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 Jaunā direktīva stiprinās ES būtiskās infrastruktūras drošību © Cinematographer / Adobe Stock

• Noteikumi aptver 11 būtiskas jomas, arī digitālo infrastruktūru, ūdeni, pārtiku un veselību

• Saskaņoti noteikumi un definīcijas stiprinās ES aizsardzības spējas

• Dalībvalstīm jāpieņem noturības stratēģijas un jāuzlabo pārrobežu saziņa
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Eiropas Parlaments pieņēma jaunus noteikumus, kas palīdzēs efektīvāk aizsargāt ES
kritisko infrastruktūru.
 
Parlamenta deputāti ar 595 balsīm par, 17 — pret un 24 deputātiem atturoties apstiprināja ar
Padomi saskaņoto direktīvas tekstu, kurā ietvertas obligātās prasības dalībvalstīm veikt riska
novērtējumus, pieņemt valsts noturības stratēģijas un lietot visās dalībvalstīs vienotu kritiskās
infrastruktūras definīciju.
 
Plašāka darbības joma, kas aptver vienpadsmit būtiskas nozares
 
Šis tiesību akts nosaka stingrākas prasības tādu kritisko nozaru dalībniekiem kā enerģētika,
transports, banku nozare, finanšu tirgus infrastruktūra, digitālā infrastruktūra, dzeramā ūdens un
notekūdeņu nozare, pārtikas (tostarp ražošanas, pārstrādes un piegādes) nozare, veselības
aprūpe, valsts pārvalde un kosmosa nozare. Šo nozaru kritiskajiem operatoriem būs jāveic riska
novērtējumi un jāsniedz pārskati.
 
Jaunie  noteikumi  uzliek  pienākumu katrai  ES dalībvalstij  izstrādāt  savu valsts  noturības
stratēģiju un izveidot īpašus kontaktpunktus, kas atbildēs par pārrobežu saziņu. Vienlaikus būs
jāraugās,  lai  nenotiktu  dubulta  pārskatu  iesniegšana,  kas kritiskajiem operatoriem radītu
nevajadzīgu  administratīvo  slogu.  Pārredzamības  nolūkā  kritiskajiem  operatoriem  būs
jāinformē valsts iestādes par jebkuriem attiecīgās infrastruktūras incidentiem vai darbības
traucējumiem, un iestādēm būs jāinformē sabiedrība, ja tas būs sabiedrības interesēs.
 
 
Citāts
 
Pēc balsojuma ziņotājs Mihals Šimečka (“Renew”, Slovākija) sacīja:
 
“Lai veidotu Eiropu, kas mūs spēj aizsargāt, mums ir jāstiprina eiropiešu dzīvesveidu pamatā
esošo kritisko sistēmu kopīgā izturētspēja. Šis tiesību akts, kas aptver 11 būtiskas nozares, būs
atbilde gan uz klimata krīzes radītajām problēmām, gan uz pieaugošo sabotāžas gadījumu
skaitu Eiropas Savienībā, kas saistīti ar Krievijas agresīvo karu pret Ukrainu. ES kritiskajai
infrastruktūrai ir jāspēj saglabāt noturību šajos draudos."
 
Vispārēja informācija
 
Iepriekšējā direktīva par kritisko infrastruktūru attiecās tikai uz enerģētikas un transporta nozari.
2018. gadā savā rezolūcijā par Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumiem Eiropas
Parlaments aicināja šo direktīvu pārskatīt. Likumdevēji jauno direktīvu ir saskaņojuši arī ar
nesen pieņemto direktīvu par kiberdrošību (TID 2).
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20220627IPR33920/protecting-essential-infrastructure-deal-on-new-rules-with-broader-scope
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20220627IPR33920/protecting-essential-infrastructure-deal-on-new-rules-with-broader-scope
https://www.europarl.europa.eu/meps/lv/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=CELEX:32008L0114
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0512_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20220513IPR29501/cybersecurity-deal-with-council-to-strengthen-eu-wide-resilience


Kontakti 
 
 

Papildu informācija
Pieņemtais teksts (22.11.2022.)
Plenārsēdes debates (22.11.2022.)
Procedūras dokumentācija
Eiropas Parlamenta izpētes dienesta publikācija “Improving the resilience of critical entities”,
2021. gada februāris
Eiropas Parlamenta izpētes dienesta publikācija “Question time - Protecting critical
infrastructure in the EU and countering hybrid attacks”

Agnese KRIVADE
Press Officer

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
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Press Officer in Latvia
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20221122&detailBy=date
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0365(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/662614/EPRS_BRI(2021)662614_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/662614/EPRS_BRI(2021)662614_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf

