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Muudatusettepanek 397
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 2 a ( uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

SISSEPROJEKTEERITUD JA 
VAIKIMISI TURBE RAAMISTIK

Or. en

Muudatusettepanek 398
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -43 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -43

Sisseprojekteeritud ja vaikimisi turve

1. Tootjad ja teenuseosutajad tagavad 
oma liidus müüdavate või liidust 
eksporditavate IKT toodete, protsesside, 
teenuste ja süsteemide sisseprojekteeritud
ja vaikimisi turbe, võttes arvesse tehnika 
taset. Nad peavad tagama, et tarkvara 
kasutamine nende IKT toodetes, 
protsessides, teenustes või süsteemides on 
turvaline ning nende turvalisuses ei ole 
ühtegi teadaolevat nõrka kohta, võttes 
arvesse selle aja tehnoloogia taset. IKT 
toodetes, protsessides, teenustes ja 
süsteemides tuleb rakendada järgmisi 
tehnilisi meetmeid:

(a) IKT tooteid, protsesse, teenuseid ja 
süsteeme tuleb pakkuda ajakohastatud 
tarkvaraga ja need peavad sisaldama 
mehhanisme, mille abil saadakse 
korrapäraselt turvalisi, nõuetekohaselt 
autenditud ja usaldusväärseid 
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tarkvarauuendusi;

(b) IKT toote, protsessi, teenuse või 
süsteemi kaugjuurdepääsuvõime peab 
olema dokumenteeritud ja kindlustatud 
volitamata juurdepääsu eest hiljemalt 
installimise ajal;

(c) IKT toodetel ei ole kõikide seadmete 
jaoks samu püsiprogrammeeritud 
standardseid vaikeparoole;

(d) IKT toodetes, protsessides, teenustes ja 
süsteemides salvestatud andmed peavad 
olema kaitstud nüüdisaegsete meetodite, 
nt krüptimise abil;

(e) IKT toodetes, protsessides, teenustes ja 
süsteemides aktsepteeritakse üksnes väga 
turvalisi autentimismeetodeid.

2. Tootjad ja teenuseosutajad peavad 
teavitama pädevat asutust kõigist 
teadaolevatest turvaaukudest kohe, kui 
need avastatakse. Lisaks peavad nad 
tasuta tagama õigeaegse parandamise 
ja/või väljavahetamise, et mis tahes uus 
avastatud turvaauk kõrvaldada.

3. Turule lastud IKT tooted, protsessid, 
teenused ja süsteemid peavad oma 
ettenähtava ja tavapärase kasutusaja 
vältel täitma lõikes 1 sätestatud nõudeid.

4. Kui tootjad vastutavad IKT toote, 
protsessi, teenuse või süsteemi tootmise 
nõuetele vastavuse tagamise eest, siis 
importijad peavad tagama, et see, mille 
nad turule lasevad, vastab kohaldatavatele 
nõuetele ja ei kujuta endast ohtu Euroopa 
üldsusele. Importija peab kontrollima, et 
väljaspool ELi asuv tootja on võtnud 
vajalikud meetmed ja et toode, protsess, 
teenus või süsteem vastab eelmiste lõigete 
sätetele. IKT toodete, protsesside, teenuste 
ja süsteemide turustajad peavad omama 
põhiteadmisi õiguslikest nõuetest ja 
saatedokumentidest. Turustajad peaksid 
olema võimelised tegema kindlaks 
mittevastavusi. Samuti peavad nad 
suutma riikide ametiasutustele tõendada, 
et nad on tegutsenud nõuetekohase 
hoolikusega, ja neil peab olema tootja või 
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importija kinnitus selle kohta, et võetud 
on vajalikud meetmed. Lisaks peab 
turustaja suutma abistada riigi 
ametiasutusi nende püüdlustes saada 
kätte nõutud dokumentatsioon.

5. Komisjon võtab rakendusaktiga ja 
koostöös ENISAga vastu üksikasjalikud 
eeskirjad lõikes 1 sätestatud turvanõuete 
erijoonte kohta.

6. Kui turujärelevalveasutustel on põhjust 
arvata, et IKT toode, protsess, teenus või 
süsteem ei vasta selles määruses 
sätestatud nõuetele, siis peavad nad 
viivitamata nõudma, et asjaomane tootja 
või teenuseosutaja võtaks vajalikud 
parandusmeetmed, et toode nimetatud 
nõuetega vastavusse viia, või kõrvaldaks 
toote turult või nõuaks toote tagasi ohu 
suurust arvestades mõistliku aja jooksul.

7. Kui tootja või teenuseosutaja ei võta 
lõikes 5 osutatud ajavahemiku jooksul 
piisavaid parandusmeetmeid, peavad 
turujärelevalveasutused võtma sobivad 
ajutised meetmed, et keelata või piirata 
toote kättesaadavaks tegemist oma riigi 
turul, toode turult kõrvaldada või see 
tagasi kutsuda.

8. Turujärelevalveasutused korraldavad 
toodete nõuetele vastavuse asjakohaseid 
kontrolle ja kohustavad tootjaid või 
teenuseosutajaid nõuetele mittevastavaid 
tooteid turult tagasi nõudma. Kui 
määratakse kindlaks tooteid, mille suhtes 
kohaldatakse nõuetele vastavuse kontrolli, 
peavad riiklikud sertifitseerimisasutused 
seadma esikohale suure riskiga 
tarbekaupu, uue tehnoloogiaga 
varustatud tooteid ja/või suure 
läbimüügiga tooteid.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne raamistik, milles on ära määratud minimaalsed turvanõuded, peaks 
turuleviimise eeltingimusena olema kõikidele ühendatud toodetele siduv. Sisseprojekteeritud 
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turvafunktsioonide vähesus enamike ühendatud toodete, protsesside, teenuste või süsteemide 
puhul ELi turul on praegu turvaaukude ja neist tuleneva küberrünnete sagenemise üks 
peamisi põhjuseid.

Muudatusettepanek 399
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -43 a ( uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -43 a

Direktiivi (EL) 2014/53/EL muudetakse, 
lisades artikli 3 lõikesse 3 järgmine punkt:

f a) (uus) raadioseadmed on 
sisseprojekteeritult, vaikimisi ja 
rakendamisel küberturvalised;

Or. en

Muudatusettepanek 400
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et selle kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted ja teenused 
vastavad kirjeldatud nõuetele selles osas, 
mis puudutab nende võimet pidada 
teataval usaldusväärsuse tasemel vastu 
tegevustele, mille eesmärk on rikkuda
salvestatud, edastatud või töödeldud 
andmete või nende toodete, protsesside, 
teenuste ja süsteemide funktsioonide või 
nende poolt pakutavate või nende kaudu 
juurdepääsetavate teenuste käideldavust, 
autentsust, terviklust või 
konfidentsiaalsust.

Et tagada siseturu nõuetekohane 
toimimine ja püüelda samas liidu piires 
küberturvalisuse, 
kübervastupidavusvõime ja usalduse 
kõrge taseme poole, kehtestatakse 
vabatahtlik Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise raamistik. See raamistik 
tagab Euroopas õiglased ja võrdsed 
võimalused kõikidele ettevõtjatele.

Euroopa küberturvalisuse sertifikaat
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kinnitab, et IKT arendamisprotsesse, 
tooteid ja/või teenuseid on hinnatud 
vastavushindamise standardset 
metoodikat kasutades kindlaksmääratud 
turvastandardite kohaselt, mis on 
sätestatud Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas, mis on loodud 
eesmärgiga kaitsta salvestatud, edastatud 
või töödeldud andmete või nende toodete, 
protsesside, teenuste ja süsteemide 
funktsioonide või nende poolt pakutavate 
või nende kaudu juurdepääsetavate 
teenuste käideldavust, terviklust või 
konfidentsiaalsust.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Dan Nica, Miroslav Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et selle kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted ja teenused 
vastavad kirjeldatud nõuetele selles osas, 
mis puudutab nende võimet pidada teataval 
usaldusväärsuse tasemel vastu tegevustele, 
mille eesmärk on rikkuda salvestatud, 
edastatud või töödeldud andmete või nende 
toodete, protsesside, teenuste ja süsteemide 
funktsioonide või nende poolt pakutavate 
või nende kaudu juurdepääsetavate 
teenuste käideldavust, autentsust, terviklust 
või konfidentsiaalsust.

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et selle kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted ja teenused 
vastavad kirjeldatud nõuetele selles osas, 
mis puudutab nende võimet pidada teataval 
usaldusväärsuse tasemel vastu tegevustele, 
mille eesmärk on rikkuda salvestatud, 
edastatud või töödeldud andmete või nende 
toodete, protsesside, teenuste ja süsteemide 
funktsioonide või nende poolt pakutavate 
või nende kaudu juurdepääsetavate 
teenuste käideldavust, autentsust, terviklust 
või konfidentsiaalsust.
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas kehtestatakse 
vastutuse kriteeriumid ja pannakse ette 
kindlustuse tasandid IKT toodetele ja 
teenustele ning võimaluse korral 
andmetaastele.

Or. en
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Muudatusettepanek 402
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et selle kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted ja teenused 
vastavad kirjeldatud nõuetele selles osas, 
mis puudutab nende võimet pidada 
teataval usaldusväärsuse tasemel vastu 
tegevustele, mille eesmärk on rikkuda 
salvestatud, edastatud või töödeldud 
andmete või nende toodete, protsesside, 
teenuste ja süsteemide funktsioonide või 
nende poolt pakutavate või nende kaudu 
juurdepääsetavate teenuste käideldavust, 
autentsust, terviklust või 
konfidentsiaalsust.

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et selle kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted, protsessid ja 
teenused vastavad standardite kohaselt
kirjeldatud nõuetele selles osas, mis 
puudutab nende võimet täita 
turvaeesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 403
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et selle kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted ja teenused 
vastavad kirjeldatud nõuetele selles osas, 
mis puudutab nende võimet pidada teataval 
usaldusväärsuse tasemel vastu tegevustele, 
mille eesmärk on rikkuda salvestatud, 
edastatud või töödeldud andmete või 
nende toodete, protsesside, teenuste ja 
süsteemide funktsioonide või nende poolt 
pakutavate või nende kaudu 

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et selle kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted, protsessid ja 
teenused vastavad standardite kohaselt
kirjeldatud nõuetele selles osas, mis 
puudutab nende vastupanuvõimet teataval 
usaldusväärsuse tasemel.



AM\1152206ET.docx 9/126 PE621.098v01-00

ET

juurdepääsetavate teenuste käideldavust, 
autentsust, terviklust või 
konfidentsiaalsust.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et selle kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted ja teenused
vastavad kirjeldatud nõuetele selles osas, 
mis puudutab nende võimet pidada teataval 
usaldusväärsuse tasemel vastu tegevustele, 
mille eesmärk on rikkuda salvestatud, 
edastatud või töödeldud andmete või nende 
toodete, protsesside, teenuste ja süsteemide 
funktsioonide või nende poolt pakutavate 
või nende kaudu juurdepääsetavate 
teenuste käideldavust, autentsust, terviklust 
või konfidentsiaalsust.

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et selle kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT toodetel ja teenustel ei 
ole sertifitseerimise ajal ühtegi 
teadaolevat nõrka kohta ning need
vastavad kirjeldatud nõuetele selles osas, 
mis puudutab nende võimet pidada teataval 
usaldusväärsuse tasemel dünaamiliselt
vastu tegevustele, mille eesmärk on 
rikkuda salvestatud, edastatud või 
töödeldud andmete või nende toodete, 
protsesside, teenuste ja süsteemide 
funktsioonide või nende poolt pakutavate 
või nende kaudu juurdepääsetavate 
teenuste käideldavust, autentsust, terviklust 
või konfidentsiaalsust.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Csaba Molnár

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et selle kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted ja teenused 
vastavad kirjeldatud nõuetele selles osas, 

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et selle kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted, protsessid ja 
teenused vastavad Euroopa või 
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mis puudutab nende võimet pidada teataval 
usaldusväärsuse tasemel vastu tegevustele, 
mille eesmärk on rikkuda salvestatud, 
edastatud või töödeldud andmete või nende 
toodete, protsesside, teenuste ja süsteemide
funktsioonide või nende poolt pakutavate 
või nende kaudu juurdepääsetavate 
teenuste käideldavust, autentsust, terviklust 
või konfidentsiaalsust.

rahvusvahelistes standardites sätestatud
kirjeldatud nõuetele selles osas, mis 
puudutab nende võimet pidada kogu oma 
elutsükli vältel teataval usaldusväärsuse 
tasemel vastu tegevustele, mille eesmärk 
on rikkuda salvestatud, edastatud või 
töödeldud andmete või nende toodete, 
protsesside ja teenuste funktsioonide või 
nende poolt pakutavate või nende kaudu 
juurdepääsetavate teenuste käideldavust, 
autentsust, terviklust või 
konfidentsiaalsust.

