajadzības gadījumā 
sniedz arī atzinumus.

Or. en

Grozījums Nr. 428
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

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

2. ENISA, veidojot šā panta 1. punktā 
minētās kandidātshēmas, apspriežas ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un cieši sadarbojas ar Grupu. 
Grupa sniedz ENISA palīdzību un 
ekspertu padomus, ko ENISA pieprasa 
saistībā ar kandidātshēmas izveidi, un 
šajā sakarībā vajadzības gadījumā sniedz 
arī atzinumus.

2. Pirms šā panta 1. punktā minēto 
kandidātshēmu sagatavošanas Komisija 
veic atklātu sabiedrisko apspriešanos ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām. Gatavojoties apspriešanai, 
Komisija cieši sadarbojas ar Eiropas 
Kiberdrošības sertifikācijas grupu, ENISA 
un Ieinteresēto personu grupu 
sertifikācijas jautājumos.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar Ieinteresēto personu grupas sertifikācijas jautājumos izveidi.

Grozījums Nr. 429
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Kiberdrošības 
sertifikācijas grupa un Ieinteresēto 
personu grupa sertifikācijas jautājumos 
sniedz ENISA vajadzīgo atbalstu un 
ekspertu konsultācijas saistībā ar Eiropas 
kiberdrošības kandidātshēmas 
sagatavošanu, tostarp vajadzības 
gadījumā sniedzot atzinumus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar Ieinteresēto personu grupas sertifikācijas jautājumos izveidi.

Grozījums Nr. 430
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Regulas priekšlikums
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44. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Izņemot attiecībā uz priekšlikumu 
par shēmu, kam piemēro 45. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunktu, Komisija 
apspriežas ar Ieinteresēto personu grupu 
sertifikācijas jautājumos un prasa tai 
apstiprinājumu pirms Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas 
galīgās pieņemšanas. Tas pats attiecas uz 
priekšlikumu par shēmu, kam piemēro 
45. panta 1. punkta c) apakšpunktu, 
attiecībā uz Eiropas Kiberdrošības 
sertifikācijas grupu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar Ieinteresēto personu grupas sertifikācijas jautājumos izveidi.

Grozījums Nr. 431
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Regulas priekšlikums
44. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Kandidatshēmas sagatavošanas 
procesā ENISA, saņemot Eiropas 
Kiberdrošības sertifikācijas grupas un 
Ieinteresēto personu grupas sertifikācijas 
jautājumos ieteikumus par to attiecīgajām 
kandidātshēmām, nosaka termiņu, līdz 
kuram konkrētajai kandidātshēmai 
jāstājas spēkā. Ja minētais termiņš netiek 
ievērots, kandidātshēmu uzskata par 
spēkā neesošu un atceļ.

Or. en
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Pamatojums

Ilgtermiņa ieguldījumu plānošanas nolūkā ieinteresētās personas kopīgi vienojas par 
konkrētu termiņu, līdz kuram jāievieš jaunās Eiropas sertifikācijas kandidātshēmas. Ar 
termiņu saistītie noteikumi stimulēs šādu shēmu savlaicīgu ieviešanu.

Grozījums Nr. 432
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
kandidātshēmu, kas izveidota saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ENISA pārsūta Komisijai.

3. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas
kandidātshēmu, kas izveidota saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ENISA pārsūta Komisijai. 
Informācijā, ko paziņo Komisijai, ENISA 
iekļauj visas piezīmes vai iebildumus, ko 
pauduši Grupas locekļi.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
kandidātshēmu, kas izveidota saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ENISA pārsūta Komisijai.

3. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
kandidātshēmu, kas izveidota saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ENISA nekavējoties 
pārsūta Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 434
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz ENISA ierosināto 
kandidātshēmu, Komisija saskaņā ar 55. 
panta 1. punktu var pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros paredzētas Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas IKT 
produktiem un pakalpojumiem, kas atbilst 
45., 46. un 47. panta prasībām.

4. Pamatojoties uz ENISA ierosināto 
kandidātshēmu, Komisija saskaņā ar 
55. panta 1. punktu var pieņemt 
īstenošanas aktus, kuros paredzētas Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas IKT 
produktiem un pakalpojumiem, kas atbilst 
45., 46. un 47. panta prasībām. Pirms šādu 
īstenošanas aktu pieņemšanas Komisija 
var apspriesties ar Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģiju un ņemt vērā tās 
viedokli.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma pamatā ir Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums. Ar šo grozījumu 
nodrošina konsekvenci starp sertifikāciju saskaņā ar Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
satvaru un saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Grozījums Nr. 435
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz ENISA ierosināto 
kandidātshēmu, Komisija saskaņā ar 55. 
panta 1. punktu var pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros paredzētas Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas IKT 
produktiem un pakalpojumiem, kas atbilst 
45., 46. un 47. panta prasībām.

4. Pamatojoties uz ENISA ierosināto 
kandidātshēmu, Komisija saskaņā ar 
55. panta 1. punktu var pieņemt 
īstenošanas aktus, kuros paredzētas Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas IKT 
produktiem, procesiem un pakalpojumiem, 
kas atbilst 45., 46. un 47. panta prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Martina Werner

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz ENISA ierosināto 
kandidātshēmu, Komisija saskaņā ar 55. 
panta 1. punktu var pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros paredzētas Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas IKT 
produktiem un pakalpojumiem, kas atbilst 
45., 46. un 47. panta prasībām.

4. Pamatojoties uz ENISA ierosināto 
kandidātshēmu, Komisija saskaņā ar 
55. panta 1. punktu var pieņemt 
īstenošanas aktus, kuros paredzētas Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas IKT 
produktiem, procesiem un pakalpojumiem, 
kas atbilst 45., 46. un 47. panta prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz ENISA ierosināto 
kandidātshēmu, Komisija saskaņā ar 55. 
panta 1. punktu var pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros paredzētas Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas IKT 
produktiem un pakalpojumiem, kas atbilst 
45., 46. un 47. panta prasībām.

4. Pamatojoties uz ENISA ierosināto 
kandidātshēmu, Komisija saskaņā ar 
55. panta 1. punktu var pieņemt 
īstenošanas aktus, kuros paredzētas Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas IKT 
produktiem, procesiem un pakalpojumiem, 
kas atbilst 45., 46. un 47. panta prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 438
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz ENISA ierosināto 
kandidātshēmu, Komisija saskaņā ar 55. 
panta 1. punktu var pieņemt īstenošanas
aktus, kuros paredzētas Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas IKT 
produktiem un pakalpojumiem, kas atbilst 
45., 46. un 47. panta prasībām.

4. Pamatojoties uz ENISA ierosināto 
kandidātshēmu, Komisija saskaņā ar 
55. panta 1. punktu var pieņemt deleģētos
aktus, kuros paredzētas Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas IKT 
produktiem, pakalpojumiem un 
procesiem, kas atbilst 45., 46. un 47. panta 
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prasībām.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu likumdevējām iestādēm iespēju īstenot pārbaudes pilnvaras, Komisijai tiek 
piešķirtas tiesības pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 439
Miapetra Kumpula-Natri

Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. ENISA uztur īpaši šim nolūkam 
izveidotu tīmekļa vietni, kurā tā sniedz 
informāciju par Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmām un veido publicitāti.

5. ENISA uztur īpaši šim nolūkam 
izveidotu tīmekļa vietni, kurā tā sniedz 
informāciju par Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmām un veido publicitāti. 
ENISA arī jācenšas sniegt patērētājiem 
attiecīgo informāciju par piemērojamām 
sertifikācijas shēmām, piemēram, sniedzot 
vadlīnijas un ieteikumus tiešsaistes un 
bezsaistes tirdzniecības vietām.

Or. en

Grozījums Nr. 440
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. ENISA uztur īpaši šim nolūkam 
izveidotu tīmekļa vietni, kurā tā sniedz 
informāciju par Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmām un veido publicitāti.

5. ENISA saskaņā ar Direktīvu (ES) 
2016/2102 uztur īpaši šim nolūkam 
izveidotu tīmekļa vietni, kurā tā sniedz 
informāciju par Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmām un konkrētu 
sertifikācijas shēmu un sertificētu IKT 
produktu, procesu, pakalpojumu un 
sistēmu atsaukšanu un spēkā esamības 
termiņa izbeigšanos, un veido publicitāti.
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Or. en

Grozījums Nr. 441
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
44. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija var Eiropas Savienības 
vārdā slēgt nolīgumus ar ārvalstu tirgiem 
vai trešām valstīm par sertifikātu 
savstarpēju atzīšanu. Šādus savstarpējas 
atzīšanas nolīgumus izstrādā saskaņā ar 
to pašu sagatavošanas un pieņemšanas 
procedūru, kāda šajā pantā paredzēta 
attiecībā uz shēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 442
Miapetra Kumpula-Natri

Regulas priekšlikums
44. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a ENISA, maksimāli ņemot vērā 
Grupas atzinumu, pārliecinās, ka neviens 
no priekšlikumiem par Eiropas 
kiberdrošības shēmām nekavē efektīvu 
konkurenci, radot šķēršļus jaunu 
uzņēmumu un produktu ienākšanai tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 443
Pavel Telička, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Regulas priekšlikums
44. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Pieņemtās shēmas pārskata un 
vajadzības gadījumā regulāri atjaunina 
sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un Grupu, ievērojot saskaņā ar 
šo regulu izveidoto struktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 444
Martina Werner

Regulas priekšlikums
44. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Aģentūra pēc Grupas vai 
Komisijas pieprasījuma vai vismaz ik pēc 
pieciem gadiem pārskata pieņemtās
shēmas, ņemot vērā atsauksmes, kas 
saņemtas no ieinteresētajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 445
Miapetra Kumpula-Natri

Regulas priekšlikums
44. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b ENISA paredz nepieciešamos 
mehānismus, pamatnostādnes un 
procedūras Eiropas kiberdrošības shēmu 
pielāgošanai un atjaunināšanai, lai ņemtu 
vērā jaunas norises kiberdrošības 
tehnoloģiju jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 446
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Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu 
veido tā, lai attiecīgā gadījumā tajā ņemtu 
vērā šādus drošības mērķus:

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu 
veido tā, lai attiecīgā gadījumā tajā ņemtu 
vērā šādus drošības mērķus nolūkā 
nodrošināt pakalpojumu pieejamību, 
integritāti un konfidencialitāti:

Or. en

Grozījums Nr. 447
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu 
veido tā, lai attiecīgā gadījumā tajā ņemtu 
vērā šādus drošības mērķus:

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu 
veido tā, lai attiecīgā gadījumā tajā ņemtu 
vērā mērķus, kas saistīti ar šādām 
kategorijām:

Or. en

Grozījums Nr. 448
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzglabātus, pārsūtītus vai citādi 
apstrādātus datus pasargāt no nejaušas 
vai neatļautas glabāšanas, apstrādes, 
piekļuves vai izpaušanas;

(a) produktiem, kas atbilst 
sertifikācijas pamata apliecinājuma 
līmenim vai pašdeklarācijas līmenim, un 
patērētāju elektroniskajām ierīcēm, kas 
definētas 2. panta [11. punktā (jauns)], —
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
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shēmas šai kategorijai atbalsta 
starptautisko standartu pieņemšanu un 
komercializāciju no vienotā tirgus un uz 
to;

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu regulas priekšlikuma mērķus un jo īpaši panāktu regulas atbilstību tehnoloģiju 
attīstībai nākotnē, drošības mērķi būtu jādefinē atbilstīgi konkrētiem produkta lietojumiem, 
nevis pašreizējām produkta iezīmēm.

Grozījums Nr. 449
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) uzglabātus, pārsūtītus vai citādi 
apstrādātus datus pasargāt no nejaušas 
vai neatļautas iznīcināšanas, pazušanas 
vai pārveidošanas;

(b) produktiem, kas atbilst būtiskam 
apliecinājuma līmenim, IKT produktiem, 
pakalpojumiem un procesiem, kas veido 
rūpniecisku kontroles sistēmu vai ko 
izmanto robotikā un autonomos 
transportlīdzekļos, vai programmatūras 
un aparatūras galiekārtām, ko izmanto 
pamatpakalpojumu sniegšanai 
operatoriem, kā noteikts Direktīvā 
(ES) 2016/1148, — Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmas šai kategorijai 
pamatojas uz starptautiskajiem 
standartiem;

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu regulas priekšlikuma mērķus un jo īpaši panāktu regulas atbilstību tehnoloģiju 
attīstībai nākotnē, drošības mērķi būtu jādefinē atbilstīgi konkrētiem produkta lietojumiem, 
nevis pašreizējām produkta iezīmēm.

Grozījums Nr. 450
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody
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Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošināt, lai pilnvarotas 
personas, programmas vai mašīnas varētu 
piekļūt vienīgi tādiem datiem, 
pakalpojumiem vai funkcijām, attiecībā 
uz kuriem viņiem ir piešķirtas piekļuves 
tiesības;

(c) produktiem, kas atbilst augstam 
apliecinājuma līmenim, IKT produktiem, 
pakalpojumiem un procesiem, ko izmanto 
dalībvalsts publiskajā pārvaldē, —
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas šai kategorijai pamatojas uz 
starptautiskiem standartiem un spēkā 
esošiem valstu vai daudzpusējiem 
standartiem, ko izmanto dalībvalstīs;

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu regulas priekšlikuma mērķus un jo īpaši panāktu regulas atbilstību tehnoloģiju 
attīstībai nākotnē, drošības mērķi būtu jādefinē atbilstīgi konkrētiem produkta lietojumiem, 
nevis pašreizējām produkta iezīmēm.

Grozījums Nr. 451
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošināt, lai pilnvarotas personas, 
programmas vai mašīnas varētu piekļūt 
vienīgi tādiem datiem, pakalpojumiem vai 
funkcijām, attiecībā uz kuriem viņiem ir 
piešķirtas piekļuves tiesības;

(c) nodrošināt, lai pilnvarotas personas, 
programmas vai mašīnas varētu piekļūt 
vienīgi tādiem datiem, pakalpojumiem vai 
funkcijām, attiecībā uz kuriem viņiem ir 
piešķirtas piekļuves tiesības, un ir ieviesta 
procedūra, ar ko identificē un dokumentē 
visas IKT produktu, procesu un 
pakalpojumu atkarības un vājās vietas;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu incidentu novēršanu, ir jāpastāv procedūrai vājo vietu atklāšanai.
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Grozījums Nr. 452
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) reģistrēt, kuri dati, funkcijas un 
pakalpojumi ir nosūtīti, kad un kurš tos ir 
nosūtījis;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 453
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) reģistrēt, kuri dati, funkcijas un 
pakalpojumi ir nosūtīti, kad un kurš tos ir 
nosūtījis;

(d) nodrošināt, ka IKT produkti, 
procesi un pakalpojumi nesatur zināmas 
un izmantojamas vājās vietas un spēj līdz 
noteiktam līmenim pretoties 
uzbrukumiem;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar iepriekšējo punktu, ja ir zināma vājā vieta, ir jābūt labas kvalitātes risinājumam / 
drošības ielāpam.

Grozījums Nr. 454
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) nodrošināt iespēju pārbaudīt, 
kuriem datiem, pakalpojumiem un 

svītrots
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funkcijām ir piekļūts, kad tie ir izmantoti 
un kurš tos ir izmantojis;

Or. en

Grozījums Nr. 455
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) gadījumos, kad noticis fizisks vai 
tehnisks incidents, laikus atjaunot datu, 
pakalpojumu un funkciju pieejamību un 
piekļuvi tiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 456
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) nodrošināt, lai IKT produktiem un 
pakalpojumiem būtu atjaunināta datu 
programmatūra bez zināmām vājajām 
vietām un lai tiem būtu mehānismi, kas 
nodrošina drošus programmatūras 
atjauninājumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 457
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) nodrošināt, lai IKT produktiem un 
pakalpojumiem būtu atjaunināta datu 
programmatūra bez zināmām vājajām 
vietām un lai tiem būtu mehānismi, kas 
nodrošina drošus programmatūras 
atjauninājumus.

(g) nodrošināt, lai IKT produktiem un 
pakalpojumiem būtu atjaunināta 
programmatūra un aparatūra bez zināmām 
vājajām vietām; nodrošināt, lai tie būtu 
izstrādāti un darbotos tā, ka efektīvi 
ierobežo to vājo vietu ievainojamību, un 
lai tiem būtu mehānismi, kas nodrošina 
drošus programmatūras atjauninājumus, 
tostarp automātiskus drošības 
atjauninājumus un aparatūras 
modernizācijas iespējas;

Or. en

Pamatojums

Labs pirmais solis ir nodrošināt, ka nepastāv zināmas vājās vietas, taču efektīva aizsardzība 
ietvers līdzekļus nezināmu vājo vietu novēršanai.

Grozījums Nr. 458
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) nodrošināt, lai IKT produktiem un 
pakalpojumiem būtu atjaunināta datu 
programmatūra bez zināmām vājajām 
vietām un lai tiem būtu mehānismi, kas 
nodrošina drošus programmatūras 
atjauninājumus.

(g) sekmēt, lai IKT produktiem un 
pakalpojumiem būtu atjaunināta datu 
programmatūra un aparatūra, lai būtu 
nodrošināti atbilstoši un savlaicīgi 
atjauninājumi attiecībā uz zināmām 
vājajām vietām, un lai tiem būtu 
mehānismi, kas nodrošina drošus 
programmatūras un aparatūras
atjauninājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 459
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – g apakšpunkts – i punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) (h) nodrošināt, lai IKT produkti 
un pakalpojumi tiktu izstrādāti atbilstīgi 
konkrētās shēmas drošības prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 460
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) nodrošināt, lai IKT produktu un 
pakalpojumu vide būtu sadalīta mazākās 
apakšsistēmās un apakštīklos nolūkā 
labāk organizēt aizsardzību un ierobežot 
kaitējumu incidenta gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 461
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) nodrošināt, lai IKT produktu un 
pakalpojumu vide būtu sadalīta mazākās 
apakšsistēmās un apakštīklos nolūkā 
labāk organizēt aizsardzību un ierobežot 
kaitējumu incidenta gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 462
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums



AM\1152206LV.docx 39/120 PE621.098v01-00

LV

45. pants – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) nodrošināt, lai IKT produkti, 
procesi, pakalpojumi un sistēmas tiktu 
izstrādātas un darbotos saskaņā ar 
integrētās drošības un drošības pēc 
noklusējuma principu, ievērojot -43. 
pantā noteiktās saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 463
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var būt ar vienu vai vairākiem 
šādiem apliecinājuma līmeņiem: pamata, 
būtisks un/vai augsts, un tie tiks noteikti
saskaņā ar šo shēmu piedāvātajiem IKT 
produktiem un pakalpojumiem.

1. Neskarot -43. pantā noteiktās 
drošības saistības, Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmas var būt ar vienu vai 
vairākiem šādiem uz risku pamatotiem 
apliecinājuma līmeņiem: funkcionāli 
drošs, būtiski drošs un/vai ļoti drošs
saskaņā ar šo shēmu piedāvātajiem IKT 
produktiem, procesiem, pakalpojumiem 
un sistēmām. Apliecinājuma līmeni 
nosaka, pamatojoties uz risku 
kontrolsarakstu un atbilstošajiem 
kiberdrošības elementiem, ko ENISA 
nosaka saskaņā ar 44. panta 2. punktu un 
kas ir pieejami IKT produktā, procesā, 
pakalpojumā vai sistēmā, kurai piemēro 
sertifikācijas shēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Nadine Morano

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

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var būt ar vienu vai vairākiem 
šādiem apliecinājuma līmeņiem: pamata, 
būtisks un/vai augsts, un tie tiks noteikti 
saskaņā ar šo shēmu piedāvātajiem IKT 
produktiem un pakalpojumiem.

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var būt ar vienu vai vairākiem 
šādiem uz risku balstītiem apliecinājuma 
līmeņiem saskaņā ar IKT produktu, 
procesu un pakalpojumu kontekstu un 
paredzēto lietojumu: pamata, būtisks 
un/vai augsts.
Atbilstības novērtēšanas metodes, ko var 
izmantot, ir jāprecizē katrā Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmā, 
pamatojoties uz riska analīzi.

Or. fr

Pamatojums

Ir vēlams, lai atbilstības novērtēšanas metodes, ko var izmantot, nav iepriekš noteiktas 
vispārīgi, bet gan atsevišķi katrā gadījumā atkarībā no produkta vai pakalpojuma veida, 
ņemot vērā lietošanas kontekstu.

Grozījums Nr. 465
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var būt ar vienu vai vairākiem 
šādiem apliecinājuma līmeņiem: pamata, 
būtisks un/vai augsts, un tie tiks noteikti 
saskaņā ar šo shēmu piedāvātajiem IKT 
produktiem un pakalpojumiem.

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var būt ar vienu vai vairākiem 
šādiem apliecinājuma līmeņiem: pamata, 
būtisks un/vai augsts, un tie tiks noteikti 
saskaņā ar šo shēmu piedāvātajiem IKT 
produktiem un pakalpojumiem. 
Sertifikācijas shēmai ar atšķirīgiem 
apliecinājuma līmeņiem pievieno 
informāciju, kurā paskaidrots risks, kas 
saglabājas katrā apliecinājuma līmenī, un 
tas, ka patērētājiem jābūt pastāvīgi 
modriem un jāapzinās kiberdraudu 
iespējamība.

Or. en
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Pamatojums

Patērētāji var uzskatīt, ka IKT produkta vai pakalpojuma augsts apliecinājuma līmenis 
nozīmē to, ka produkts vai pakalpojums ir aizsargāts pret kiberdraudiem. Patērētājiem un 
uzņēmumiem vajadzētu būt pastāvīgi modriem un saprast, ka pat tos produktus un 
pakalpojumus, kam ir augsts apliecinājuma līmenis, var apdraudēt kiberincidents, ja netiek 
ievērota labākā prakse.

Grozījums Nr. 466
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var būt ar vienu vai vairākiem 
šādiem apliecinājuma līmeņiem: pamata, 
būtisks un/vai augsts, un tie tiks noteikti 
saskaņā ar šo shēmu piedāvātajiem IKT 
produktiem un pakalpojumiem.

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var būt ar vienu vai vairākiem 
šādiem uz risku balstītiem apliecinājuma 
līmeņiem saskaņā ar šādu IKT produktu, 
procesu, sistēmu un pakalpojumu 
kontekstu un paredzēto lietojumu:
pamata, būtisks un/vai augsts.

Or. fr

Grozījums Nr. 467
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var būt ar vienu vai vairākiem 
šādiem apliecinājuma līmeņiem: pamata, 
būtisks un/vai augsts, un tie tiks noteikti 
saskaņā ar šo shēmu piedāvātajiem IKT 
produktiem un pakalpojumiem.

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var būt ar vienu vai vairākiem 
šādiem uz risku balstītiem līmeņiem 
saskaņā ar IKT produktu, procesu un 
pakalpojumu kontekstu un paredzēto 
lietojumu: pamata, būtisks un/vai augsts.

Or. en

Grozījums Nr. 468
Dan Nica, Miroslav Poche
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Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var būt ar vienu vai vairākiem 
šādiem apliecinājuma līmeņiem: pamata, 
būtisks un/vai augsts, un tie tiks noteikti 
saskaņā ar šo shēmu piedāvātajiem IKT 
produktiem un pakalpojumiem.

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas nosaka atbildības kritērijus 
vienam vai vairākiem šādiem 
apliecinājuma līmeņiem: pamata, būtisks 
un/vai augsts, un tie tiks noteikti saskaņā ar 
šo shēmu piedāvātajiem IKT produktiem 
un pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 469
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var būt ar vienu vai vairākiem 
šādiem apliecinājuma līmeņiem: pamata, 
būtisks un/vai augsts, un tie tiks noteikti 
saskaņā ar šo shēmu piedāvātajiem IKT 
produktiem un pakalpojumiem.

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var paredzēt vienu vai vairākas
apliecinājuma prasības, pamatojoties uz 
riskiem un apdraudējumiem, ko nosaka 
konteksts, kurā produktu, procesu vai 
pakalpojumu izmantos.

Or. en

Grozījums Nr. 470
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var būt ar vienu vai vairākiem 
šādiem apliecinājuma līmeņiem: pamata, 
būtisks un/vai augsts, un tie tiks noteikti 
saskaņā ar šo shēmu piedāvātajiem IKT 
produktiem un pakalpojumiem.

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var paredzēt vienu vai vairākas
apliecinājuma prasības, pamatojoties uz 
riskiem un apdraudējumiem, ko nosaka 
konteksts, kurā produktu, procesu vai 
pakalpojumu izmantos.
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Or. en

Grozījums Nr. 471
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var būt ar vienu vai vairākiem 
šādiem apliecinājuma līmeņiem: pamata, 
būtisks un/vai augsts, un tie tiks noteikti 
saskaņā ar šo shēmu piedāvātajiem IKT 
produktiem un pakalpojumiem.

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var būt ar vienu vai vairākiem 
šādiem apliecinājuma līmeņiem: pamata, 
būtisks un/vai augsts, un tie tiks noteikti 
saskaņā ar šo shēmu piedāvātajiem IKT 
produktiem, pakalpojumiem un 
procesiem.

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu tvērumu un nodrošinātu pienācīgu saskaņošanu ar spēkā esošajiem 
starptautiskajiem standartiem, regulas priekšlikumā ir jānosaka, ka nākotnē brīvprātīgas 
sertifikācijas satvari papildus produktiem un pakalpojumiem aptvers arī procesus.

Grozījums Nr. 472
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var būt ar vienu vai vairākiem 
šādiem apliecinājuma līmeņiem: pamata, 
būtisks un/vai augsts, un tie tiks noteikti 
saskaņā ar šo shēmu piedāvātajiem IKT 
produktiem un pakalpojumiem.

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmas var būt ar vienu vai vairākiem 
šādiem apliecinājuma līmeņiem: pamata, 
vidējs un/vai augsts, un tie tiks noteikti 
saskaņā ar šo shēmu piedāvātajiem IKT 
produktiem un pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 473
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Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ENISA norāda vai izstrādā 
apliecinājuma līmeņus, kas jāprecizē 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmās, apspriežoties ar ieinteresētajām 
personām.

Or. en

Grozījums Nr. 474
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izmantojamās atbilstības 
novērtēšanas metodes saskaņā ar 
47. pantu ir jāprecizē katrā Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmā, 
pamatojoties uz riska analīzi.

Or. fr

Pamatojums

Lai radītu nepieciešamos uzticēšanās apstākļus saistībā ar sertifikātu savstarpēju atzīšanu un 
valstu sertifikācijas shēmu saskaņošanu, ir vajadzīga kopīga apliecinājuma līmeņu definīcija, 
jo īpaši attiecībā uz novērtēšanas metodēm, kas saistītas ar šiem līmeņiem.

Grozījums Nr. 475
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamata, būtiskais un augstais 
apliecinājuma līmenis atbilst šādiem 

svītrots
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kritērijiem:

(a) pamata apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu, un tas ļauj zināmā  mērā paļauties 
uz uzdotajām vai apgalvotajām IKT 
produkta vai pakalpojuma kiberdrošības 
īpašībām, un to raksturo attiecīgas 
tehniskās specifikācijas, standarti un 
procedūras, tostarp tehniskā kontrole, 
kuras mērķis ir samazināt kiberdrošības 
incidentu risku;

(b) būtisks apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu, un tas ļauj būtiskā mērā paļauties 
uz uzdotajām vai apgalvotajām IKT 
produkta vai pakalpojuma kiberdrošības 
īpašībām, un to raksturo attiecīgas 
tehniskās specifikācijas, standarti un 
procedūras, tostarp tehniskā kontrole, 
kuras mērķis ir būtiski samazināt 
kiberdrošības incidentu risku;

(c) augsts apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu, un salīdzinājumā ar sertifikātiem, 
kam ir būtisks apliecinājuma līmenis, tas 
ļauj augstākā mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
novērst kiberdrošības incidentus.

Or. en

Grozījums Nr. 476
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamata, būtiskais un augstais 2. Apliecinājuma līmeņi attiecas uz 
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apliecinājuma līmenis atbilst šādiem 
kritērijiem:

sertifikātu, kas izsniegts saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu un ļauj atbilstošā mērā paļauties 
uz noteiktajām vai apgalvotajām IKT 
produkta, procesa un pakalpojuma 
kiberdrošības īpašībām, un to raksturo ar 
to saistītas attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
samazināt kiberdrošības incidentu risku;
apliecinājuma līmeni nosaka, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi.

Or. en

Grozījums Nr. 477
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamata, būtiskais un augstais 
apliecinājuma līmenis atbilst šādiem 
kritērijiem:

2. Apliecinājuma līmeņi 
"funkcionāli drošs", "būtiski drošs” 
un/vai "ļoti drošs" atbilst šādiem 
kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 478
Edouard Martin

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamata, būtiskais un augstais 
apliecinājuma līmenis atbilst šādiem 
kritērijiem:

2. Pamata, būtiskais un augstais 
apliecinājuma līmenis atbilst šādiem 
kritērijiem un novērtēšanas metodēm:

Or. fr

Grozījums Nr. 479
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Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamata, būtiskais un augstais 
apliecinājuma līmenis atbilst šādiem 
kritērijiem:

2. Pamata, būtiskais un augstais 
apliecinājuma līmenis atbilst šādiem 
kritērijiem un novērtēšanas metodēm:

Or. fr

Grozījums Nr. 480
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamata, būtiskais un augstais 
apliecinājuma līmenis atbilst šādiem 
kritērijiem:

2. Pamata, vidējais un augstais 
apliecinājuma līmenis atbilst šādiem 
kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 481
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pamata apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu, un tas ļauj zināmā  mērā paļauties 
uz uzdotajām vai apgalvotajām IKT 
produkta vai pakalpojuma kiberdrošības 
īpašībām, un to raksturo attiecīgas 
tehniskās specifikācijas, standarti un 
procedūras, tostarp tehniskā kontrole, 
kuras mērķis ir samazināt kiberdrošības 
incidentu risku;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 482
Edouard Martin

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pamata apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj zināmā  mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
samazināt kiberdrošības incidentu risku;

(a) pamata apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj zināmā mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
samazināt kiberdrošības incidentu risku; 
pamata apliecinājuma līmeņa sertifikāts 
apliecina, ka ir nodrošināta aizsardzība 
pret zināmiem kiberdrošības 
pamatriskiem; novērtēšanas metode ir 
balstīta uz tehnisko pārbaudi, ko 
atbilstības novērtēšanas struktūra veic 
attiecībā uz informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju produkta vai 
pakalpojuma tehnisko dokumentāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 483
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pamata apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj zināmā  mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 

(a) pamata apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas paredz ierobežotu uzticamības 
pakāpi.
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specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
samazināt kiberdrošības incidentu risku;

Or. en

Grozījums Nr. 484
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pamata apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu, un tas ļauj zināmā  mērā paļauties 
uz uzdotajām vai apgalvotajām IKT 
produkta vai pakalpojuma kiberdrošības 
īpašībām, un to raksturo attiecīgas 
tehniskās specifikācijas, standarti un 
procedūras, tostarp tehniskā kontrole, 
kuras mērķis ir samazināt kiberdrošības 
incidentu risku;

(a) pamata apliecinājuma līmenis 
atbilst trešās personas novērtējumam, ka 
ir nodrošināta aizsardzība pret to 
kiberincidentu pamatriskiem, kas skar 
IKT procesus, produktus vai 
pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 485
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pamata apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj zināmā  mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
samazināt kiberdrošības incidentu risku;

(a) pamata apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj zināmā mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
samazināt kiberdrošības incidentu risku; 
novērtēšanas metodei jābūt balstītai uz 
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tehnisko pārbaudi, ko novērtēšanas 
struktūra veic attiecībā uz informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju produkta vai 
pakalpojuma tehniskās dokumentācijas 
atbilstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 486
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pamata apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj zināmā  mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
samazināt kiberdrošības incidentu risku;

(a) apliecinājuma līmenis 
"funkcionāli drošs" ir sertifikātiem, kas 
izsniegti saistībā ar Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmu, un tas ļauj pienācīgā 
mērā paļauties uz uzdotajām vai 
apgalvotajām IKT produkta vai 
pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, jo 
atbilst -43. pantā noteiktajām drošības 
saistībām saskaņā ar integrētās drošības 
un drošības pēc noklusējuma principu, un 
to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
samazināt kiberdrošības incidentu risku.

Or. en

Grozījums Nr. 487
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pamata apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj zināmā  mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 

(a) pamata apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj zināmā mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām patērētāja 
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vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
samazināt kiberdrošības incidentu risku;

elektroniskās ierīces kiberdrošības 
īpašībām, un to raksturo attiecīgas 
tehniskās specifikācijas, spēkā esošie 
starptautiskie standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
samazināt kiberdrošības incidentu risku;

Or. en

Pamatojums

Lai izveidotu labi funkcionējošu sertifikācijas satvaru, ir svarīgi, nosakot apliecinājuma 
līmeņus, ņemt vērā pastāvošo un plaši pieņemto standartu izmantošanu. Šādi pastāvošie 
standarti var būt valsts, starptautiski (ISO 27XXX) vai daudzpusēji (SOG-IS, kopējie kritēriji) 
standarti.

Grozījums Nr. 488
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pamata apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu, un tas ļauj zināmā  mērā paļauties 
uz uzdotajām vai apgalvotajām IKT 
produkta vai pakalpojuma kiberdrošības 
īpašībām, un to raksturo attiecīgas 
tehniskās specifikācijas, standarti un 
procedūras, tostarp tehniskā kontrole, 
kuras mērķis ir samazināt kiberdrošības 
incidentu risku;

(a) pamata riska līmenis atbilst zemam 
IKT produkta, procesa un pakalpojuma 
riska līmenim; zema līmeņa risks pastāv, 
ja uzbrukums IKT produktam, procesam 
vai pakalpojumam būtiski neapdraud 
pieejamību, autentiskumu, integritāti, 
konfidencialitāti vai citus svarīgus 
mērķus, piemēram, lietotāju vai trešo 
personu veselību, vidi, privātumu, citas 
svarīgas likumīgās intereses vai kritisko 
infrastruktūru un tās atbalsta sistēmas vai 
produktus;

Or. en

Grozījums Nr. 489
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(a) pamata apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj zināmā  mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
samazināt kiberdrošības incidentu risku;

(a) pamata apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj zināmā mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām patērētāja 
lietošanai paredzētās ierīces kiberdrošības 
īpašībām, un to raksturo attiecīgas 
tehniskās specifikācijas, spēkā esošie 
starptautiskie standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
samazināt kiberdrošības incidentu risku;

Or. en

Grozījums Nr. 490
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) šis novērtējums ietver IKT 
produkta, pakalpojuma vai procesa 
tehniskās dokumentācijas pārbaudi;

Or. en

Grozījums Nr. 491
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) būtisks apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu, un tas ļauj būtiskā mērā paļauties 
uz uzdotajām vai apgalvotajām IKT 
produkta vai pakalpojuma kiberdrošības 
īpašībām, un to raksturo attiecīgas 
tehniskās specifikācijas, standarti un 
procedūras, tostarp tehniskā kontrole, 
kuras mērķis ir būtiski samazināt 
kiberdrošības incidentu risku;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 492
Edouard Martin

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) būtisks apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj būtiskā mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
būtiski samazināt kiberdrošības incidentu 
risku;

(b) būtisks apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj būtiskā mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
būtiski samazināt kiberdrošības incidentu 
risku; būtisks sertifikāta apliecinājuma 
līmenis apliecina, ka tiek nodrošināta
aizsardzība pret zināmiem kiberincidentu 
riskiem un ka produkts, pakalpojums vai 
sistēma spēj izturēt uzbrukumus, ko veic 
ar ierobežotiem resursiem; novērtēšanas 
metodes pamatā ir pārbaude, ko 
atbilstības novērtēšanas struktūra veic 
attiecībā uz produkta vai pakalpojuma 
drošības elementu atbilstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 493
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) būtisks apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj būtiskā mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 

(b) vidējs apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas paredz vidēju uzticamības pakāpi;
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un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
būtiski samazināt kiberdrošības incidentu 
risku;

Or. en

Grozījums Nr. 494
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) būtisks apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu, un tas ļauj būtiskā mērā paļauties 
uz uzdotajām vai apgalvotajām IKT 
produkta vai pakalpojuma kiberdrošības 
īpašībām, un to raksturo attiecīgas 
tehniskās specifikācijas, standarti un 
procedūras, tostarp tehniskā kontrole, 
kuras mērķis ir būtiski samazināt 
kiberdrošības incidentu risku;

(b) būtisks apliecinājuma līmenis 
atbilst trešās personas novērtējumam, ka 
ir nodrošināta aizsardzība pret būtiskiem 
kiberincidentu riskiem, kas skar IKT 
procesus, produktus vai pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 495
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) būtisks apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj būtiskā mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 

(b) būtisks apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj būtiskā mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
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būtiski samazināt kiberdrošības incidentu 
risku;

būtiski samazināt kiberdrošības incidentu 
risku; novērtēšanas metodes pamatā jābūt 
pārbaudei, ko atbilstības novērtēšanas 
struktūra veic attiecībā uz produkta vai 
pakalpojuma drošības elementu 
atbilstību;

Or. fr

Pamatojums

Augsta apliecinājuma līmeņa sertifikātiem jāattiecas uz produktiem un sistēmām, kas spēj 
demonstrēt spēju izturēt uzbrukumus, tostarp vissarežģītākos uzbrukumus. Tādēļ ar 
sertifikāciju saistītajai novērtēšanas metodei ir jāiekļauj efektivitātes testi, ar ko nodrošina, 
ka produkts var izturēt noteikta līmeņa uzbrukumu.

Grozījums Nr. 496
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) būtisks apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj būtiskā mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
būtiski samazināt kiberdrošības incidentu 
risku;

(b) būtisks apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj būtiskā mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta, 
pakalpojuma vai procesa kiberdrošības 
īpašībām, un to raksturo attiecīgas 
tehniskās specifikācijas, spēkā esošie 
starptautiskie standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
būtiski samazināt kiberdrošības incidentu 
risku;

Or. en

Pamatojums

Lai izveidotu labi funkcionējošu sertifikācijas satvaru, ir svarīgi, nosakot apliecinājuma 
līmeņus, ņemt vērā pastāvošo un plaši pieņemto standartu izmantošanu. Šādi pastāvošie 
standarti var būt valsts, starptautiski (ISO 27XXX) vai daudzpusēji (SOG-IS, kopējie kritēriji) 
standarti.
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Grozījums Nr. 497
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) būtisks apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un tas ļauj būtiskā mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
būtiski samazināt kiberdrošības incidentu 
risku;

(b) apliecinājuma līmenis "būtiski 
drošs" ir sertifikātiem, kas izsniegti 
saistībā ar Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmu, un tas ļauj būtiskā 
mērā paļauties uz uzdotajām vai 
apgalvotajām IKT produkta vai 
pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, un to 
raksturo attiecīgas tehniskās specifikācijas, 
standarti un procedūras, tostarp tehniskā 
kontrole, kuras mērķis ir būtiski samazināt 
kiberdrošības incidentu risku;

Or. en

Grozījums Nr. 498
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) būtisks apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu, un tas ļauj būtiskā mērā paļauties 
uz uzdotajām vai apgalvotajām IKT 
produkta vai pakalpojuma kiberdrošības 
īpašībām, un to raksturo attiecīgas 
tehniskās specifikācijas, standarti un 
procedūras, tostarp tehniskā kontrole, 
kuras mērķis ir būtiski samazināt 
kiberdrošības incidentu risku;

(b) būtisks apliecinājuma līmenis 
atbilst augstākam IKT produkta, procesa 
un pakalpojuma riska līmenim; augstāka 
līmeņa risks pastāv, ja uzbrukums IKT 
produktam, procesam vai pakalpojumam 
apdraud pieejamību, autentiskumu, 
integritāti, konfidencialitāti vai citus 
svarīgus mērķus, piemēram, lietotāju vai 
trešo personu veselību, vidi, privātumu, 
citas svarīgas likumīgās intereses vai 
kritisko infrastruktūru un tās atbalsta 
sistēmas vai produktus;

Or. en

Grozījums Nr. 499
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner
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Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) šis novērtējums ietver tehniskās 
dokumentācijas pārbaudi un ieviesto 
drošības funkciju testēšanu saskaņā ar 
prasībām, kas noteiktas tehniskajā 
dokumentācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 500
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) augsts apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu, un salīdzinājumā ar sertifikātiem, 
kam ir būtisks apliecinājuma līmenis, tas 
ļauj augstākā mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
novērst kiberdrošības incidentus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 501
Edouard Martin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) augsts apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 

(c) augsts apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
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Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un salīdzinājumā ar sertifikātiem, kam ir 
būtisks apliecinājuma līmenis, tas ļauj 
augstākā mērā paļauties uz uzdotajām vai 
apgalvotajām IKT produkta vai 
pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, un to 
raksturo attiecīgas tehniskās specifikācijas, 
standarti un procedūras, tostarp tehniskā 
kontrole, kuras mērķis ir novērst 
kiberdrošības incidentus.

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un salīdzinājumā ar sertifikātiem, kam ir 
būtisks apliecinājuma līmenis, tas ļauj 
augstākā mērā paļauties uz uzdotajām vai 
apgalvotajām IKT produkta vai 
pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, un to 
raksturo attiecīgas tehniskās specifikācijas, 
standarti un procedūras, tostarp tehniskā 
kontrole, kuras mērķis ir novērst 
kiberdrošības incidentus; augsts sertifikāta 
apliecinājuma līmenis apliecina, ka tiek 
nodrošināta aizsardzība pret zināmiem 
kiberincidentu riskiem un ka produkts, 
pakalpojums vai sistēma spēj izturēt 
sarežģītus uzbrukumus, ko veic ar 
ievērojamiem resursiem; novērtēšanas 
metodikas pamatā vajadzētu būt 
efektivitātes testiem, ar kuriem novērtē 
drošības elementu noturību pret augsta 
līmeņa uzbrucēju.

Or. fr

Grozījums Nr. 502
Evžen Tošenovský

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) augsts apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un salīdzinājumā ar sertifikātiem, kam ir 
būtisks apliecinājuma līmenis, tas ļauj 
augstākā mērā paļauties uz uzdotajām vai 
apgalvotajām IKT produkta vai 
pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, un 
to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
novērst kiberdrošības incidentus.

c) augsts apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
kura nodrošina augstāku uzticamības 
pakāpi.

Or. en

Grozījums Nr. 503
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Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) augsts apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu, un salīdzinājumā ar sertifikātiem, 
kam ir būtisks apliecinājuma līmenis, tas 
ļauj augstākā mērā paļauties uz 
uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
novērst kiberdrošības incidentus.

c) augsts apliecinājuma līmenis atbilst 
trešās puses novērtējumam attiecībā uz to, 
ka tiek segts augsts ar IKT procesiem, 
produktiem vai pakalpojumiem saistītu 
kiberincidentu risks;

Or. en

Grozījums Nr. 504
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) augsts apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un salīdzinājumā ar sertifikātiem, kam ir 
būtisks apliecinājuma līmenis, tas ļauj 
augstākā mērā paļauties uz uzdotajām vai 
apgalvotajām IKT produkta vai 
pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, un to 
raksturo attiecīgas tehniskās specifikācijas, 
standarti un procedūras, tostarp tehniskā 
kontrole, kuras mērķis ir novērst 
kiberdrošības incidentus.

c) augsts apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un salīdzinājumā ar sertifikātiem, kam ir 
būtisks apliecinājuma līmenis, tas ļauj 
augstākā mērā paļauties uz uzdotajām vai 
apgalvotajām IKT produkta vai 
pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, un to 
raksturo attiecīgas tehniskās specifikācijas, 
standarti un procedūras, tostarp tehniskā 
kontrole, kuras mērķis ir novērst 
kiberdrošības incidentus. Novērtēšanas 
metodikas pamatā vajadzētu būt vismaz 
efektivitātes pārbaudei, ar kuru izvērtē 
drošības funkciju noturību pret 
uzbrucējiem, kuru rīcībā ir ievērojami un 
neierobežoti resursi.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā augstākā riska faktorus nosaka, izvērtējot ne tikai produkta vai pakalpojuma 
sensitivitāti, bet arī iespējamo uzbrukumu intensitāti, būtu jāņem vērā arī šī intensitāte.

Grozījums Nr. 505
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) augsts apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un salīdzinājumā ar sertifikātiem, kam ir 
būtisks apliecinājuma līmenis, tas ļauj 
augstākā mērā paļauties uz uzdotajām vai 
apgalvotajām IKT produkta vai 
pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, un to 
raksturo attiecīgas tehniskās specifikācijas, 
standarti un procedūras, tostarp tehniskā 
kontrole, kuras mērķis ir novērst 
kiberdrošības incidentus.

c) augsts apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un salīdzinājumā ar sertifikātiem, kam ir 
būtisks apliecinājuma līmenis, tas ļauj 
augstākā mērā paļauties uz uzdotajām vai 
apgalvotajām IKT produkta vai 
pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, un to 
raksturo attiecīgas tehniskās specifikācijas, 
standarti un procedūras, tostarp tehniskā 
kontrole, kuras mērķis ir novērst 
kiberdrošības incidentus. Novērtēšanas 
metodikas pamatā vajadzētu būt 
efektivitātes pārbaudēm, ar kurām tiktu 
izvērtēta drošības funkciju noturība pret 
paaugstināta līmeņa uzbrucēju.

Or. fr

Grozījums Nr. 506
Massimiliano Salini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) augsts apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu, un salīdzinājumā ar sertifikātiem, 
kam ir būtisks apliecinājuma līmenis, tas 
ļauj augstākā mērā paļauties uz 

c) augsts riska līmenis atbilst 
augstam ar IKT produktu, procesu un 
pakalpojumu saistītam riska līmenim.
Augsta līmeņa risks pastāv, ja uzbrukums 
IKT produktam, procesam vai 
pakalpojumam apdraud pieejamību, 
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uzdotajām vai apgalvotajām IKT produkta 
vai pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, 
un to raksturo attiecīgas tehniskās 
specifikācijas, standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
novērst kiberdrošības incidentus.

autentiskumu, integritāti, 
konfidencialitāti vai citus svarīgus mērķus 
un pamatoti apdraud valstu suverenitāti 
vai sabiedrisko drošību valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 507
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) augsts apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un salīdzinājumā ar sertifikātiem, kam ir 
būtisks apliecinājuma līmenis, tas ļauj 
augstākā mērā paļauties uz uzdotajām vai 
apgalvotajām IKT produkta vai 
pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, un to 
raksturo attiecīgas tehniskās specifikācijas, 
standarti un procedūras, tostarp tehniskā 
kontrole, kuras mērķis ir novērst 
kiberdrošības incidentus.

c) augsts apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
kuras pamatā ir izmantotais valsts vai 
daudzpusējais standarts, un salīdzinājumā 
ar sertifikātiem, kam ir būtisks 
apliecinājuma līmenis, tas ļauj augstākā 
mērā paļauties uz uzdotajām vai 
apgalvotajām IKT produkta vai 
pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, un to 
raksturo attiecīgas tehniskās specifikācijas,
pastāvošie valsts un daudzpusējie 
starptautiskie standarti un procedūras, 
tostarp tehniskā kontrole, kuras mērķis ir 
novērst kiberdrošības incidentus.

Or. en

Pamatojums

Lai izveidotu labi funkcionējošu sertifikācijas satvaru, ir svarīgi, nosakot apliecinājuma 
līmeņus, ņemt vērā pastāvošu un plaši pieņemtu standartu izmantošanu. Šādi pastāvošie 
standarti var būt valsts, starptautiski (ISO 27XXX) vai daudzpusēji (SOG-IS, kopējie kritēriji) 
standarti.

Grozījums Nr. 508
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) augsts apliecinājuma līmenis ir 
sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un salīdzinājumā ar sertifikātiem, kam ir
būtisks apliecinājuma līmenis, tas ļauj 
augstākā mērā paļauties uz uzdotajām vai 
apgalvotajām IKT produkta vai 
pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, un to 
raksturo attiecīgas tehniskās specifikācijas, 
standarti un procedūras, tostarp tehniskā 
kontrole, kuras mērķis ir novērst 
kiberdrošības incidentus.

c) apliecinājuma līmenis "ļoti drošs" 
ir sertifikātiem, kas izsniegti saistībā ar 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu, 
un salīdzinājumā ar sertifikātiem, kam ir 
apliecinājuma līmenis "būtiski drošs", tas 
ļauj augstākā mērā paļauties uz uzdotajām 
vai apgalvotajām IKT produkta vai 
pakalpojuma kiberdrošības īpašībām, un to 
raksturo attiecīgas tehniskās specifikācijas, 
standarti un procedūras, tostarp tehniskā 
kontrole, kuras mērķis ir novērst 
kiberdrošības incidentus.

Or. en

Grozījums Nr. 509
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) šajā novērtēšanā iekļauj tehniskās 
dokumentācijas pārbaudīšanu, saskaņā ar 
tehniskajā dokumentācijā paredzētajām 
prasībām īstenoto drošības funkciju 
pārbaudi un novērtēšanu attiecībā uz to, 
cik lielā mērā IKT procesi, produkti vai 
pakalpojumi ir noturīgi pret prasmīgiem 
uzbrucējiem, kuriem ir ievērojami un 
neierobežoti resursi, šo novērtēšanu veicot 
kā ielaušanās testēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 510
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
46. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vajadzības gadījumā Komisija var 
pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar 55. 
panta 2. punktu, ņemot vērā ENISA, 
Eiropas Kiberdrošības sertifikācijas 
grupas un ieinteresēto personu 
apspriešanās platformu viedokli, un 
tādējādi izveidot detalizētas pamatprasības 
katram apliecinājuma līmenim.

Or. en

Grozījums Nr. 511
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Dita Charanzová, Neena 
Gill

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dažādu apliecinājuma līmeņu 
noteikšanas metodikai vajadzētu būt 
balstītai uz pārbaudi, ar ko novērtē 
drošības funkciju noturību pret 
uzbrucējiem, kuru rīcībā ir ievērojami un 
neierobežoti resursi.

Or. en

Grozījums Nr. 512
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, 
Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
46.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.a pants

Ņemot vērā konkrētā riska analīzi, nosaka 
piemērotu atbilstības novērtēšanas 
metodi, tostarp pašnovērtējumu, kā 
paredzēts Lēmuma Nr. 768/2008/EK 
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4. pantā un II pielikumā. 

Or. en

Pamatojums

Lai piemērotu kiberdrošības sertifikācijai elastīgu, pragmatisku un uz tirgu vērstu pieeju, būs 
atļauts izmantot arī plaši pieņemtas shēmas un/vai praksi. 

Grozījums Nr. 513
Nadine Morano

Regulas priekšlikums
46.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.a pants

Pamatojoties uz riska analīzi, saskaņā ar 
47. pantu un Lēmuma Nr. 768/2008/EK 4. 
pantu un II pielikumu tiek noteikta 
piemērota atbilstības novērtēšanas 
metode.

Or. fr

Pamatojums

Ierobežojot tādas atbilstības novērtēšanas metodes kā viena līmeņa pašnovērtējums 
izmantošanu neatkarīgi no produkta un situācijas, kādā tas tiek izmantots, tiek mazināts 
vajadzīgais elastīgums, kas būtu jāsaglabā šajā jomā.

Grozījums Nr. 514
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Regulas priekšlikums
46.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.b pants

Neskarot šā panta 1. un 2. punktu, 
ENISA var aizstāt prasības par pamata 
apliecinājuma līmeni, tā vietā ieviešot 
funkciju informācijas shēmu, kā noteikts 
2. pantā. Kritēriji šādai funkciju 
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informācijas shēmai tiek noteikti iepriekš 
ar Ieinteresēto personu grupas 
sertifikācijas jautājumos līdzdalību.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz regulas priekšlikumā noteiktajiem apliecinājuma līmeņiem kā alternatīva 
patēriņa produktu pamata apliecinājumu līmeņiem būtu jāievieš tehnisko funkciju 
informācijas shēmas.

Grozījums Nr. 515
Martina Werner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sertifikācijas priekšmets un 
tvērums, arī shēmā ietverto IKT produktu 
un pakalpojumu tipi vai kategorijas;

a) sertifikācijas priekšmets un 
tvērums, arī shēmā ietverto IKT produktu, 
procesu un pakalpojumu tipi vai 
kategorijas;

Or. en

Grozījums Nr. 516
Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sertifikācijas priekšmets un 
tvērums, arī shēmā ietverto IKT produktu 
un pakalpojumu tipi vai kategorijas;

a) sertifikācijas priekšmets un 
tvērums, arī shēmā ietverto IKT produktu, 
procesu un pakalpojumu tipi vai 
kategorijas;

Or. en

Grozījums Nr. 517
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark
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Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) atbilstības novērtēšanas un 
revīzijas struktūras;

Or. en

Grozījums Nr. 518
Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) detalizēti noteiktas kiberdrošības 
prasības, pēc kurām izvērtē konkrētus IKT 
produktus un pakalpojumus, piemēram, 
atsaucoties uz Savienības vai 
starptautiskajiem standartiem vai 
tehniskajām specifikācijām;

b) detalizēti noteiktas kiberdrošības 
prasības, pēc kurām izvērtē konkrētus IKT 
produktus un pakalpojumus, piemēram, 
atsaucoties uz Savienības vai 
starptautiskajiem standartiem vai 
tehniskajām specifikācijām; sertifikācijas 
prasības, kas noteiktas tā, lai sertifikāciju 
varētu ietvert izgatavotāja sistemātiskajos 
drošības procesos vai balstīt uz šiem 
procesiem, kurus piemēro attiecīgā 
produkta vai pakalpojuma izstrādes un 
dzīves cikla laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 519
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) detalizēti noteiktas kiberdrošības 
prasības, pēc kurām izvērtē konkrētus IKT 
produktus un pakalpojumus, piemēram, 
atsaucoties uz Savienības vai
starptautiskajiem standartiem vai 

b) detalizēti noteiktas kiberdrošības 
prasības, pēc kurām izvērtē konkrētus IKT 
produktus un pakalpojumus, piemēram, 
atsaucoties uz Savienības un/vai
starptautiskajiem standartiem vai 
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tehniskajām specifikācijām; tehniskajām specifikācijām. Būtu jāņem 
vērā jau pastāvoši starptautiskie standarti;

Or. en

Grozījums Nr. 520
Olle Ludvigsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) detalizēti noteiktas kiberdrošības 
prasības, pēc kurām izvērtē konkrētus IKT 
produktus un pakalpojumus, piemēram, 
atsaucoties uz Savienības vai 
starptautiskajiem standartiem vai 
tehniskajām specifikācijām;

b) detalizēti noteiktas kiberdrošības 
prasības, pēc kurām izvērtē konkrētus IKT 
produktus un pakalpojumus, piemēram, 
atsaucoties uz Savienības vai 
starptautiskajiem standartiem vai 
tehniskajām specifikācijām saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1025/2012 2. panta 1. 
punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 521
Martina Werner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) detalizēti noteiktas kiberdrošības 
prasības, pēc kurām izvērtē konkrētus IKT 
produktus un pakalpojumus, piemēram, 
atsaucoties uz Savienības vai 
starptautiskajiem standartiem vai 
tehniskajām specifikācijām;

b) detalizēti noteiktas kiberdrošības 
prasības, pēc kurām izvērtē konkrētus IKT 
produktus, procesus un pakalpojumus, 
piemēram, atsaucoties uz Savienības vai 
starptautiskajiem standartiem vai 
tehniskajām specifikācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 522
Csaba Molnár

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) detalizēti noteiktas kiberdrošības 
prasības, pēc kurām izvērtē konkrētus IKT 
produktus un pakalpojumus, piemēram, 
atsaucoties uz Savienības vai 
starptautiskajiem standartiem vai 
tehniskajām specifikācijām;

b) detalizēti noteiktas kiberdrošības 
prasības, pēc kurām izvērtē konkrētus IKT 
produktus un pakalpojumus, piemēram, 
atsaucoties uz Eiropas vai 
starptautiskajiem standartiem vai 
tehniskajām specifikācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 523
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) attiecīgā gadījumā veicinot 
integrēto drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 524
Dan Nica, Miroslav Poche

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecīgā gadījumā viens vai 
vairāki apliecinājuma līmeņi;

c) ja saistībā ar sertificētu IKT 
produktu vai pakalpojumu ir noticis 
pārkāpums — atbilstības novērtēšanas 
struktūras atbildība par vienu vai 
vairākiem apliecinājuma līmeņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 525
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen
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Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecīgā gadījumā viens vai vairāki 
apliecinājuma līmeņi;

c) attiecīgā gadījumā viens vai vairāki 
apliecinājuma līmeņi, cita starpā ņemot 
vērā uz risku balstītu pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 526
Olle Ludvigsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) konkrēti izvērtēšanas kritēriji un 
izmantotās metodes, tostarp izvērtēšanas 
veidi, ko izmanto, lai pierādītu, ka 45. 
pantā minētie konkrētie mērķi ir sasniegti;

d) konkrēti izvērtēšanas kritēriji un 
izmantotās metodes, tostarp izvērtēšanas 
veidi, ko izmanto, lai pierādītu, ka 45. 
pantā minētie konkrētie mērķi ir sasniegti, 
atsaucoties uz standartiem vai tehniskām 
specifikācijām saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1025/2012 2. panta 1. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 527
Massimiliano Salini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) konkrēti izvērtēšanas kritēriji un 
izmantotās metodes, tostarp izvērtēšanas 
veidi, ko izmanto, lai pierādītu, ka 45. 
pantā minētie konkrētie mērķi ir sasniegti;

d) atbilstības novērtēšanas veidi,
konkrēti izmantotie vērtēšanas kritēriji un 
metodes, kuras noteiktas Lēmuma 
Nr. 768/2008/EK 4. pantā un II pielikumā 
un kuru mērķis ir apliecināt to, ka ir 
sasniegti 45. pantā minētie konkrētie 
mērķi;

Or. en
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Grozījums Nr. 528
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ja shēmā paredzētas zīmes vai 
marķējumi, – šādu zīmju vai marķējumu
izmantošanas nosacījumi;

f) ja shēmā paredzētas tehnisko 
funkciju informācijas shēmas – šādu 
tehnisko funkciju informācijas shēmu
izmantošanas nosacījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 529
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) ja shēmā paredzēta arī uzraudzība, 
– noteikumi par sertifikācijas prasību 
ievērošanas uzraudzību, tostarp mehānismi, 
kas izmantojami, lai pierādītu noteikto 
kiberdrošības prasību pastāvīgu 
ievērošanu;

g) noteikumi par sertifikācijas prasību 
ievērošanas uzraudzību, tostarp mehānismi, 
kas izmantojami, lai pierādītu noteikto 
kiberdrošības prasību pastāvīgu 
ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 530
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) nosacījumi sertifikācijas tvēruma 
piešķiršanai, saglabāšanai, turpmākai 
izmantošanai, paplašināšanai un 
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samazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 531
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) nosacījumi sertifikācijas tvēruma 
piešķiršanai, saglabāšanai, turpmākai 
izmantošanai, paplašināšanai un 
samazināšanai;

h) nosacījumi sertifikācijas tvēruma 
piešķiršanai, saglabāšanai, turpmākai 
izmantošanai, atjaunošanai, 
paplašināšanai un samazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 532
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) noteikumi, kuru mērķis ir novērst 
vājās vietas, kas var parādīties pēc tam, 
kad ir notikusi sertifikācija, un ar kuriem 
tiek izveidots dinamisks un nepārtraukts 
organizatorisks process, iesaistot tajā gan 
sniedzējus, gan lietotājus;

Or. en

Grozījums Nr. 533
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) noteikumi, kas paredz, kā un kad 
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atbilstīgās iestādes, izmantojot koordinētu 
vājo vietu publiskošanas procesu, ziņo 
attiecīgajiem pārdevējiem un ražotājiem 
par publiski nezināmām IKT produktu, 
procesu, pakalpojumu un sistēmu vājajām 
vietām;

Or. en

Grozījums Nr. 534
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) noteikumi par kārtību, kādā jāziņo 
par iepriekš neidentificētām IKT produktu 
un pakalpojumu kiberdrošības vājajām 
vietām un kā tās jānovērš;

j) noteikumi, kas paredz, ka 
atbilstīgajām iestādēm, izmantojot 
koordinētu vājo vietu publiskošanas 
procesu, ir ātri jāpaziņo attiecīgajiem 
pārdevējiem un ražotājiem par publiski 
nezināmām IKT produktu un 
pakalpojumu vājajām vietām;

Or. en

Pamatojums

Šīm valsts sektora iestādēm (piemēram, valsts CERT) būtu jādalās informācijā par visu IKT 
produktu un pakalpojumu vājajām vietām ar attiecīgo produktu un pakalpojumu pārdevējiem 
un ražotājiem. Šo uzdevumu īsteno saskaņā ar pamatnostādnēm un ieteikumiem, kas noteikti 
starptautiskajos standartos ISO/IEC 29147:2014 un ISO/IEC 30111. Valsts iestādēm, kas 
atklāj minētās vājās vietas, ir pavisam citāds riska profils, stimuli, pienākumi un pilnvaras 
attiecībās ar attiecīgajiem pārdevējiem un ražotājiem nekā atsevišķiem pētniekiem drošības 
jomā.

Grozījums Nr. 535
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(l) to valsts kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu identifikācija, kas attiecas uz viena 
un tā paša veida vai kategoriju IKT 
produktiem un pakalpojumiem;

l) attiecīgā gadījumā to valsts 
kiberdrošības sertifikācijas shēmu 
(saskaņā ar 49. pantu) vai nozares 
īstenotu iniciatīvu identifikācija, kas 
attiecas uz viena un tā paša veida vai 
kategoriju IKT produktiem, procesiem un 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 536
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) to valsts kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu identifikācija, kas attiecas uz viena 
un tā paša veida vai kategoriju IKT 
produktiem un pakalpojumiem;

l) to valsts vai starptautisko 
kiberdrošības sertifikācijas shēmu 
identifikācija, kas attiecas uz viena un tā 
paša veida vai kategoriju IKT produktiem 
un pakalpojumiem, drošības prasībām un 
izvērtēšanas kritērijiem un metodēm;

Or. en

Grozījums Nr. 537
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) to valsts kiberdrošības sertifikācijas 
shēmu identifikācija, kas attiecas uz viena 
un tā paša veida vai kategoriju IKT 
produktiem un pakalpojumiem;

l) to valsts vai starptautisko 
kiberdrošības sertifikācijas shēmu vai 
nozares īstenotu iniciatīvu identifikācija, 
kas attiecas uz viena un tā paša veida vai 
kategoriju IKT produktiem, procesiem un 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 538
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Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) vajadzības gadījumā sertifikāta 
derīguma termiņš.

Or. en

Grozījums Nr. 539
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ma) noteikumi par to, kā un kad 
dalībvalstīm ir jāinformē citai cita un 
attiecīgie pārdevēji un ražotāji, kad tās 
uzzina par publiski nezināmu vājo vietu 
IKT produktā vai pakalpojumā, kas ir 
sertificēts saskaņā ar šo sertifikācijas 
shēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 540
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ma) noteikumi par to, kā un kad 
dalībvalstīm citai cita ir jāinformē, kad tās 
uzzina par publiski nezināmu vājo vietu 
IKT produktā vai pakalpojumā, kas ir 
sertificēts saskaņā ar šo sertifikācijas 
shēmu;
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Or. en

Grozījums Nr. 541
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ma) atbilstības novērtēšanas veidi, 
novērtēšanas kritēriji un metodes saskaņā 
ar Lēmuma Nr. 768/2008/EK 4. pantu un 
II pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 542
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ma) turpmāki norādījumi par 
paraugpraksi kiberdrošības jomā un 
informācija par kiberdraudiem, kas 
joprojām pastāv arī pēc sertifikācijas.

Or. en

Pamatojums

Neviens IKT produkts vai pakalpojums nav pilnīgi drošs. Lai izvairītos no patērētāju un citu 
organizāciju pārāk lielas paļāvības, sertifikācijas shēmām būtu jāuzsver nepieciešamība 
saglabāt modrību un ievērot labu praksi kiberdrošības jomā.

Grozījums Nr. 543
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Regulas priekšlikums
47. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ieinteresēto personu grupai 
sertifikācijas jautājumos vai Eiropas 
Kiberdrošības sertifikācijas grupai pēc 
pienācīgi pamatota ENISA pieprasījuma 
ir attiecībā uz to shēmām jāapstiprina 
jebkādi ierosināti papildinājumi 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajos starptautiskajos 
vai Savienības standartos, atkāpšanās no 
tiem vai to neievērošana vismaz divas 
nedēļas pirms kandidātshēma tiek 
nosūtīta Komisijai saskaņā ar 44. panta 
3. punktu.

Or. en

Pamatojums

IKT produkti tiek izstrādāti, tirgoti un izmantoti pasaules un Eiropas tirgos, kas stingri 
paļaujas uz jau pastāvošiem un plaši pieņemtiem standartiem. Atkāpšanās no šādiem 
standartiem vai to neievērošana ir pienācīgi jāpamato.

Grozījums Nr. 544
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tas ir paredzēts konkrētā
Savienības aktā, sertifikāciju atbilstīgi 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmai 
var izmantot, lai pierādītu pieņēmumu par 
atbilstību minētā tiesību akta prasībām.

3. Konkrētā Savienības aktā var 
paredzēt gadījumus, kuros atbilstīgi 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmai 
var izmantot sertifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 545
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
47. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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4. Ja saskaņoto Savienības tiesību 
aktu nav, dalībvalstu tiesību aktos var arī 
paredzēt, ka Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmu var izmantot, lai 
noteiktu pieņēmumu par atbilstību 
juridiskajām prasībām.

4. Ja saskaņotu Savienības tiesību 
aktu nav, Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmas izmantošanu var 
stimulēt arī ar dalībvalstu tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 546
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Sertifikācijas shēmas var jo īpaši 
izveidot šīs regulas I pielikumā minētajām 
produktu grupām.

Or. en

Grozījums Nr. 547
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
47.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

47.a pants

Saskaņā ar šo regulu izveidotajām 
shēmām nav nepieciešams paziņot par 
izmaiņām, sertifikāciju grozījumiem vai 
atkārtotu sertifikāciju, ja vien šādām 
izmaiņām nav būtiskas negatīvas ietekmes 
uz IKT produktu, pakalpojumu un 
procesu, kā arī elektronisku patēriņa 
preču drošību.

Or. en
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Pamatojums

Produkti nav atkārtoti jāsertificē gadījumos, kad tiek labota vai atjaunināta programmatūra 
vai tiek mainīta produkta funkcionalitāte, ja vien šādām izmaiņām nav būtiskas negatīvas 
ietekmes uz ierīces drošību. Šīs norādes ieviešana ir svarīga uzņēmējdarbībai, jo atkārtota 
sertifikācija var prasīt ilgāku laiku nekā programmatūras atjaunošanas derīguma ilgums un 
galu galā negatīvi ietekmēs tiešo lietotāju un ekonomikas dalībnieku spēju uzlabot savas 
kiberdrošības spējas.

Grozījums Nr. 548
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. IKT produktus un pakalpojumus, 
kas ir sertificēti atbilstīgi Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmai, kas 
pieņemta saskaņā ar 44. pantu, uzskata par 
atbilstīgiem minētās shēmas prasībām.

1. IKT produktus, pakalpojumus un 
procesus, kas ir sertificēti atbilstīgi Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmai, kas 
pieņemta saskaņā ar 44. pantu, uzskata par 
atbilstīgiem minētās shēmas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 549
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. IKT produktus un pakalpojumus, 
kas ir sertificēti atbilstīgi Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmai, kas 
pieņemta saskaņā ar 44. pantu, uzskata par 
atbilstīgiem minētās shēmas prasībām.

1. IKT produktus, procesus un 
pakalpojumus, kas ir sertificēti atbilstīgi 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmai, 
kas pieņemta saskaņā ar 44. pantu, uzskata 
par atbilstīgiem minētās shēmas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 550
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo
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Regulas priekšlikums
48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sertifikācija ir fakultatīva, ja vien 
Savienības tiesību aktos nav norādīts 
citādi.

2. Sertifikācija irobligāta vismaz:

a) IKT produktiem, procesiem un 
sistēmām, ko izmanto pamatpakalpojumu 
sniedzēji, kā definēts 
Direktīvā 2016/1148/ES;

b) IKT produktiem, procesiem, 
pakalpojumiem un sistēmām, kas 
paredzētas bērniem un mājsaimniecībām;

c) IKT produktiem, procesiem, 
pakalpojumiem un sistēmām, kas 
paredzētas izmantošanai medicīnā;

d) IKT produktiem, procesiem, 
pakalpojumiem, kas tiek izmantotas 
drošības nolūkiem;

e) autonomiem transportlīdzekļiem.

Komisija var, pieņemot īstenošanas aktus, 
sadarbībā ar ENISA pārskatīt 1. punktā 
norādītās produktu kategorijas.

Sertifikācija ir fakultatīva visiem pārējiem 
produktiem, ja vien Savienības tiesību 
aktos nav norādīts citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 551
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Regulas priekšlikums
48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sertifikācija ir fakultatīva, ja vien 
Savienības tiesību aktos nav norādīts 
citādi.

2. Sertifikācija ir fakultatīva IKT 
produktiem, pakalpojumiem un 
procesiem, kas ietilpst 45. panta 1. punkta 
a) un b) apakšpunkta tvērumā, ja vien 
Savienības tiesību aktos nav norādīts
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citādi, un ir obligāta IKT produktiem, 
pakalpojumiem un procesiem, kas ietilpst 
45. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
tvērumā, ja vien Savienības tiesību akti 
vai Eiropas Kiberdrošības sertifikācijas 
grupa nav norādījusi citādi.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams nošķirt brīvprātīgas un obligātas sertifikācijas shēmas, jo atšķiras abu šīs 
regulas darbības jomā ietverto IKT produktu un procesu kategoriju drošības mērķi. Valdības 
infrastruktūras un informācijas aizsardzības gadījumā sertifikācija ir obligāta, jo tādējādi 
tiks veicināta lielāka dalībvalstu kibernoturība. Turklāt šī pieeja sekmēs dalībvalstu 
pienākumu lielāku saskaņošanu, kā noteikts Direktīvā (ES) 2016/1148.

Grozījums Nr. 552
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Regulas priekšlikums
48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sertifikācija ir fakultatīva, ja vien 
Savienības tiesību aktos nav norādīts 
citādi.

2. Sertifikācija attiecībā uz vidējo un 
augsto apliecinājuma līmeni ir obligāta.
Attiecībā uz pamata un būtisko 
apliecinājuma līmeni tā ir brīvprātīga, bet 
ražotājam ir jāievēro drošības standartu 
minimums, ja vien Savienības tiesību aktos 
nav norādīts citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 553
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sertifikācija ir fakultatīva, ja vien 
Savienības tiesību aktos nav norādīts 
citādi.

2. Sertifikācija ir tikai un vienīgi 
brīvprātīga un neskar brīvprātīgu 
pašnovērtēšanu / atbilstības 
pašdeklarāciju.
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Or. en

Grozījums Nr. 554
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sertifikācija ir fakultatīva, ja vien 
Savienības tiesību aktos nav norādīts 
citādi.

2. Sertifikācija ir obligāta.

Or. en

Grozījums Nr. 555
András Gyürk

Regulas priekšlikums
48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sertifikācija ir fakultatīva, ja vien 
Savienības tiesību aktos nav norādīts 
citādi.

2. Sertifikācija ir fakultatīva, ja vien 
valsts tiesību aktos nav norādīts citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 556
Martina Werner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecībā uz pamata apliecinājuma 
līmeni ir jābūt iespējai veikt atbilstības 
pašnovērtējumu, par ko ir atbildīgs vienīgi 
ražotājs vai IKT produktu, procesu un 
pakalpojumu nodrošinātājs, kā noteikts 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK 4. pantā un 
II pielikumā.
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Or. en

Grozījums Nr. 557
Edouard Martin

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šo pantu Eiropas 
kiberdrošības sertifikātu izdod 51. pantā 
minētās atbilstības novērtēšanas struktūras, 
pamatojoties uz kritērijiem, kuri iekļauti 
saskaņā ar 44. pantu pieņemtā Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmā.

3. Saskaņā ar šo pantu Eiropas 
kiberdrošības pamata vai būtiskā 
apliecinājuma līmeņa sertifikātu izdod 51. 
pantā minētās atbilstības novērtēšanas 
struktūras, pamatojoties uz kritērijiem, kuri 
iekļauti saskaņā ar 44. pantu pieņemtā 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmā.

Or. fr

Grozījums Nr. 558
Martina Werner

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šo pantu Eiropas 
kiberdrošības sertifikātu izdod 51. pantā 
minētās atbilstības novērtēšanas struktūras, 
pamatojoties uz kritērijiem, kuri iekļauti 
saskaņā ar 44. pantu pieņemtā Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmā.

3. Saskaņā ar šo pantu Eiropas 
kiberdrošības sertifikātu izdod pēc 
pašnovērtējuma veikšanas vai to dara 
51. pantā minētās atbilstības novērtēšanas 
struktūras, pamatojoties uz kritērijiem, kuri 
iekļauti saskaņā ar 44. pantu pieņemtā 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 559
Edouard Martin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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3.a Eiropas kiberdrošības augsta 
apliecinājuma līmeņa sertifikātu izdod 50. 
pantā minētās valsts sertifikācijas 
pārraudzības struktūras, pamatojoties uz 
kritērijiem, kuri iekļauti saskaņā ar 44. 
pantu pieņemtā Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmā.

Or. fr

Grozījums Nr. 560
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, attiecīgi 
pamatotos gadījumos konkrēta Eiropas 
kiberdrošības shēma var paredzēt, ka 
atbilstīgi šai shēmai izveidotu Eiropas 
kiberdrošības sertifikātu drīkst izdot tikai 
publiska struktūra. Šāda publiska struktūra 
ir viena no tālāk minētajām:

4. Atkāpjoties no 3. punkta un tikai
attiecīgi pamatotos gadījumos konkrēta 
Eiropas kiberdrošības shēma var paredzēt, 
ka atbilstīgi šai shēmai izveidotu Eiropas 
kiberdrošības sertifikātu drīkst izdot tikai 
publiska struktūra. Šāda publiska struktūra 
ir struktūra, kas ir akreditēta kā 
atbilstības novērtēšanas struktūra saskaņā 
ar 51. panta 1. punktu. Fiziska vai 
juridiska persona, kas par saviem IKT 
produktiem vai pakalpojumiem iesniedz 
pieteikumu sertifikācijas mehānismā, 51. 
pantā minētajai atbilstības novērtēšanas 
struktūrai dara pieejamu visu 
sertifikācijas procedūrā nepieciešamo 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 561
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, attiecīgi 
pamatotos gadījumos konkrēta Eiropas 
kiberdrošības shēma var paredzēt, ka 
atbilstīgi šai shēmai izveidotu Eiropas 
kiberdrošības sertifikātu drīkst izdot tikai 
publiska struktūra. Šāda publiska struktūra 
ir viena no tālāk minētajām:

4. Atkāpjoties no 3. punkta, attiecīgi 
pamatotos gadījumos, piemēram, saistībā 
ar 46. panta c) punktā minēto augsta 
apliecinājuma līmeni, konkrētai Eiropas 
kiberdrošības shēmai ir jāparedz, ka 
atbilstīgi šai shēmai izveidotu Eiropas 
kiberdrošības sertifikātu drīkst izdot tikai 
kompetenta publiska struktūra pēc tam, 
kad neatkarīga, paziņota atbilstības 
novērtēšanas struktūra ir veikusi 
novērtēšanu. Šāda publiska struktūra ir 
viena no tālāk minētajām:

Or. fr

Grozījums Nr. 562
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, attiecīgi 
pamatotos gadījumos konkrēta Eiropas 
kiberdrošības shēma var paredzēt, ka 
atbilstīgi šai shēmai izveidotu Eiropas 
kiberdrošības sertifikātu drīkst izdot tikai 
publiska struktūra. Šāda publiska struktūra 
ir viena no tālāk minētajām:

4. Atkāpjoties no 3. punkta un tikai
attiecīgi pamatotos gadījumos konkrēta 
Eiropas kiberdrošības shēma var paredzēt, 
ka atbilstīgi šai shēmai izveidotu Eiropas 
kiberdrošības sertifikātu drīkst izdot tikai 
publiska struktūra. Šāda publiska struktūra 
ir struktūra, kas ir akreditēta kā 
atbilstības novērtēšanas struktūra saskaņā 
ar 51. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 563
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 50. panta 1. punktā minētā valsts svītrots
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sertifikācijas pārraudzības iestāde;

Or. en

Grozījums Nr. 564
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 50. panta 1. punktā minētā valsts 
sertifikācijas pārraudzības iestāde;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci saistībā ar izmaiņām 48. panta 
1. punktā.

Grozījums Nr. 565
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) struktūra, kas ir akreditēta kā 
atbilstības novērtēšanas struktūra saskaņā 
ar 51. panta 1. punktu, vai

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci saistībā ar izmaiņām 48. panta 
1. punktā.

Grozījums Nr. 566
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) struktūra, kas izveidota saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts likumiem, tiesību 
instrumentiem vai citām oficiālām 
administratīvajām procedūrām un kas 
atbilst prasībām, kuras noteiktas tām 
struktūrām, kas produktus, procesus un 
pakalpojumus sertificē atbilstīgi 
standartam ISO/IEC 17065:2012.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci saistībā ar izmaiņām 48. panta 
1. punktā.

Grozījums Nr. 567
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Clare Moody

Regulas priekšlikums
48. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Fiziska vai juridiska persona, kas 
par saviem IKT produktiem vai 
pakalpojumiem iesniedz pieteikumu 
sertifikācijas mehānismā, sniedz 51. pantā 
minētajai atbilstības novērtēšanas 
struktūrai visu sertifikācijas procedūrā 
nepieciešamo informāciju.

5. Fiziska vai juridiska persona, kas 
par saviem IKT produktiem, 
pakalpojumiem vai procesiem iesniedz 
pieteikumu sertifikācijas mehānismā, 
sniedz 51. pantā minētajai atbilstības 
novērtēšanas struktūrai visu sertifikācijas 
procedūrā nepieciešamo informāciju. 
Pieteikumu var iesniegt jebkurai 
51. pantā minētajai atbilstības 
novērtēšanas struktūrai.

Or. en
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Pamatojums

Lai izvairītos no ES kiberdrošības sertifikācijas shēmu atzīšanas un/vai atbilstības 
sadrumstalotības, šajā pantā ir jāuzsver tas, ka pieteikumu var iesniegt jebkurai atbilstības 
novērtēšanas struktūrai, ko ir akreditējusi kāda ES dalībvalsts.

Grozījums Nr. 568
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
48. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Fiziska vai juridiska persona, kas 
par saviem IKT produktiem vai 
pakalpojumiem iesniedz pieteikumu 
sertifikācijas mehānismā, sniedz 51. pantā 
minētajai atbilstības novērtēšanas 
struktūrai visu sertifikācijas procedūrā 
nepieciešamo informāciju.

5. Fiziska vai juridiska persona, kas 
par saviem IKT produktiem, procesiem vai 
pakalpojumiem iesniedz pieteikumu 
sertifikācijas mehānismā, sniedz 51. pantā 
minētajai atbilstības novērtēšanas 
struktūrai visu sertifikācijas procedūrā 
nepieciešamo informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 569
Michał Boni, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
48. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Fiziska vai juridiska persona, kas 
par saviem IKT produktiem vai 
pakalpojumiem iesniedz pieteikumu 
sertifikācijas mehānismā, sniedz 51. pantā 
minētajai atbilstības novērtēšanas 
struktūrai visu sertifikācijas procedūrā 
nepieciešamo informāciju.

5. Fiziska vai juridiska persona, kas 
par saviem IKT produktiem, procesiem vai 
pakalpojumiem iesniedz pieteikumu 
sertifikācijas mehānismā, sniedz 51. pantā 
minētajai atbilstības novērtēšanas 
struktūrai visu sertifikācijas procedūrā 
nepieciešamo informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 570
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
48. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Sertifikātus izdod uz laikposmu, 
kas nav ilgāks par trim gadiem, un tos var 
atjaunot ar tādiem pašiem nosacījumiem, ja 
vien joprojām ir ievērotas attiecīgās 
prasības.

6. Sertifikātus izdod uz vismaz trīs 
gadu ilgu laikposmu. Pēc tam tos var 
atjaunot ar tādiem pašiem nosacījumiem, 
bez maksas pagarinot to derīguma 
termiņu uz turpmāku laiku, ja sertifikāta 
turētājs apliecina, ka joprojām ir ievērotas 
attiecīgās prasības. Šāds apliecinājums ir 
jāsniedz ne ātrāk kā sešus mēnešus un ne 
vēlāk kā 15 dienas pēc attiecīgā perioda 
beigām. Sertifikātus ir atļauts pagarināt 
visā sertificētā produkta dzīves cikla laikā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu tirgus elastīgumu un paredzamību, satvaram būtu jānosaka sertifikāta 
derīguma minimālais ilgums. Maksimālais sertifikāta derīguma ilgums attiecīgos gadījumos 
tiks noteikts atsevišķi atkarībā no sertificēto produktu vai pakalpojumu kategorijas gaidāmā 
dzīves cikla ilguma. Turklāt sertifikātu vajadzētu atļaut pagarināt bez maksas, ja sertifikāta 
turētājs apliecina, ka joprojām tiek ievērotas attiecīgās prasības. Tas palīdzēs veicināt 
taisnīgāka vienotā tirgus veidošanu, jo tiks novērsts risks, ka tiešajiem lietotājiem ir jāsedz 
atkārtotas sertifikācijas radītās papildu izmaksas.

Grozījums Nr. 571
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
48. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Sertifikātus izdod uz laikposmu, 
kas nav ilgāks par trim gadiem, un tos var 
atjaunot ar tādiem pašiem nosacījumiem, ja 
vien joprojām ir ievērotas attiecīgās 
prasības.

6. Sertifikātus izdod uz katrā 
sertifikācijas shēmā noteiktu laikposmu, 
kas ir cieši saistīts ar struktūru 
organizētajiem procesiem un spēju reaģēt 
uzbrukuma gadījumā, un tos var atjaunot 
ar tādiem pašiem nosacījumiem, ja vien 
joprojām ir ievērotas attiecīgās prasības.

Or. en
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Grozījums Nr. 572
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
48. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Sertifikātus izdod uz laikposmu, 
kas nav ilgāks par trim gadiem, un tos var 
atjaunot ar tādiem pašiem nosacījumiem, ja 
vien joprojām ir ievērotas attiecīgās 
prasības.

6. Sertifikātus izdod uz laikposmu, 
kas nav ilgāks par trim gadiem un ko 
noteikusi konkrētā sertifikācijas shēma, 
un tos var atjaunot ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, ja vien joprojām ir ievērotas 
attiecīgās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 573
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
48. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Sertifikātus izdod uz laikposmu, 
kas nav ilgāks par trim gadiem, un tos var 
atjaunot ar tādiem pašiem nosacījumiem, ja
vien joprojām ir ievērotas attiecīgās 
prasības.

6. Sertifikātus izdod uz maksimālo 
laikposmu, kas katrā atsevišķā gadījumā 
noteikts katrai shēmai, un tos var atjaunot 
ar tādiem pašiem nosacījumiem, ja 
joprojām ir ievērotas attiecīgās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 574
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
48. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Eiropas kiberdrošības sertifikāts, 
kas izsniegts atbilstīgi šim pantam, tiek 
atzīts visās dalībvalstīs.

7. Eiropas kiberdrošības sertifikāts, 
kas izsniegts atbilstīgi šim pantam, tiek 
atzīts visās dalībvalstīs kā atbilstīgs 
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vietējām kiberdrošības prasībām attiecībā 
uz IKT produktiem, procesiem un 
patēriņa elektroniskajām iekārtām, uz 
kurām attiecas šis sertifikāts, ņemot vērā 
46. pantā minēto konkrēto apliecinājuma 
līmeni, un netiek pieļauta diskriminējoša 
attieksme pret šādiem sertifikātiem, 
pamatojoties uz to, kura dalībvalsts vai 
51. pantā minētā atbilstības novērtēšanas 
struktūra tos izdevusi.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no ES kiberdrošības sertifikācijas shēmu atzīšanas un/vai atbilstības 
sadrumstalotības, šajā pantā ir jāuzsver tas, ka nedrīkst pieļaut diskrimināciju, pamatojoties 
uz sertifikāta izdošanas vietu.

Grozījums Nr. 575
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
48. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Eiropas kiberdrošības sertifikāts, 
kas izsniegts atbilstīgi šim pantam, tiek 
atzīts visās dalībvalstīs.

7. Eiropas kiberdrošības sertifikāts, 
kas izsniegts atbilstīgi šim pantam, tiek 
atzīts visās dalībvalstīs. Attiecībā uz 
augstu apliecinājuma līmeni sertifikātus 
var savstarpēji atzīt tikai tad, ja tos ir 
izdevusi 48. panta 4. punkta 
a) apakšpunktā norādītā publiskā 
struktūra.

Or. fr

Grozījums Nr. 576
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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7.a Sertifikācijas pieteikuma 
izskatīšana ir jāpabeidz 12 mēnešu laikā 
no tā iesniegšanas. Ja tas netiek izdarīts, 
atbilstības novērtēšanas struktūra zaudē 
akreditāciju.

Or. en

Pamatojums

Atbilstības novērtēšanas struktūras sertifikācijas pieteikumus izskata savlaicīgi.

Grozījums Nr. 577
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
48.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48.a pants

IT drošības pamatprasības

1. Aģentūra līdz ... [divi gadi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā] ierosina 
Komisijai skaidras un obligātas 
IT drošības pamatprasības attiecībā uz 
visām IT ierīcēm, ko pārdod Savienībā vai 
eksportē no tās, piemēram:

a) ražotājs sniedz rakstisku 
apliecinājumu, ka ierīce neietver 
aparatūru, programmatūru vai 
aparātprogrammatūras sastāvdaļas ar 
zināmām vājajām vietām drošībā;

b) ierīces darbības pamatā ir 
programmatūras vai 
aparātprogrammatūras komponenti, kas 
spēj uztvert pienācīgi pārbaudītus un 
uzticamus atjauninājumus, ko iniciē 
pārdevējs;

c) ir norādītas ierīces attālās piekļuves 
iespējas, kas ir aizsargātas pret neatļautu 
piekļuvi vēlākais instalēšanas laikā; pēc 
noklusējuma nav iekodētas standarta 
paroles visām ierīcēm un ir norādīta 
atjauninājumu saņemšanas iespēja, 
skaidri norādot atbildību, ja lietotājs 
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neatjaunina ierīci;

d) ar internetu savienotas ierīces, 
programmatūras vai 
aparātprogrammatūras komponenta 
ražotājam ir pienākums paziņot 
kompetentajai iestādei par jebkādām 
zināmām vājajām vietām drošībā;

e) ar internetu savienotas ierīces, 
programmatūras vai 
aparātprogrammatūras komponenta
ražotājam ir pienākums nodrošināt 
remontu saistībā ar jebkādām no jauna 
atklātām vājajām vietām drošībā;

f) ar internetu savienotas ierīces, 
programmatūras vai 
aparātprogrammatūras komponenta 
ražotājam ir pienākums sniegt 
informāciju par to, kā ierīce saņem 
atjauninājumus, un par paredzamā 
drošības atbalsta laikposma termiņu un 
nosūtīt paziņojumu, kad šāds drošības 
atbalsts ir beidzies;

g) ražotājam ir pienākums pēc atbalsta 
termiņa beigām izdot pirmkodu un 
dokumentus;

2. Aģentūra reizi divos gados pārskata un 
vajadzības gadījumā groza šā panta 
1. punktā minētās prasības un iesniedz 
Komisijai priekšlikumus grozījumu 
izdarīšanai.

3. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumu par to, ka ierosinātās vai 
grozītās prasības, kas minētas 1. un 
2. punktā, ir vispārēji piemērojamas visā 
Savienībā. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 55. panta 2. punktā.

4. Komisija nodrošina atbilstīgu 
publicitāti attiecībā uz prasībām, par 
kurām saskaņā ar 3. punktu pieņemts 
lēmums, ka tās ir vispārēji piemērojamas.

5. Aģentūra apkopo reģistrā visas 
ierosinātās prasības un to grozījumus un 
dara šo informāciju publiski pieejamu, 
izmantojot piemērotus līdzekļus.

6. Lai gan ražotāji ir atbildīgi par IKT 
produkta vai pakalpojuma atbilstības 
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nodrošināšanu, importētājiem 
jāpārliecinās, ka produkti, ko tie laiž 
tirgū, atbilst piemērojamajām prasībām 
un nerada risku Eiropas sabiedrībai.
Importētājs pārbauda, vai ražotājs ārpus 
ES ir veicis vajadzīgos pasākumus un vai 
produkts vai pakalpojums atbilst 
1. punkta noteikumiem. IKT produktu vai 
pakalpojumu izplatītājiem jābūt 
pamatzināšanām par juridiskajām 
prasībām un pavaddokumentiem.
Izplatītāji spēj identificēt produktus, kas 
nepārprotami neatbilst prasībām, un 
viņiem ir jāspēj pierādīt valsts iestādēm, 
ka viņi ir rīkojušies ar pienācīgu rūpību 
un ir saņēmuši ražotāja vai importētāja 
apstiprinājumu par to, ka ir veikti 
vajadzīgie pasākumi. Turklāt izplatītājs 
palīdz valsts iestādēm saņemt vajadzīgos 
dokumentus.

7. Shēmā noteiktajos gadījumos, 
pamatojoties uz produkta būtību, dzīves 
ciklu vai izmaksu, atbilstība obligātajām 
IT drošības pamatprasībām var tikt 
nodrošināta, izmantojot atbilstības 
pašdeklarāciju kā alternatīvu pilnīgam 
sertifikācijas procesam pēc tam, kad ir 
veikta piemērojamā atbilstības 
novērtēšanas procedūra.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi izveidot noturīgu IT vidi, lai aizsargātu sabiedrību no kibernoziedzības un 
aizsargātu IT lietotāju pamattiesības. Tādēļ šajā regulā būtu jānosaka augsta līmeņa 
IT drošības mērķi attiecībā uz obligātām Savienības IT drošības pamatprasībām. Tā kā 
produkta būtības, dzīves cikla vai izmaksas dēļ var nebūt iespējams veikt sertifikāciju, 
pašsertifikācija var piedāvāt ātru nonākšanu tirgū un drošību iestādēm un patērētājiem.

Grozījums Nr. 578
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
48.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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48.a pants

Saderība ar starptautiskajām savstarpējās 
atzīšanas sistēmām

1. Eiropas kiberdrošības sertifikācijas 
kandidātshēmas sagatavošanas posmā 
ENISA un attiecīgā gadījumā Ieinteresēto 
personu grupa sertifikācijas jautājumos 
vai Eiropas Kiberdrošības sertifikācijas 
grupa novērtē spēkā esošo starptautisko 
savstarpējas atzīšanas nolīgumu un 
sertifikācijas atbilstību.

2. Tajā ietver novērtējumu par to, vai 
starptautisku savstarpējas atzīšanas 
nolīgumu piemēro valsts kiberdrošības 
sertifikācijas shēmām, uz kurām attiecas 
kandidātshēma.

3. Ja tiek konstatēts, ka ir spēkā attiecīgie 
starptautiskie savstarpējās atzīšanas 
nolīgumi un sertifikācija, ENISA mērķis 
ir nodrošināt saderību:

a) paredzot sertifikāciju saskaņā ar 
tādiem pašiem standartiem;

b) saskaņojot darbības jomu, drošības 
mērķus, novērtēšanas metodiku un 
apliecinājuma līmeņus;

c) sākot dialogu ar ekvivalentu 
pārvaldības struktūru a) un 
b) apakšpunktā minēto mērķu īstenošanas 
nolūkā.

Or. en

Pamatojums

Regulas mērķis ir racionāli izmantot pašreizējās sertifikācijas shēmas un nodrošināt to plašu 
piemērojamību visā ES. Saskaņā ar šo mērķi sertifikācijas satvaram būtu jārūpējas par to, lai 
ar to netiktu aizstāti starptautiski savstarpējas atzīšanas nolīgumi, un jāizstrādā sertifikācija, 
kas vai nu attiecas uz to pašu jomu, vai arī rada plašāku sistēmu, kura palīdz plašāk atzīt 
Eiropai svarīgos jutīgos aspektus un kuras satvarā tiek īstenots eksports.

Grozījums Nr. 579
Michał Boni, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

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

1. Neskarot 3. punktu, tādu IKT 
produktu un pakalpojumu valsts 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas un 
saistītās procedūras, uz kuriem attiecas 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma, 
zaudē spēku no datuma, kas noteikts 
saskaņā ar 44. panta 4. punktu pieņemtā 
īstenošanas aktā. Tādu IKT produktu un 
pakalpojumu spēkā esošās valsts 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas un 
saistītās procedūras, uz kuriem neattiecas 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma, 
paliek spēkā arī turpmāk.

1. Neskarot 3. punktu, tādu IKT 
produktu, procesu un pakalpojumu valsts 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas un 
saistītās procedūras, uz kuriem attiecas 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma, 
zaudē spēku no datuma, kas noteikts 
saskaņā ar 44. panta 4. punktu pieņemtā 
īstenošanas aktā. Tādu IKT produktu, 
procesu un pakalpojumu spēkā esošās 
valsts kiberdrošības sertifikācijas shēmas 
un saistītās procedūras, uz kuriem 
neattiecas Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēma, paliek spēkā arī 
turpmāk. Uzturēšanas procesi, kuru laikā 
tiek veikti nebūtiski atjauninājumi, 
neatceļ sertifikācijas spēkā esamību.

Or. en

Grozījums Nr. 580
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 3. punktu, tādu IKT 
produktu un pakalpojumu valsts 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas un 
saistītās procedūras, uz kuriem attiecas 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma, 
zaudē spēku no datuma, kas noteikts 
saskaņā ar 44. panta 4. punktu pieņemtā 
īstenošanas aktā. Tādu IKT produktu un 
pakalpojumu spēkā esošās valsts 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas un 
saistītās procedūras, uz kuriem neattiecas 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma, 
paliek spēkā arī turpmāk.

1. Neskarot 3. punktu, tādu IKT 
produktu, procesu un pakalpojumu valsts 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas un 
saistītās procedūras, uz kuriem attiecas 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma, 
zaudē spēku no datuma, kas noteikts 
saskaņā ar 44. panta 4. punktu pieņemtā
īstenošanas aktā. Tādu IKT produktu, 
procesu un pakalpojumu spēkā esošās 
valsts kiberdrošības sertifikācijas shēmas 
un saistītās procedūras, uz kuriem 
neattiecas Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēma, paliek spēkā arī 
turpmāk.

Or. en

Grozījums Nr. 581
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 3. punktu, tādu IKT 
produktu un pakalpojumu valsts 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas un 
saistītās procedūras, uz kuriem attiecas 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma, 
zaudē spēku no datuma, kas noteikts 
saskaņā ar 44. panta 4. punktu pieņemtā 
īstenošanas aktā. Tādu IKT produktu un 
pakalpojumu spēkā esošās valsts 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas un 
saistītās procedūras, uz kuriem neattiecas 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma, 
paliek spēkā arī turpmāk.

1. Neskarot 3. punktu, tādu IKT 
produktu, pakalpojumu un procesu valsts 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas un 
saistītās procedūras, uz kuriem attiecas 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma, 
zaudē spēku no datuma, kas noteikts 
saskaņā ar 44. panta 4. punktu pieņemtā 
deleģētajā aktā. Tādu IKT produktu un 
pakalpojumu spēkā esošās valsts 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas un 
saistītās procedūras, uz kuriem neattiecas 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēma, 
paliek spēkā arī turpmāk.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu likumdevējām iestādēm iespēju īstenot pārbaudes pilnvaras, Komisijai tiek 
piešķirtas tiesības pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 582
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot 3. punktu, attiecībā uz 
piemērojamajos tiesību aktos, noteikumos 
vai valsts kiberdrošības sertifikācijas 
shēmai adresētajos norādījumos 
iekļautajām atsaucēm, kas vairs nerada 
juridisku ietekmi atbilstīgi 1. punktam, 
tiek uzskatīts, ka šīs atsauces attiecas uz 
piemērojamo Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmu (mutatis mutandis).
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Or. en

Grozījums Nr. 583
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis neievieš jaunas valsts 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas IKT 
produktiem un pakalpojumiem, uz kuriem 
jau attiecas spēkā esoša Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēma.

2. Dalībvalstis neievieš jaunas valsts 
kiberdrošības sertifikācijas shēmas IKT 
produktiem, procesiem un pakalpojumiem, 
uz kuriem jau attiecas spēkā esoša Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēma.

Or. en

Grozījums Nr. 584
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
49.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.a pants

Pēc fiziskas vai juridiskas personas 
pieprasījuma ENISA nosaka, vai šī panta 
nolūkos Eiropas kiberdrošības shēma 
attiecas uz konkrēto valsts kiberdrošības 
shēmu, pieņem par to lēmumu un četru 
nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas 
publisko šo lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Šis process nodrošina lielāku skaidrību ieinteresētajām pusēm un sertifikācijas pieteikuma 
iesniedzējiem.

Grozījums Nr. 585
Olle Ludvigsson
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Regulas priekšlikums
50. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra valsts sertifikācijas 
pārraudzības iestāde organizatoriskās, 
tiesiskās struktūras un lēmumu 
pieņemšanas ziņā ir neatkarīga no tās 
pārraudzītajiem subjektiem.

3. Katra valsts sertifikācijas 
pārraudzības iestāde organizatoriskās, 
tiesiskās struktūras un lēmumu 
pieņemšanas ziņā ir neatkarīga no tās 
pārraudzītajiem subjektiem. Valsts 
sertifikācijas pārraudzības iestāde 
nedrīkst būt sertifikācijas struktūra vai 
sertifikātu izsniedzēja.

Or. en

Grozījums Nr. 586
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
50. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra valsts sertifikācijas 
pārraudzības iestāde organizatoriskās, 
tiesiskās struktūras un lēmumu 
pieņemšanas ziņā ir neatkarīga no tās 
pārraudzītajiem subjektiem.

3. Katra valsts sertifikācijas 
pārraudzības iestāde organizatoriskās, 
tiesiskās struktūras un lēmumu 
pieņemšanas ziņā ir neatkarīga no tās 
pārraudzītajiem subjektiem. Valsts 
sertifikācijas pārraudzības iestāde 
nedrīkst būt sertifikācijas struktūra vai 
sertifikātu izsniedzēja.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums vajadzīgs, lai nodrošinātu pārredzamību un neatkarību.

Grozījums Nr. 587
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
50. pants – 6. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) organizē sertificētu un 
nesertificētu produktu tirgus pārbaudes, 
tās saskaņoti veicot visās dalībvalstīs, lai 
izvairītos no dubultām pārbaudēm un 
gūtu no tām maksimālu labumu, veicot 
tās attiecībā uz vismaz 30 % iepriekšējā 
gadā sertificētu produktu un nosakot 
sertifikāta turētājam pienākumu atsaukt 
no tirgus neatbilstīgus produktus saskaņā
ar 6. punkta e) apakšpunktu. Nosakot, 
kuriem 30 % produktu veikt atbilstības 
pārbaudi, valstu sertifikācijas iestādes 
prioritāti piešķir augsta riska patērētāju 
produktiem, jo īpaši tiem, kas paredzēti 
bērniem, jaunās tehnoloģijās integrētiem 
produktiem un/vai produktiem, kas tiek 
pārdoti lielos apjomos;

Or. en

Grozījums Nr. 588
Peter Kouroumbashev

Regulas priekšlikums
50. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) valsts līmenī uzrauga un īsteno šīs 
sadaļas noteikumu piemērošanu un 
pārrauga, vai sertifikāti, ko izsniegušas 
atbilstības novērtēšanas struktūras, kuras
izveidotas to attiecīgajās teritorijās, atbilst 
šajā sadaļā izklāstītajām un attiecīgajā
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmā 
paredzētajām prasībām;

a) valsts līmenī uzrauga un īsteno šīs 
sadaļas noteikumu piemērošanu un 
pārrauga, vai tiek ievēroti noteikumi, 
kurus saskaņā ar 53. panta 3. punkta 
da) apakšpunktu pieņēmusi Eiropas 
Kiberdrošības sertifikācijas grupa;

Or. en

Grozījums Nr. 589
Răzvan Popa

Regulas priekšlikums
50. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) valsts līmenī uzrauga un īsteno šīs 
sadaļas noteikumu piemērošanu un 
pārrauga, vai sertifikāti, ko izsniegušas 
atbilstības novērtēšanas struktūras, kuras 
izveidotas to attiecīgajās teritorijās, atbilst 
šajā sadaļā izklāstītajām un attiecīgajā 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmā 
paredzētajām prasībām;

a) valsts līmenī uzrauga un īsteno šīs 
sadaļas noteikumu piemērošanu un 
pārbauda, vai sertifikāti, ko izsniegušas 
atbilstības novērtēšanas struktūras, kuras 
izveidotas to attiecīgajās teritorijās, atbilst 
šajā sadaļā izklāstītajām un attiecīgajā 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmā 
paredzētajām prasībām;

Or. ro

Grozījums Nr. 590
András Gyürk

Regulas priekšlikums
50. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārrauga un uzrauga šajā regulā 
paredzēto atbilstības novērtēšanas 
struktūru darbību, tostarp saistībā ar 
atbilstības novērtēšanas struktūru 
paziņojumiem un saistītajiem 
uzdevumiem, kas izklāstīti šīs regulas 52. 
pantā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 591
Peter Kouroumbashev

Regulas priekšlikums
50. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārrauga un uzrauga šajā regulā 
paredzēto atbilstības novērtēšanas struktūru 
darbību, tostarp saistībā ar atbilstības 
novērtēšanas struktūru paziņojumiem un 
saistītajiem uzdevumiem, kas izklāstīti šīs 
regulas 52. pantā;

b) pārrauga, uzrauga un vismaz vienu 
reizi divos gados izvērtē šajā regulā 
paredzēto atbilstības novērtēšanas struktūru 
darbību, tostarp saistībā ar atbilstības 
novērtēšanas struktūru paziņojumiem un 
saistītajiem uzdevumiem, kas izklāstīti šīs 
regulas 52. pantā;
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Or. en

Grozījums Nr. 592
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
50. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārrauga un uzrauga šajā regulā 
paredzēto atbilstības novērtēšanas struktūru 
darbību, tostarp saistībā ar atbilstības 
novērtēšanas struktūru paziņojumiem un 
saistītajiem uzdevumiem, kas izklāstīti šīs 
regulas 52. pantā;

b) pārrauga, uzrauga un vismaz reizi 
gadā izvērtē šajā regulā paredzēto 
atbilstības novērtēšanas struktūru darbību, 
tostarp saistībā ar atbilstības novērtēšanas 
struktūru paziņojumiem un saistītajiem 
uzdevumiem, kas izklāstīti šīs regulas 52. 
pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 593
Peter Kouroumbashev

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izskata sūdzības, ko fiziskas vai 
juridiskas personas iesniegušas saistībā ar 
to attiecīgajā teritorijā izveidoto atbilstības 
novērtēšanas struktūru izsniegtajiem 
sertifikātiem, pienācīgā mērā izmeklē 
sūdzības priekšmetu un samērīgā termiņā 
informē sūdzības iesniedzēju par lietas 
virzību un izmeklēšanas rezultātiem;

c) izskata sūdzības, ko fiziskas vai 
juridiskas personas iesniegušas saistībā ar 
to attiecīgajā teritorijā izveidoto atbilstības 
novērtēšanas struktūru izsniegtajiem 
sertifikātiem vai veikto atbilstības 
pašnovērtējumu, pienācīgā mērā izmeklē 
sūdzības priekšmetu un samērīgā termiņā 
informē sūdzības iesniedzēju par lietas 
virzību un izmeklēšanas rezultātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 594
Peter Kouroumbashev

Regulas priekšlikums
50. pants – 6. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ziņo ENISA un Eiropas 
Kiberdrošības sertifikācijas grupai par 
rezultātiem, kas gūti saskaņā ar šā panta 
a) apakšpunktu veiktajās pārbaudēs un 
saskaņā ar šā punkta b) apakšpunktu 
veiktajos novērtējumos;

Or. en

Grozījums Nr. 595
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
50. pants – 6. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ziņo ENISA un Eiropas 
Kiberdrošības sertifikācijas grupai par 
rezultātiem, kas gūti saskaņā ar šā panta 
a) apakšpunktu veiktajās pārbaudēs un 
saskaņā ar šā punkta b) apakšpunktu 
veiktajos novērtējumos;

Or. en

Grozījums Nr. 596
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
50. pants – 6. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) sadarbojas ar citām valsts 
sertifikācijas pārraudzības iestādēm vai 
citām publiskām iestādēm, piemēram, 
daloties informācijā par IKT produktu un 
pakalpojumu varbūtēju neatbilstību šās 
regulas prasībām vai konkrētām Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmām;

d) sadarbojas ar citām valsts 
sertifikācijas pārraudzības iestādēm vai 
citām publiskām iestādēm, piemēram, 
daloties informācijā par IKT produktu, 
procesu un pakalpojumu varbūtēju 
neatbilstību šās regulas prasībām vai 
konkrētām Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmām;

Or. en
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Grozījums Nr. 597
András Gyürk

Regulas priekšlikums
50. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbilstības novērtēšanas struktūrās 
un Eiropas kiberdrošības sertifikātu 
turētāju struktūrās veikt izmeklēšanas, 
izmantojot revīzijas, lai pārbaudītu 
atbilstību III sadaļas noteikumiem;

b) Eiropas kiberdrošības sertifikātu 
turētāju struktūrās veikt izmeklēšanas, 
izmantojot revīzijas, lai pārbaudītu 
atbilstību III sadaļas noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 598
András Gyürk

Regulas priekšlikums
50. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
veikt atbilstošus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka atbilstības novērtēšanas 
struktūras vai sertifikātu turētāji ievēro šīs 
regulas vai Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmas prasības;

c) saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
veikt atbilstošus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka sertifikātu turētāji ievēro 
šīs regulas vai Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmas prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 599
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
50. pants – 7. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
atsaukt sertifikātus, kuros nav ievērota 
atbilstība šai regulai vai Eiropas 
kiberdrošības sertifikācijas shēmai;

e) saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
atsaukt sertifikātus un IKT patēriņa 
produktus, kuros nav ievērota atbilstība šai 
regulai vai Eiropas kiberdrošības 
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sertifikācijas shēmai;

Or. en

Grozījums Nr. 600
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
50. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Valsts sertifikācijas pārraudzības 
iestādes sadarbojas savā starpā un ar 
Komisiju un, jo īpaši, apmainās ar 
informāciju, pieredzi un labu praksi 
attiecībā uz kiberdrošības sertifikācijas un 
tehniskiem jautājumiem, kas skar IKT 
produktu un pakalpojumu kiberdrošību.

8. Valsts sertifikācijas pārraudzības 
iestādes sadarbojas savā starpā un ar 
Komisiju un, jo īpaši, apmainās ar 
informāciju, pieredzi un labu praksi 
attiecībā uz kiberdrošības sertifikācijas un 
tehniskiem jautājumiem, kas skar IKT 
produktu, procesu un pakalpojumu 
kiberdrošību.

Or. en

Grozījums Nr. 601
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
50. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Valsts sertifikācijas pārraudzības 
iestādes sadarbojas savā starpā un ar 
Komisiju un, jo īpaši, apmainās ar 
informāciju, pieredzi un labu praksi 
attiecībā uz kiberdrošības sertifikācijas un 
tehniskiem jautājumiem, kas skar IKT 
produktu un pakalpojumu kiberdrošību.

8. Valsts sertifikācijas pārraudzības 
iestādes sadarbojas savā starpā un ar 
Komisiju un, jo īpaši, apmainās ar 
informāciju, pieredzi un labu praksi 
attiecībā uz kiberdrošības sertifikācijas un 
tehniskiem jautājumiem, kas skar IKT 
produktu, pakalpojumu un procesu
kiberdrošību.

Or. en

Grozījums Nr. 602
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Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
50. pants – 8. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Katras valsts sertifikācijas 
pārraudzības iestāde un visi valsts 
sertifikācijas pārraudzības iestādes locekļi 
un personāls saskaņā ar Savienības vai 
dalībvalsts tiesību aktiem ievēro 
pienākumu glabāt dienesta noslēpumu, 
gan esot amatā, gan arī pēc pilnvaru 
termiņa beigām, attiecībā uz jebkādu 
konfidenciālu informāciju, ko tie ir 
ieguvuši, pildot savus amata pienākumus 
vai īstenojot pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 603
Peter Kouroumbashev

Regulas priekšlikums
50.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50.a pants

Salīdzinoša izvērtēšana

1. Attiecībā uz visām valsts sertifikācijas 
pārraudzības iestādes darbībām, ko tās 
veic saskaņā ar šīs regulas 50. pantu, tiek 
veikta salīdzinoša izvērtēšana.

2. Salīdzinošā izvērtēšana ietver valsts 
sertifikācijas pārraudzības iestāžu ieviesto 
procedūru novērtējumu. Tas jo īpaši skar 
procedūras, kas paredzētas tādu produktu 
atbilstības pārbaudi, uz kuriem attiecas 
kiberdrošības sertifikācija, personāla 
kompetence, pārbaužu un inspekcijas 
metožu, kā arī rezultātu pareizība.
Salīdzinošajā izvērtēšanā novērtē arī to, 
vai attiecīgajām valsts sertifikācijas 
pārraudzības iestādēm ir pietiekami 
resursi pienākumu pienācīgai izpildei, kā 



PE621.098v01-00 106/120 AM\1152206LV.docx

LV

noteikts 50. panta 4. punktā.

3. Valsts sertifikācijas pārraudzības 
iestādes salīdzinošo izvērtēšanu veic divas 
citu dalībvalstu sertifikācijas pārraudzības 
iestādes un Komisija, un to veic vismaz 
vienu reizi piecos gados. ENISA var 
piedalīties salīdzinošā izvērtēšanā, un 
lēmumu par piedalīšanos tā pieņem, 
pamatojoties uz riska novērtējuma analīzi.

4. Komisija saskaņā ar 55.a pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
izstrādātu salīdzinošās izvērtēšanas plānu 
vismaz piecu gadu laikposmam, nosakot 
kritērijus attiecībā uz salīdzinošās 
izvērtēšanas grupas sastāvu, salīdzinošajā 
izvērtēšanā izmantotās metodes, grafiku, 
periodiskumu un citus ar salīdzinošo 
izvērtēšanu saistītus uzdevumus.
Pieņemot minētos deleģētos aktus, 
Komisija ņem vērā grupas apsvērumus.

5. Grupa izskata salīdzinošās izvērtēšanas 
rezultātus. ENISA sagatavo un publisko 
rezultātu kopsavilkumu.

Or. en

Grozījums Nr. 604
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Augsta apliecinājuma līmeņa 
gadījumā valsts sertifikācijas 
pārraudzības iestādei papildus 
akreditācijai ir jāinformē atbilstības 
novērtēšanas struktūra par tās 
kompetenci un ekspertīzi kiberdrošības 
novērtēšanā. Valsts sertifikācijas 
pārraudzības iestāde regulāri veic 
revīzijas par informēto atbilstības 
novērtēšanas struktūru ekspertīzi un 
kompetencēm.

Or. fr
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Pamatojums

Augsta apliecinājuma līmeņa gadījumā ir jāveic efektivitātes pārbaude.  Ir regulāri jārīko 
revīzijas attiecībā uz to atbilstības novērtēšanas struktūru ekspertīzi un kompetencēm, kuras 
veic efektivitātes pārbaudes, lai jo īpaši nodrošinātu pārbaužu kvalitāti.

Grozījums Nr. 605
Edouard Martin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Augsta apliecinājuma līmeņa
gadījumā valsts sertifikācijas 
pārraudzības iestādes pilnvaro atbilstības 
novērtēšanas struktūras tikai tad, ja šīs 
struktūras atbilst kompetences un 
ekspertīzes prasībām un šo prasību 
ievērošana ir pārbaudīta, regulāri veicot 
minētajās struktūrās revīziju.

Or. fr

Grozījums Nr. 606
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Akreditāciju piešķir uz laikposmu, 
kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un to 
var atjaunot ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, ja atbilstības novērtēšanas 
struktūra ir ievērojusi šajā pantā izklāstītās 
prasības. Ja atbilstības novērtēšanas 
struktūru akreditācijas nosacījumi nav vai 
vairs netiek izpildīti vai ja atbilstības 
novērtēšanas struktūras veiktie pasākumi 
pārkāpj šo regulu, akreditācijas struktūras 
šā panta 1. punktā minēto akreditāciju 
atsauc.

2. Akreditāciju piešķir uz laikposmu, 
kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un to 
var atjaunot ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, ja atbilstības novērtēšanas 
struktūra ir ievērojusi šajā pantā izklāstītās 
prasības. Ja atbilstības novērtēšanas 
struktūru akreditācijas nosacījumi nav vai 
vairs netiek izpildīti vai ja atbilstības 
novērtēšanas struktūras veiktie pasākumi 
pārkāpj šo regulu, akreditācijas struktūras 
šā panta 1. punktā minēto akreditāciju 
atsauc. Atbilstības novērtēšanas struktūras 
nepieņem tiešus maksājumus no 
sertifikātu turētājiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 607
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Akreditāciju piešķir uz laikposmu, 
kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un to 
var atjaunot ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, ja atbilstības novērtēšanas 
struktūra ir ievērojusi šajā pantā izklāstītās 
prasības. Ja atbilstības novērtēšanas 
struktūru akreditācijas nosacījumi nav vai 
vairs netiek izpildīti vai ja atbilstības
novērtēšanas struktūras veiktie pasākumi 
pārkāpj šo regulu, akreditācijas struktūras 
šā panta 1. punktā minēto akreditāciju 
atsauc.

2. Akreditāciju piešķir uz laikposmu, 
kas nav ilgāks par desmit gadiem, un to var 
atjaunot ar tādiem pašiem nosacījumiem, ja 
atbilstības novērtēšanas struktūra ir 
ievērojusi šajā pantā izklāstītās prasības. Ja 
atbilstības novērtēšanas struktūru 
akreditācijas nosacījumi nav vai vairs 
netiek izpildīti vai ja atbilstības 
novērtēšanas struktūras veiktie pasākumi 
pārkāpj šo regulu, akreditācijas struktūras 
šā panta 1. punktā minēto akreditāciju 
atsauc.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams nodrošināt to, ka atbilstības novērtēšanas struktūra gūst labumu no 
akreditācijas līdz brīdim, kas beidzas termiņš sertifikācijas shēmai (tostarp pagarinātie 
termiņi), kuru tā izsniegusi akreditācijas perioda laikā.

Grozījums Nr. 608
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Regulas priekšlikums
52. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieņemot īstenošanas aktus, 
Komisija var noteikt nosacījumus, 
formātus un procedūras, kas jāievēro 
saistībā ar šā panta 1. punktā minēto 
paziņošanu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 55. panta 2. punktā 

5. Pieņemot deleģētos aktus, Komisija 
var noteikt nosacījumus, formātus un 
procedūras, kas jāievēro saistībā ar šā panta 
1. punktā minēto paziņošanu. Minētos 
deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 55. 
panta 2. punktā noteikto pārbaudes 
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noteikto pārbaudes procedūru. procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 609
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Grupu veido valstu sertifikācijas 
pārraudzības iestādes. Iestādes pārstāv to 
vadītāji vai citi augsta līmeņa valstu 
sertifikācijas pārraudzības iestāžu pārstāvji.