Or. en

Muudatusettepanek 406
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et selle kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted ja teenused 
vastavad kirjeldatud nõuetele selles osas, 
mis puudutab nende võimet pidada teataval 
usaldusväärsuse tasemel vastu tegevustele, 
mille eesmärk on rikkuda salvestatud, 
edastatud või töödeldud andmete või nende 
toodete, protsesside, teenuste ja süsteemide 
funktsioonide või nende poolt pakutavate 
või nende kaudu juurdepääsetavate 
teenuste käideldavust, autentsust, terviklust 
või konfidentsiaalsust.

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et selle kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted ja teenused 
vastavad Euroopa või rahvusvahelistes 
standardites sätestatud kirjeldatud 
nõuetele selles osas, mis puudutab nende 
võimet pidada teataval usaldusväärsuse 
tasemel vastu tegevustele, mille eesmärk 
on rikkuda salvestatud, edastatud või 
töödeldud andmete või nende toodete, 
protsesside, teenuste ja süsteemide 
funktsioonide või nende poolt pakutavate 
või nende kaudu juurdepääsetavate 
teenuste käideldavust, autentsust, terviklust 
või konfidentsiaalsust.

Or. en

Muudatusettepanek 407
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 43 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et selle kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted ja teenused 
vastavad kirjeldatud nõuetele selles osas, 
mis puudutab nende võimet pidada 
teataval usaldusväärsuse tasemel vastu 
tegevustele, mille eesmärk on rikkuda
salvestatud, edastatud või töödeldud 
andmete või nende toodete, protsesside, 
teenuste ja süsteemide funktsioonide või 
nende poolt pakutavate või nende kaudu 
juurdepääsetavate teenuste käideldavust, 
autentsust, terviklust või 
konfidentsiaalsust.

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et IKT arendamisprotsesse, 
tooteid ja teenuseid on hinnatud 
vastavushindamise standardset 
metoodikat kasutades kooskõlas 
kindlaksmääratud turvastandarditega, mis 
on sätestatud Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas, mis on loodud 
eesmärgiga kaitsta salvestatud, edastatud 
või töödeldud andmete või nende toodete, 
protsesside, teenuste ja süsteemide 
funktsioonide või nende poolt pakutavate 
või nende kaudu juurdepääsetavate 
teenuste käideldavust, terviklust või 
konfidentsiaalsust.

Or. en

Muudatusettepanek 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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et selle kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted ja teenused 
vastavad kirjeldatud nõuetele selles osas, 
mis puudutab nende võimet pidada teataval 
usaldusväärsuse tasemel vastu tegevustele, 
mille eesmärk on rikkuda salvestatud, 
edastatud või töödeldud andmete või nende 
toodete, protsesside, teenuste ja süsteemide 
funktsioonide või nende poolt pakutavate 
või nende kaudu juurdepääsetavate 
teenuste käideldavust, autentsust, terviklust 
või konfidentsiaalsust.

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kinnitab, et selle kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted, teenused ja 
protsessid vastavad kirjeldatud nõuetele 
selles osas, mis puudutab nende võimet 
pidada teataval usaldusväärsuse tasemel 
vastu tegevustele, mille eesmärk on 
rikkuda salvestatud, edastatud või 
töödeldud andmete või nende toodete, 
protsesside, teenuste ja süsteemide 
funktsioonide või nende poolt pakutavate 
või nende kaudu juurdepääsetavate 
teenuste käideldavust, autentsust, terviklust 
või konfidentsiaalsust.
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Or. en

Muudatusettepanek 409
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 a ( uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 a

Sisseprojekteeritud ja vaikimisi turve

1. Võttes arvesse tehnika taset, tagavad 
tootjad ja teenuseosutajad oma IKT 
toodete ja teenuste sisseprojekteeritud ja 
vaikimisi turbe. Tootjad ja 
teenuseosutajad peavad tagama, et 
tarkvara kasutamine nende IKT toodetes 
või teenustes on turvaline ning selle 
turvalisuses ei ole ühtegi teadaolevat 
nõrka kohta, võttes arvesse selle aja 
tehnoloogia taset. IKT toodetes ja 
teenustes tuleb rakendada järgmisi 
tehnilisi meetmeid:

(a) IKT tooteid ja teenuseid tuleb pakkuda 
ajakohase tarkvaraga ja need peavad 
sisaldama mehhanisme, mille abil 
saadakse korrapäraselt turvalisi, 
nõuetekohaselt autenditud ja 
usaldusväärseid tarkvarauuendusi;

(b) IKT toote või teenuse 
kaugjuurdepääsuvõime peab olema 
dokumenteeritud ja kindlustatud 
volitamata juurdepääsu eest hiljemalt 
installimise ajal;

(c) IKT toodetel ei ole kõikide seadmete 
jaoks samu püsiprogrammeeritud 
standardseid vaikeparoole;

(d) IKT toodetes ja teenustes salvestatud 
andmed peavad olema kaitstud 
nüüdisaegsete meetodite, nt krüptimise 
abil;

(e) IKT toodetes ja teenustes 
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aktsepteeritakse üksnes väga turvalisi 
autentimismeetodeid.

2. Tootjad ja teenuseosutajad peavad 
teavitama pädevat asutust kõigist 
teadaolevatest turvaaukudest kohe, kui 
need avastatakse. Lisaks peavad nad 
tagama õigeaegse parandamise ja/või 
väljavahetamise, et mis tahes uus 
avastatud turvaauk kõrvaldada.

3. Turule lastud IKT tooted ja teenused 
peavad oma ettenähtava ja tavapärase 
kasutusaja vältel täitma lõikes 1 
sätestatud nõudeid.

4. Komisjon võtab rakendusaktiga ja 
koostöös ENISAga vastu üksikasjalikud 
eeskirjad lõikes 1 sätestatud turvanõuete 
erijoonte kohta.

5. Kui turujärelevalveasutustel on põhjust 
arvata, et IKT toode või teenus ei vasta 
selles määruses sätestatud nõuetele, siis 
peavad nad viivitamata nõudma, et 
asjaomane tootja või teenuseosutaja 
võtaks vajalikud parandusmeetmed, et 
toode nimetatud nõuetega vastavusse viia, 
või kõrvaldaks toote turult või nõuaks 
selle tagasi ohu suurust arvestades 
mõistliku aja jooksul.

6. Kui tootja või teenuseosutaja ei võta 
lõikes 5 osutatud ajavahemiku jooksul 
piisavaid parandusmeetmeid, peavad 
turujärelevalveasutused võtma sobivaid 
ajutisi meetmeid, et keelata või piirata 
toote kättesaadavaks tegemist oma riigi 
turul, toode turult kõrvaldada või see 
tagasi kutsuda.

7. Turujärelevalveasutused korraldavad 
toodete nõuetele vastavuse asjakohaseid 
kontrolle ja kohustavad tootjaid või 
teenuseosutajaid nõuetele mittevastavad 
tooted turult tagasi nõudma. Kui 
määratakse kindlaks tooteid, mille suhtes 
kohaldatakse nõuetele vastavuse kontrolli, 
peavad riiklikud sertifitseerimisasutused 
esmatähtsaks suure riskiga tarbekaupu, 
uue tehnoloogiaga varustatud tooteid 
ja/või suure läbimüügiga tooteid.
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Selgitus

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.

Muudatusettepanek 410
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni taotluse põhjal koostab 
ENISA Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise ettevalmistava kava, mis 
vastab käesoleva määruse artiklites 45, 46 
ja 47 sätestatud tingimustele. Liikmesriigid 
või artikliga 53 loodud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise rühm 
(edaspidi „rühm“) võivad teha komisjonile 
ettepaneku koostada Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistav kava.

1. Komisjoni taotluse põhjal koostab 
ENISA Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise ettevalmistava kava, mis 
vastab käesoleva määruse artiklites 45, 46 
ja 47 sätestatud tingimustele.
Komisjoni taotlus koostada Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistav kava peaks olema 
põhjendatud ühe või mitme järgmise 
põhjusega:
(a) kehtivad küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavad killustavad 
siseturgu;
(b) on olemasolev või prognoositav 
vajadus toetada liidu õigusakte;
(c) seda on üksmeelselt taotlenud
liikmesriigid, artikliga 53 loodud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise rühm 
(edaspidi „rühm“) või artikliga 20 loodud 
alaline sidusrühm; komisjon peab 
veenduma, et liikmesriikide taotluse 
koostamisel on tasakaalustatud viisil ära 
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kuulatud asjaomased huvitatud pooled, 
nagu tööstusvaldkonna esindajad, 
sealhulgas VKEd, ametiühingud, 
kodanikuühiskond ja tarbijate 
organisatsioonid. Seda arvesse võttes 
peavad liikmesriigid tagama asjakohaste 
meetmete võtmise, mis võimaldaksid
sertifitseerimise kavade ettevalmistamise 
ja järelevalve menetluse osas riiklikul 
tasandil pooltega konsulteerimise.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni taotluse põhjal koostab 
ENISA Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise ettevalmistava kava, mis 
vastab käesoleva määruse artiklites 45, 46 
ja 47 sätestatud tingimustele. Liikmesriigid 
või artikliga 53 loodud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise rühm 
(edaspidi „rühm“) võivad teha komisjonile 
ettepaneku koostada Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistav kava.

1. Komisjoni või Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise rühma
taotluse põhjal koostab ENISA Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistava kava, mis vastab käesoleva 
määruse artiklites 45, 46 ja 47 sätestatud 
tingimustele. Liikmesriigid või artikliga 53 
loodud Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise rühm (edaspidi „rühm“) 
võivad teha komisjonile ettepaneku 
koostada Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise ettevalmistav kava. 
Komisjon ja Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise rühm võtavad arvesse 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava kohta tehtud 
ettepanekuid, mille on esitanud 
sidusrühmadega konsulteerimise 
platvormid.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni taotluse põhjal koostab
ENISA Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise ettevalmistava kava, mis 
vastab käesoleva määruse artiklites 45, 46 
ja 47 sätestatud tingimustele. Liikmesriigid 
või artikliga 53 loodud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise rühm 
(edaspidi „rühm“) võivad teha komisjonile
ettepaneku koostada Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistav kava.

1. ENISA koostab Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistava kava, mis vastab käesoleva 
määruse artiklites 45, 46 ja 47 sätestatud 
tingimustele. Liikmesriigid või artikliga 53 
loodud Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise rühm (edaspidi „rühm“) 
teevad ENISA-le ja komisjonile 
ettepaneku koostada artikli 45 esimese 
lõigu punkti c kohaldamisalasse kuuluv 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise ettevalmistav kava ning 
artikliga [20 b] loodud sidusrühmade 
sertifitseerimiskogu teeb ettepaneku 
koostada artikli 45 esimese lõigu punkti a 
või punkti b kohaldamisalasse kuuluv
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistav kava.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek kajastab sidusrühmade sertifitseerimiskogu loomist.

Muudatusettepanek 413
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni taotluse põhjal koostab 
ENISA Euroopa küberturvalisuse
sertifitseerimise ettevalmistava kava, mis 
vastab käesoleva määruse artiklites 45, 46 
ja 47 sätestatud tingimustele. Liikmesriigid 
või artikliga 53 loodud Euroopa 

1. Komisjoni taotluse põhjal koostab 
ENISA Euroopa IT-turvalisuse
sertifitseerimise ettevalmistava kava, mis 
vastab käesoleva määruse artiklites 45, 46 
ja 47 sätestatud tingimustele. 
Liikmesriigid, artikliga 53 loodud Euroopa 
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küberturvalisuse sertifitseerimise rühm 
(edaspidi „rühm“) võivad teha komisjonile 
ettepaneku koostada Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistav kava.

küberturvalisuse sertifitseerimise rühm 
(edaspidi „rühm“) või artikliga 20 loodud 
alaline sidusrühm võivad teha komisjonile 
ettepaneku koostada Euroopa IT-
turvalisuse sertifitseerimise ettevalmistav 
kava.

Or. en

Selgitus

Peaks olema mõistlik arv viise teha ettepanek Euroopa IT-turvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistava kava koostamiseks ning alalise sidusrühma lisamine laiendab selleks pädevate 
organite arvu piisavalt, et oleks rohkem ettepaneku tegemise kanaleid, tagades samas siiski 
pädeva ja õiglase menetluse..

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni taotluse põhjal koostab 
ENISA Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise ettevalmistava kava, mis 
vastab käesoleva määruse artiklites 45, 46 
ja 47 sätestatud tingimustele. Liikmesriigid 
või artikliga 53 loodud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise rühm 
(edaspidi „rühm“) võivad teha komisjonile 
ettepaneku koostada Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistav kava.