2. Grupu veido valstu sertifikācijas 
pārraudzības iestādes. Iestādes pārstāv to 
vadītāji vai citi augsta līmeņa valstu 
sertifikācijas pārraudzības iestāžu pārstāvji. 
Pēc uzaicinājuma locekļiem no 
Ieinteresēto personu grupas sertifikācijas 
jautājumos ir tiesības būt klāt Eiropas 
Kiberdrošības sertifikācijas grupas 
sanāksmēs un piedalīties tās darbā.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi, kā paredzēts noteikumos par dalībvalstu piedalīšanos Ieinteresēto personu grupas 
sertifikācijas jautājumos sanāksmēs, būtu jāatļauj ieinteresētajām personām pēc Eiropas 
Kiberdrošības sertifikācijas grupas uzaicinājuma piedalīties tās darbībās.

Grozījums Nr. 610
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Grupu veido valstu sertifikācijas 
pārraudzības iestādes. Iestādes pārstāv to 
vadītāji vai citi augsta līmeņa valstu 
sertifikācijas pārraudzības iestāžu 
pārstāvji.

2. Grupu veido valstu eksperti.

Or. en
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Grozījums Nr. 611
Peter Kouroumbashev

Regulas priekšlikums
53. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pieņemt saistošus noteikumus, lai 
paredzētu, cik bieži valsts sertifikācijas 
pārraudzības iestādes veic sertifikātu un 
atbilstības pašnovērtējuma pārbaudes, kā 
arī lai noteiktu šādu pārbaužu kritērijus, 
apmēru un tvērumu un pieņemtu kopīgus 
noteikumus un standartus attiecībā uz 
ziņošanu saskaņā ar 50. panta 6. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 612
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
53. pants – 3. punkts – f apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) sekmēt Eiropas kiberdrošības 
shēmu saskaņošanu ar starptautiski 
atzītiem standartiem, tostarp: izvērtēt 
pašreizējās Eiropas kiberdrošības shēmas 
un attiecīgā gadījumā ieteikt ENISA 
sazināties ar atbilstīgajām standartizācijas 
organizācijām, lai novērstu nepilnības un 
trūkumus pieejamajos starptautiski 
atzītajos standartos.

Or. en

Grozījums Nr. 613
Edouard Martin

Regulas priekšlikums
53. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) noteikt salīdzinošās izvērtēšanas 
mehānismu, lai novērtētu to, kā katra 
valsts sertifikācijas pārraudzības iestāde 
ievēro šajā regulā noteiktās prasības, jo 
īpaši iestāžu spēju īstenot šajā regulā 
aprakstītos uzdevumus saistībā ar katru 
apliecinājuma līmeni, izmantojot 
nepieciešamo tehnisko ekspertīzi. Ja 
nepieciešams, salīdzinošajā izvērtēšanā 
var noteikt, kādi atbilstīgi pasākumi būtu 
jāpieņem.

Or. fr

Grozījums Nr. 614
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) sadarbībā ar Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas grupu (turpmāk —
"Grupa"), kas izveidota saskaņā ar šīs 
regulas 53. pantu, sniegt padomus un 
atbalstu Komisijai jautājumos, kas 
attiecas uz kiberdrošības sertifikāciju un 
kiberdrošības sertifikātu savstarpējas 
atzīšanas nolīgumiem ar ārvalstu tirgiem 
un trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 615
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a g) ieviest salīdzinošās izvērtēšanas 
procesu. Šajā procesā jo īpaši tiek ņemta 
vērā valsts sertifikācijas pārraudzības 
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iestāžu vajadzīgā tehniskā ekspertīze 
pienākumu izpildē, kā norādīts 48. un 50. 
pantā, un vajadzības gadījumā tiek 
ietverta vadlīniju un paraugprakses 
dokumentu izstrāde, lai uzlabotu valsts 
sertifikācijas pārraudzības iestāžu 
atbilstību šai regulai.

Or. en

Grozījums Nr. 616
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a ņemt vērā rezultātus, kas gūti, 
apspriežoties ar ieinteresētajām personām 
saistībā ar kandidātshēmas sagatavošanu 
saskaņā ar šīs regulas 44. pantu;

Or. en

Pamatojums

Eiropas Kiberdrošības sertifikācijas grupa ņem vērā arī jebkādu publisku apspriešanos, ko 
Komisija veikusi, gatavojot kiberdrošības kandidātshēmu (-as).

Grozījums Nr. 617
Pavel Telička, Carolina Punset, Gesine Meissner

Regulas priekšlikums
53. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b h) kontrolēt sertifikāta uzraudzību 
un pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 618
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Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs sadaļas un 
Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu 
noteikumu pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Paredzētās sankcijas ir 
iedarbīgas, samērīgas un atturošas. 
Dalībvalstis minētos noteikumus un 
pasākumus [līdz …/nekavējoties] dara 
zināmus Komisijai un paziņo tai par visiem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par IIa un III
sadaļas un Eiropas kiberdrošības 
sertifikācijas shēmu noteikumu 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Paredzētās sankcijas ir 
iedarbīgas, samērīgas un atturošas. 
Dalībvalstis minētos noteikumus un 
pasākumus [līdz …/nekavējoties] dara 
zināmus Komisijai un paziņo tai par visiem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

Or. en

Grozījums Nr. 619
Cristian-Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību tiesā pret uzraudzības iestādi 
vai atbilstības novērtēšanas struktūru

1.Neskarot jebkādus citus administratīvos 
vai ārpustiesas tiesību aizsardzības 
līdzekļus, katrai fiziskai vai juridiskai 
personai ir tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību tiesā:

a) pret atbilstības novērtēšanas struktūras 
vai valsts sertifikācijas pārraudzības 
iestādes pieņemtu lēmumu, kas skar 
minētās personas, tostarp (attiecīgā 
gadījumā) saistībā ar Eiropas 
kiberdrošības (ne)izsniegšanu vai šādām 
personām piešķirtā sertifikāta 
(ne)atzīšanu,un

b) ja valsts sertifikācijas pārraudzības 
iestāde neizskata sūdzību par jautājumu, 
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kas ietilpst tās kompetencē.

2. Lieta pret atbilstības novērtēšanas 
struktūru vai valsts sertifikācijas 
pārraudzības iestādi tiek ierosināta tās 
dalībvalsts tiesā, kurā ir reģistrēta 
atbilstības novērtēšanas struktūra vai 
valsts sertifikācijas pārraudzības iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 620
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
54.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

54.a pants

Tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību 
pret uzraudzības iestādi

1. Neskarot jebkādus citus administratīvos 
vai ārpustiesas tiesību aizsardzības 
līdzekļus, katrai fiziskai vai juridiskai 
personai ir tiesības uz efektīvu tiesisko 
aizsardzību:

a) pret atbilstības novērtēšanas struktūras 
vai valsts sertifikācijas pārraudzības 
iestādes pieņemtu lēmumu, kas skar 
minētās personas, tostarp saistībā ar 
šādām personām piešķirtā Eiropas 
kiberdrošības sertifikāta atzīšanu, un

b) ja valsts sertifikācijas pārraudzības 
iestāde neizskata sūdzību par jautājumu, 
kas ietilpst tās kompetencē.

2. Lieta pret atbilstības novērtēšanas 
struktūru vai valsts sertifikācijas 
pārraudzības iestādi tiek ierosināta tās 
dalībvalsts tiesā, kurā ir reģistrēta 
atbilstības novērtēšanas struktūra vai 
valsts sertifikācijas pārraudzības iestāde.

Or. en
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Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt to, ka pieteikuma iesniedzējiem ir tiesības uz efektīvu tiesisko 
aizsardzību, kad tie attiecīgajā dalībvalstī iesniedz sertifikācijas pieteikumu. Produktu vai 
procesu sertifikācija nebūtu jāizmanto, lai nodrošinātu konkrētiem dalībniekiem 
priekšrocības, kas netiek piešķirtas citiem, pamatojoties uz neobjektīviem apsvērumiem, 
piemēram, pieteikumu iesniedzēju valstspiederību.

Grozījums Nr. 621
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 58. 
pantā minētā datuma un pēc tam reizi 
piecos gados Komisija novērtē Aģentūras 
un tās darba ietekmi, rezultativitāti un 
efektivitāti, kā arī iespējamo vajadzību 
mainīt Aģentūras pilnvaras un šādu 
izmaiņu finansiālo ietekmi. Izvērtējumā 
ņem vērā visu atgriezenisko informāciju, 
kas sniegta Aģentūrai, atbildot uz tās 
darbībām. Ja Komisija uzskata, ka 
Aģentūras turpmāka pastāvēšana vairs nav 
pamatota, ņemot vērā tai izvirzītos mērķus, 
piešķirtās pilnvaras un uzticētos 
uzdevumus, tā var ierosināt grozīt šīs 
regulas noteikumus, kuri attiecas uz 
Aģentūru.

1. Ne vēlāk kā četrus gadus pēc 58. 
pantā minētā datuma un pēc tam reizi 
četros gados Komisija novērtē Aģentūras 
un tās darba ietekmi, rezultativitāti un 
efektivitāti, kā arī iespējamo vajadzību 
mainīt Aģentūras pilnvaras un šādu 
izmaiņu finansiālo ietekmi. Izvērtējumā 
ņem vērā visu atgriezenisko informāciju, 
kas sniegta Aģentūrai, atbildot uz tās 
darbībām. Ja Komisija uzskata, ka 
Aģentūras turpmāka pastāvēšana vairs nav 
pamatota, ņemot vērā tai izvirzītos mērķus, 
piešķirtās pilnvaras un uzticētos 
uzdevumus, tā var ierosināt grozīt šīs 
regulas noteikumus, kuri attiecas uz 
Aģentūru.

Or. en

Grozījums Nr. 622
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izvērtējumā nosaka arī III sadaļas 
noteikumu ietekmi, efektivitāti un 
rezultativitāti attiecībā uz mērķiem, kas 

2. Izvērtējumā nosaka arī III sadaļas 
noteikumu ietekmi, efektivitāti un 
rezultativitāti attiecībā uz mērķiem, kas 
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paredz nodrošināt pienācīgi augstu IKT 
produktu un pakalpojumu kiberdrošības 
līmeni Savienībā un uzlabot iekšējā tirgus 
darbību.

paredz nodrošināt pienācīgi augstu IKT 
produktu, pakalpojumu un procesu
kiberdrošības līmeni Savienībā un uzlabot 
iekšējā tirgus darbību. Piecus gadus pēc šīs 
regulas pieņemšanas Komisija izvērtē 
iespēju paplašināt III sadaļas darbības 
jomu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāparedz regulas, jo īpaši tās III sadaļas, pārskatīšana.

Grozījums Nr. 623
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izvērtējumā nosaka arī III sadaļas 
noteikumu ietekmi, efektivitāti un 
rezultativitāti attiecībā uz mērķiem, kas 
paredz nodrošināt pienācīgi augstu IKT 
produktu un pakalpojumu kiberdrošības 
līmeni Savienībā un uzlabot iekšējā tirgus 
darbību.

2. Ne vēlāk kā četrus gadus pēc 
58. pantā minētā datuma un vēlāk ik pēc 
četriem gadiem, Komisija Izvērtējumā 
nosaka arī IIa un III sadaļas noteikumu 
ietekmi, efektivitāti un rezultativitāti 
attiecībā uz mērķiem, kas paredz 
nodrošināt pienācīgi augstu IKT produktu, 
procesu un pakalpojumu kiberdrošības 
līmeni Savienībā un uzlabot iekšējā tirgus 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 624
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Izvērtējumā izskata iespēju 
pakāpeniski pāriet uz obligātu 
sertifikāciju, ja, novērtējot tirgu un 
apspriežoties ar attiecīgajām 
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ieinteresētajām personām, tiek konstatēts, 
ka šāda rīcība ir atbalstāma;

Or. en

Grozījums Nr. 625
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Regulas priekšlikums
4.a virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I PIELIKUMS (jauns)
Veidojot ES kiberdrošības sertifikācijas 
satvaru, uzmanība, visticamāk, tiks 
pievērsta aktuālākajām jomām, lai 
risinātu ar jaunām tehnoloģijām saistītus 
jautājumus.Lietu interneta joma ir īpaši 
aktuāla, jo uz to var attiecināt gan 
patērētāju, gan nozares prasības.Tiek 
ierosināts iekļaut sertifikācijas satvarā 
šādu prioritāšu sarakstu:
1) mākoņdatošanas pakalpojumu 
sniegšanas sertifikācija;
2) lietu interneta ierīču sertifikācija, 
ietverot tajā:
a) individuālas ierīces, piemēram, 
valkājamas viedierīces,
b) kopīgi izmantojamas viedierīces, 
piemēram, viedautomobiļus, viedmājas, 
veselības ierīces,
c) sabiedrības līmeņa iekārtas, piemēram, 
viedās pilsētas un viedos tīklus;
3) "Rūpniecība 4.0", kas ietver 
intelektiskas, savstarpēji saistītas 
kiberfiziskas sistēmas, ar kurām tiek 
automatizēti visi rūpnieciskās ražošanas 
posmi, sākot no izstrādes un ražošanas un 
beidzot ar pamatdarbības, piegādes ķēdes 
un apkopes uzturēšanu.
4) ikdienā izmantojamu tehnoloģiju un 
produktu sertifikācija.Šo tehnoloģiju un 
produktu klāstā varētu ietvert tādas tīkla 
ierīces kā mājas interneta maršrutētājus.

Or. en
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Grozījums Nr. 626
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja atbilstības novērtēšanas 
struktūra pieder publiskai struktūrai vai 
iestādei vai to pārvalda publiska struktūra 
vai iestāde, tiek nodrošināta un 
dokumentēta neatkarība un tas, ka 
nepastāv interešu konflikts starp 
sertifikācijas pārraudzības iestādi, no 
vienas puses, un atbilstības novērtēšanas 
struktūru, no otras puses.

Or. en

Grozījums Nr. 627
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Atbilstības novērtēšanas iestāde 
spēj veikt saskaņā ar šo regulu piešķirtos 
atbilstības novērtēšanas uzdevumus – vai 
pati, vai tās uzdevumā kāds cits uz tās 
atbildību.

8. Atbilstības novērtēšanas iestāde 
spēj veikt saskaņā ar šo regulu piešķirtos 
atbilstības novērtēšanas uzdevumus – vai 
pati, vai tās uzdevumā kāds cits uz tās 
atbildību. Jebkuru apakšlīgumu slēgšanu 
vai konsultācijas ar ārējiem darbiniekiem 
pienācīgi dokumentē, tajā neiesaista 
nekādus starpniekus un par to slēdz 
rakstisku vienošanos cita starpā attiecībā 
uz konfidencialitāti un interešu 
konfliktiem. Attiecīgā atbilstības 
novērtēšanas struktūra uzņemas pilnīgu 
atbildību par veiktajiem uzdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 628
Cristian-Silviu Buşoi
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Tiek garantēta atbilstības 
novērtēšanas struktūru, to augstākās 
vadības un vērtēšanā iesaistīto darbinieku 
objektivitāte.

12. Tiek garantēta atbilstības 
novērtēšanas struktūru, to augstākās 
vadības un vērtēšanā iesaistīto darbinieku 
un apakšuzņēmēju objektivitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 629
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. Atbilstības novērtēšanas struktūras 
darbinieki glabā dienesta noslēpumu, kas 
skar visu informāciju, kura iegūta, veicot 
pienākumus, ko uzliek šī regula vai valsts 
tiesību normas, kas to īsteno, bet ne no to 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās 
tiek veiktas tās darbības.

15. Atbilstības novērtēšanas struktūra 
un tās darbinieki, komitejas, filiāles, 
apakšuzņēmēji un jebkādas citas ar to 
saistītās struktūras vai ārēju struktūru 
darbinieki ievēro konfidencialitāti un 
glabā dienesta noslēpumu, kas skar visu 
informāciju, kura iegūta, veicot 
pienākumus, ko uzliek šī regula vai valsts 
tiesību normas, kas to īsteno, izņemot 
gadījumus, kad informācija ir jāizpauž 
saskaņā ar Savienības vai dalībvalstu 
tiesību aktiem, kuri šīm personām ir 
jāievēro, izņemot, ja tas ir saistībā ar to 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās 
tiek veiktas tās darbības. Īpašumtiesības 
tiek aizsargātas. Atbilstības novērtēšanas 
struktūra attiecībā uz šīs daļas 15. punkta 
prasībām ievieš dokumentētas procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 630
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)



PE621.098v01-00 120/120 AM\1152206LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a Izņemot 15. iedaļu, šī pielikuma 
prasības nekādā veidā neliedz atbilstības 
novērtēšanas struktūrai un personai, kas 
iesniedz vai apsver iespēju iesniegt 
sertifikācijas pieteikumu, apmainīties ar 
tehnisko informāciju un regulatīviem 
norādījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 631
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 15.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.b Atbilstības novērtēšanas struktūras 
darbojas saskaņā ar konsekventiem, 
godīgiem un saprātīgiem noteikumiem, 
ņemot vērā mazo un vidējo uzņēmumu 
intereses, kā attiecībā uz maksām noteikts 
Ieteikumā 2003/361/EK.

Or. en
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