1. Komisjoni taotluse põhjal koostab 
ENISA Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise ettevalmistava kava, mis 
vastab käesoleva määruse artiklites 45, 46 
ja 47 sätestatud tingimustele. 
Liikmesriigid, artikliga 53 loodud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise rühm 
(edaspidi „rühm“) või muud 
tööstusvaldkonna huvitatud sidusrühmad
võivad teha komisjonile ettepaneku 
koostada Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise ettevalmistav kava.

Or. en

Muudatusettepanek 415
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni taotluse põhjal koostab 
ENISA Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise ettevalmistava kava, mis 
vastab käesoleva määruse artiklites 45, 46 
ja 47 sätestatud tingimustele. Liikmesriigid 
või artikliga 53 loodud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise rühm 
(edaspidi „rühm“) võivad teha komisjonile 
ettepaneku koostada Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistav kava.

1. Komisjoni taotluse põhjal koostab 
ENISA Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise ettevalmistava kava, mis 
vastab käesoleva määruse artiklites 45, 46 
ja 47 sätestatud tingimustele. 
Liikmesriigid, artikliga 53 loodud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise rühm 
(edaspidi „rühm“) või Euroopa tööstuse 
esindajad võivad teha komisjonile 
ettepaneku koostada Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistav kava.

Or. fr

Muudatusettepanek 416
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni taotluse põhjal koostab 
ENISA Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise ettevalmistava kava, mis 
vastab käesoleva määruse artiklites 45, 46 
ja 47 sätestatud tingimustele. 
Liikmesriigid või artikliga 53 loodud 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
rühm (edaspidi „rühm“) võivad teha 
komisjonile ettepaneku koostada Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistav kava.

1. Komisjoni taotluse põhjal 
koostavad Euroopa 
standardiorganisatsioonid Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistava kava. Liikmesriigid või 
artikliga 53 loodud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise rühm 
(edaspidi „rühm“) võivad teha komisjonile 
ettepaneku koostada Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistav kava.

Or. en

Muudatusettepanek 417
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 44 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon võtab pärast asjaomaste 
sidusrühmadega peetud avatud ja 
läbipaistvat konsulteerimist vastu 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavade liidu 
tööprogrammi, milles määratakse 
kindlaks liidu tasandil võetavad 
ühismeetmed ja strateegilised prioriteedid, 
ning avaldab selle. Tööprogramm sisaldab 
eelkõige loetelu esmatähtsatest kindlaks 
määratud IKT toodetest, protsessidest ja 
teenustest, mille suhtes kohaldatakse 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava. Enne 
tööprogrammi vastuvõtmist konsulteerib 
komisjon ENISAga ja võtab tema 
arvamust täielikult arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 418
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ja teeb rühmaga tihedat 
koostööd. Rühm pakub ENISA-le viimase 
taotluse korral abi ja eksperdinõu seoses 
ettevalmistava sertifitseerimiskava 
koostamisega, esitades vajaduse korral ka 
arvamusi.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades määrab
ENISA kindlaks turvaeesmärgid, 
turvanõuded ja ettevalmistava kava 
elemendid. Kõik vastavushindamise 
menetluse aspektid määrab kindlaks 
komisjon, võttes aluseks ENISA 
järeldused. Nende koostamisel teeb 
ENISA tihedat koostööd valdkonna 
huvitatud sidusrühmadega, konsulteerib
kõigi asjaomaste sidusrühmadega ja teeb 
rühmaga tihedat koostööd. Rühm pakub 
ENISA-le viimase taotluse korral abi ja 
eksperdinõu seoses ettevalmistava 
sertifitseerimiskava koostamisega, esitades 
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vajaduse korral ka arvamusi. Vajaduse 
korral võib ENISA lisaks luua 
sertifitseerimisalaste sidusrühmade 
töörühma, mis koosneb alalise 
sidusrühma liikmetest, valdkonna 
sidusrühmadest, et tagada valdkonna 
juhitav käsitlus, ja mis tahes muudest 
asjaomastest sidusrühmadest, et pakkuda 
eksperdinõu konkreetse ettevalmistava 
kava valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 419
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ja teeb rühmaga tihedat 
koostööd. Rühm pakub ENISA-le viimase 
taotluse korral abi ja eksperdinõu seoses 
ettevalmistava sertifitseerimiskava 
koostamisega, esitades vajaduse korral ka 
arvamusi.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega, sealhulgas 
tarbijaühingutega, ning teeb rühma ja 
alalise sidusrühmaga tihedat koostööd.
Rühm ja alaline sidusrühm pakuvad
ENISA-le viimase taotluse korral abi ja 
eksperdinõu seoses ettevalmistava 
sertifitseerimiskava koostamisega, esitades 
vajaduse korral ka arvamusi. Iga 
ettevalmistava kava koostamisel määrab 
ENISA kindlaks kontrollnimekirja 
ohtudest ja nende ohtude tõhusaks 
kõrvaldamiseks vajalikest 
küberturvalisuse elementidest.

Or. en

Muudatusettepanek 420
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ja teeb rühmaga tihedat 
koostööd. Rühm pakub ENISA-le viimase 
taotluse korral abi ja eksperdinõu seoses 
ettevalmistava sertifitseerimiskava 
koostamisega, esitades vajaduse korral ka 
arvamusi.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ja teeb rühmaga tihedat 
koostööd ning võtab arvesse kehtivaid 
riiklikke ja rahvusvahelisi standardeid, 
sealhulgas valdkonna ühendustega 
sõlmitud ametlikke kokkuleppeid, et 
vältida dubleerimist. Rühm pakub ENISA-
le viimase taotluse korral abi ja 
eksperdinõu seoses ettevalmistava 
sertifitseerimiskava koostamisega, esitades 
vajaduse korral ka arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Nadine Morano

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ja teeb rühmaga tihedat 
koostööd. Rühm pakub ENISA-le viimase 
taotluse korral abi ja eksperdinõu seoses 
ettevalmistava sertifitseerimiskava 
koostamisega, esitades vajaduse korral ka 
arvamusi.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA läbipaistvalt kõigi 
asjaomaste sidusrühmadega ning teeb
rühma, alalise sidusrühma ning iga 
ettevalmistava kava puhul sihtotstarbelise 
konsultatsiooniplatvormiga tihedat 
koostööd. Need osalised pakuvad ENISA-
le viimase taotluse korral abi ja 
eksperdinõu seoses ettevalmistava 
sertifitseerimiskava koostamisega, esitades 
vajaduse korral ka arvamusi.

Or. fr

Selgitus

Erinevatel konsultatsiooniprotsessidel on oluline roll asjaomase ettevalmistava kava 
ekspertide koondamises ja nendevahelise tiheda koostöö soodustamises ning need 
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võimaldavad ENISA-l kasutada nende asjaomase toote või teenusega seotud teadmisi ja 
kogemusi.

Muudatusettepanek 422
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ja teeb rühmaga tihedat 
koostööd. Rühm pakub ENISA-le viimase 
taotluse korral abi ja eksperdinõu seoses 
ettevalmistava sertifitseerimiskava 
koostamisega, esitades vajaduse korral ka 
arvamusi.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ning tarbijaühingutega, 
artikli 29 töörühmaga ja Euroopa 
Andmekaitsenõukoguga, kui see on 
asjakohane, ning teeb rühmaga tihedat 
koostööd. Rühm pakub ENISA-le viimase 
taotluse korral abi ja eksperdinõu seoses 
ettevalmistava sertifitseerimiskava 
koostamisega, esitades vajaduse korral ka 
arvamusi.

Or. en

Selgitus

Tugineb Euroopa Andmekaitseinspektori arvamusele. On äärmiselt tähtis luua tehniline ja 
juhtimisalane koostoime nii, et organisatsioonid, kes püüavad saavutada kooskõla asjaomaste 
vahenditega, ei tajuks sertifitseerimisi Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise raamistiku 
ja isikuandmete kaitse üldmääruse alusel üksteisele vastukäivana või üksteisest lahusolevana.

Muudatusettepanek 423
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 



AM\1152206ET.docx 23/126 PE621.098v01-00

ET

sidusrühmadega ja teeb rühmaga tihedat 
koostööd. Rühm pakub ENISA-le viimase 
taotluse korral abi ja eksperdinõu seoses 
ettevalmistava sertifitseerimiskava 
koostamisega, esitades vajaduse korral ka 
arvamusi.

sidusrühmadega ametliku, normitud ja 
läbipaistva protsessi kaudu ning teeb 
rühmaga tihedat koostööd. Rühm ja kõik 
teised asjaomased sidusrühmad pakuvad
ENISA-le viimase taotluse korral abi ja 
eksperdinõu seoses ettevalmistava 
sertifitseerimiskava koostamisega, esitades 
vajaduse korral ka arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 424
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ja teeb rühmaga tihedat 
koostööd. Rühm pakub ENISA-le viimase 
taotluse korral abi ja eksperdinõu seoses 
ettevalmistava sertifitseerimiskava 
koostamisega, esitades vajaduse korral ka 
arvamusi.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ning teeb rühma ja 
sidusrühmadega konsulteerimise 
platvormidega tihedat koostööd. Rühm 
pakub ENISA-le viimase taotluse korral 
abi ja eksperdinõu seoses ettevalmistava 
sertifitseerimiskava koostamisega, esitades 
vajaduse korral ka arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Martina Werner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ja teeb rühmaga tihedat 
koostööd. Rühm pakub ENISA-le viimase 

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA läbipaistva 
konsultatsioonimenetluse kaudu kõigi 
asjaomaste sidusrühmadega ja teeb 
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taotluse korral abi ja eksperdinõu seoses 
ettevalmistava sertifitseerimiskava 
koostamisega, esitades vajaduse korral ka 
arvamusi.

rühmaga tihedat koostööd. Rühm pakub 
ENISA-le viimase taotluse korral abi ja 
eksperdinõu seoses ettevalmistava 
sertifitseerimiskava koostamisega, esitades 
vajaduse korral ka arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 426
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ja teeb rühmaga tihedat 
koostööd. Rühm pakub ENISA-le viimase 
taotluse korral abi ja eksperdinõu seoses 
ettevalmistava sertifitseerimiskava 
koostamisega, esitades vajaduse korral ka 
arvamusi.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega, nagu on nõutud artiklis 
20 a, ja teeb rühmaga tihedat koostööd. 
Rühm pakub ENISA-le viimase taotluse 
korral abi ja eksperdinõu seoses 
ettevalmistava sertifitseerimiskava 
koostamisega, esitades vajaduse korral ka 
arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 427
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ja teeb rühmaga tihedat 
koostööd. Rühm pakub ENISA-le viimase 
taotluse korral abi ja eksperdinõu seoses 
ettevalmistava sertifitseerimiskava 
koostamisega, esitades vajaduse korral ka 

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
esialgset verisooni koostades konsulteerib 
Euroopa standardiorganisatsioon kõigi 
asjaomaste sidusrühmadega ja teeb 
rühmaga tihedat koostööd. Rühm pakub 
Euroopa standardiorganisatsioonile
viimase taotluse korral abi ja eksperdinõu 
seoses ettevalmistava sertifitseerimiskava 
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arvamusi. koostamisega, esitades vajaduse korral ka 
arvamusi.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ja teeb rühmaga tihedat 
koostööd. Rühm pakub ENISA-le viimase 
taotluse korral abi ja eksperdinõu seoses 
ettevalmistava sertifitseerimiskava 
koostamisega, esitades vajaduse korral ka 
arvamusi.

2. Enne käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud ettevalmistava kava koostamist 
korraldab komisjon avaliku 
konsulteerimise kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega. Konsulteerimise 
ettevalmistamisel teeb komisjon tihedat 
koostööd Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise rühma, ENISA ja 
sidusrühmade sertifitseerimiskoguga.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek kajastab sidusrühmade sertifitseerimiskogu loomist.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise rühm ja sidusrühmade 
sertifitseerimiskogu pakuvad ENISA-le 
viimase taotluse korral abi ja eksperdinõu 
seoses Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise ettevalmistava kava 
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koostamisega, esitades vajaduse korral ka 
arvamusi.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek kajastab sidusrühmade sertifitseerimiskogu loomist.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Välja arvatud seoses sellise kava 
ettepanekuga, mis kuulub artikli 45 
esimese lõigu punktide a ja b 
kohaldamisalasse, konsulteerib komisjon 
sidusrühmade sertifitseerimiskoguga ja 
küsib tema nõusolekut enne Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kava 
lõplikku vastuvõtmist. Sama kehtib 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise rühma suhtes sellise kava 
ettepaneku puhul, mis kuulub artikli 45 
esimese lõigu punkti c kohaldamisalasse.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek kajastab sidusrühmade sertifitseerimiskogu loomist.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. ENISA määrab ettevalmistava 
kava koostamisel Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise rühma 
ja sidusrühmade sertifitseerimiskogu 
nende vastavate ettevalmistavate kavade 
kohta antud nõuandeid arvesse võttes 
kindlaks ajakava selle kohta, millal 
konkreetne ettevalmistav kava jõustub. 
Asjaomase tähtaja järgimata jätmise 
puhul loetakse ettevalmistav kava 
kehtetuks.

Or. en

Selgitus

Pikaajaliste investeeringute planeerimise eesmärgil lepivad huvitatud pooled ühiselt kokku 
konkreetses ajakavas uute Euroopa sertifitseerimise ettevalmistavate kavade kehtestamiseks. 
Tähtaja sätted motiveerivad neid kavasid õigeaegselt vastu võtma.

Muudatusettepanek 432
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ENISA edastab käesoleva artikli 
lõike 2 kohaselt koostatud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistava kava komisjonile.

3. ENISA edastab käesoleva artikli 
lõike 2 kohaselt koostatud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistava kava komisjonile. ENISA 
lisab komisjonile esitatavasse teabesse 
rühma liikmete tehtud märkused või 
reservatsioonid.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ENISA edastab käesoleva artikli 
lõike 2 kohaselt koostatud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistava kava komisjonile.

3. ENISA edastab viivitamatult
käesoleva artikli lõike 2 kohaselt koostatud 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistava kava komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib ENISA esitatud 
ettevalmistava kava põhjal võtta kooskõlas 
artikli 55 lõikega 1 vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavad 
IKT toodete ja teenuste jaoks, mis vastavad 
käesoleva määruse artiklite 45, 46 ja 47 
nõuetele.

4. Komisjon võib ENISA esitatud 
ettevalmistava kava põhjal võtta kooskõlas 
artikli 55 lõikega 1 vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavad 
IKT toodete ja teenuste jaoks, mis vastavad 
käesoleva määruse artiklite 45, 46 ja 47 
nõuetele. Komisjon võib enne 
rakendusaktide vastuvõtmist 
konsulteerida Euroopa 
Andmekaitsenõukoguga ja võtta arvesse 
selle seisukohta.

Or. en

Selgitus

Tugineb Euroopa Andmekaitseinspektori arvamusele. See muudatusettepanek tagab 
järjepidevuse Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise raamistiku ja isikuandmete kaitse 
üldmääruse alusel tehtavate sertifitseerimiste vahel.

Muudatusettepanek 435
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib ENISA esitatud 
ettevalmistava kava põhjal võtta kooskõlas 
artikli 55 lõikega 1 vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavad 
IKT toodete ja teenuste jaoks, mis vastavad 
käesoleva määruse artiklite 45, 46 ja 47 
nõuetele.

4. Komisjon võib ENISA esitatud 
ettevalmistava kava põhjal võtta kooskõlas 
artikli 55 lõikega 1 vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavad 
IKT toodete, protsesside ja teenuste jaoks, 
mis vastavad käesoleva määruse artiklite 
45, 46 ja 47 nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Martina Werner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib ENISA esitatud 
ettevalmistava kava põhjal võtta kooskõlas 
artikli 55 lõikega 1 vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavad 
IKT toodete ja teenuste jaoks, mis vastavad 
käesoleva määruse artiklite 45, 46 ja 47 
nõuetele.

4. Komisjon võib ENISA esitatud 
ettevalmistava kava põhjal võtta kooskõlas 
artikli 55 lõikega 1 vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavad 
IKT toodete, protsesside ja teenuste jaoks, 
mis vastavad käesoleva määruse artiklite 
45, 46 ja 47 nõuetele.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib ENISA esitatud 
ettevalmistava kava põhjal võtta kooskõlas 
artikli 55 lõikega 1 vastu rakendusaktid, 

4. Komisjon võib ENISA esitatud 
ettevalmistava kava põhjal võtta kooskõlas 
artikli 55 lõikega 1 vastu rakendusaktid, 
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millega nähakse ette Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavad 
IKT toodete ja teenuste jaoks, mis vastavad 
käesoleva määruse artiklite 45, 46 ja 47 
nõuetele.

millega nähakse ette Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavad 
IKT toodete, protsesside ja teenuste jaoks, 
mis vastavad käesoleva määruse artiklite 
45, 46 ja 47 nõuetele.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib ENISA esitatud 
ettevalmistava kava põhjal võtta kooskõlas 
artikli 55 lõikega 1 vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavad 
IKT toodete ja teenuste jaoks, mis vastavad 
käesoleva määruse artiklite 45, 46 ja 47 
nõuetele.

4. Komisjon võib ENISA esitatud 
ettevalmistava kava põhjal võtta kooskõlas 
artikli 55 lõikega 1 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega nähakse ette Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavad 
IKT toodete, teenuste ja protsesside jaoks, 
mis vastavad käesoleva määruse artiklite 
45, 46 ja 47 nõuetele.

Or. en

Selgitus

Et tagada kaasseadusandjatele võimalus kasutada oma kontrolliõiguseid, antakse komisjonile 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 439
Miapetra Kumpula-Natri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. ENISA haldab spetsiaalset 
veebilehte, mis pakub teavet Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavade 

5. ENISA haldab spetsiaalset 
veebilehte, mis pakub teavet Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavade 
kohta ja tutvustab neid. ENISA püüab 
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kohta ja tutvustab neid. pakkuda kohaldatavate sertifitseerimise 
kavade kohta asjakohast teavet ka 
tarbijatele, näiteks andes suuniseid ja 
soovitusi internetipõhistele ja -välistele 
kauplemiskohtadele.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. ENISA haldab spetsiaalset 
veebilehte, mis pakub teavet Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavade 
kohta ja tutvustab neid.

5. ENISA haldab kooskõlas 
direktiiviga (EL) 2016/2102 spetsiaalset 
veebilehte, mis pakub teavet Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavade 
kohta, sertifitseerimise kavade 
tagasivõtmise ja aegumise kohta ning 
sertifitseeritud IKT toodete, protsesside, 
teenuste ja süsteemide kohta ning
tutvustab neid.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon võib Euroopa Liidu 
nimel välisturgude või kolmandate 
riikidega sõlmida sertifikaatide 
vastastikuse tunnustamise lepinguid. 
Sellised vastastikuse tunnustamise 
lepingud koostatakse sama menetluse 
kohaselt, mis on esitatud käesolevas 
artiklis kavade ettevalmistamiseks ja 
vastuvõtmiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 442
Miapetra Kumpula-Natri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. ENISA tagab, võttes igati arvesse 
rühma arvamust, et Euroopa 
küberturvalisuse kavade ettepanekud ei 
takista uutele ettevõtjatele ja toodetele 
turule sisenemisele tõkkeid luues tõhusat 
konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 443
Pavel Telička, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Vastuvõetud kavad vaadatakse 
käesoleva määrusega loodud struktuuri 
raames koostöös asjaomaste 
sidusrühmade ja rühmaga korrapäraselt 
läbi ning neid uuendatakse vajaduse 
korral.

Or. en

Muudatusettepanek 444
Martina Werner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Amet vaatab rühma või komisjoni 
taotluse korral või vähemalt iga viie aasta 
tagant vastuvõetud kavad läbi, võttes 
arvesse asjaomastelt sidusrühmadelt
saadud tagasisidet.

Or. en

Muudatusettepanek 445
Miapetra Kumpula-Natri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. ENISA tagab Euroopa 
küberturvalisuse kavade kohandamiseks 
ja ajakohastamiseks vajalikud 
mehhanismid, suunised ja menetlused, et 
võtta arvesse uusi edasiminekuid 
küberturvalisuse tehnoloogia vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 446
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava peab olema koostatud nii, et võtta 
vajaduse korral arvesse järgmisi 
turvalisusega seotud eesmärke:

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava peab olema koostatud nii, et võtta 
vajaduse korral arvesse järgmisi 
turvalisusega seotud eesmärke, et tagada 
teenuste kättesaadavus, terviklus ja 
konfidentsiaalsus:

Or. en
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Muudatusettepanek 447
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava peab olema koostatud nii, et võtta 
vajaduse korral arvesse järgmisi 
turvalisusega seotud eesmärke:

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava peab olema koostatud nii, et võtta 
vajaduse korral arvesse järgmiste 
kategooriatega seotud eesmärke:

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kaitsta salvestatud, edastatud või 
muul moel töödeldud andmeid juhusliku 
või volitamata salvestamise, töötlemise, 
juurdepääsu või avalikustamise eest;

(a) usaldusväärsuse baastasemele või 
sertifikaadi enese 
vastavusdeklaratsioonile vastavate toodete 
puhul artikli 2 [punkti 11 alapunktis a 
(uus)] määratletud tarbija elektroonilised 
seadmed. Selle kategooria Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavad 
toetavad ühtselt turult ja mujalt pärit 
rahvusvaheliste standardite 
kasutuselevõtmist ja turustamist.

Or. en

Selgitus

Kavandatud määruse eesmärkide täitmiseks ja eriti selle tulevikukindluse tagamiseks peaksid 
turvaeesmärgid olema kindlaks määratud vastavalt toote kasutusele, mitte vastavalt toote 
omadustele.
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Muudatusettepanek 449
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kaitsta salvestatud, edastatud või 
muul moel töödeldud andmeid juhusliku 
või volitamata hävitamise ja juhusliku 
kaotsimineku või muutmise eest;

(b) märkimisväärsele usaldusväärsuse 
tasemele vastavate toodete puhul IKT 
tooted, teenused ja protsessid, mis 
täidavad tööstusliku juhtimissüsteemi 
funktsiooni või mida kasutatakse 
robootikas või autonoomsetes sõidukites, 
või tark- ja riistvara lõppseadmed, mida 
kasutatakse direktiivis (EL) 2016/1148 
sätestatud operaatorite oluliste teenuste 
osutamiseks. Selle kategooria Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavad 
põhinevad rahvusvahelistel standarditel.

Or. en

Selgitus

Kavandatud määruse eesmärkide täitmiseks ja eriti selle tulevikukindluse tagamiseks peaksid 
turvaeesmärgid olema kindlaks määratud vastavalt toote kasutusele, mitte vastavalt toote 
omadustele.

Muudatusettepanek 450
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada, et volitatud kasutajatel, 
programmidel ja masinatel oleks 
juurdepääs üksnes neile andmetele, 
teenustele või funktsioonidele, millele neil 
on juurdepääsuõigused;

(c) kõrgele usaldusväärsuse tasemele 
vastavate toodete puhul IKT tooted, 
teenused ja protsessid, mida kasutavad 
liikmesriigi avalikud asutused. Selle 
kategooria Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavad põhinevad 
rahvusvahelistel standarditel või 
liikmesriikide kasutatavatel kehtivatel 



PE621.098v01-00 36/126 AM\1152206ET.docx

ET

riiklikel või mitmepoolsetel standarditel.

Or. en

Selgitus

Kavandatud määruse eesmärkide täitmiseks ja eriti selle tulevikukindluse tagamiseks peaksid 
turvaeesmärgid olema kindlaks määratud vastavalt toote kasutusele, mitte vastavalt toote 
omadustele.

Muudatusettepanek 451
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada, et volitatud kasutajatel, 
programmidel ja masinatel oleks 
juurdepääs üksnes neile andmetele, 
teenustele või funktsioonidele, millele neil 
on juurdepääsuõigused;

(c) tagada, et volitatud kasutajatel, 
programmidel ja masinatel oleks 
juurdepääs üksnes neile andmetele, 
teenustele või funktsioonidele, millele neil 
on juurdepääsuõigused, ning et on olemas 
protsess, millega tehakse kindlaks ja 
dokumenteeritakse IKT toodete, 
protsesside ja teenuste kõik sõltuvused ja 
nõrkused;

Or. en

Selgitus

Intsidentide ärahoidmiseks peab olemas olema nõrkuste avastamise protsess.

Muudatusettepanek 452
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(d) talletada, milliseid andmeid, 
teenuseid või funktsioone on edastatud, 
millal ja kelle poolt;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 453
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) talletada, milliseid andmeid, 
teenuseid või funktsioone on edastatud, 
millal ja kelle poolt;

(d) tagada, et IKT tooted, protsessid ja 
teenused ei sisalda teadaolevaid nõrkusid 
ning et nad peavad vastu 
kindlaksmääratud taseme rünnakule;

Or. en

Selgitus

Jätkates eelmise punktiga – kui nõrkus on teada, peab olemas oleva kvaliteetne 
lahendus/parandus.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tagada võimalus kontrollida, millal 
ja kes on pääsenud juurde millistele 
andmetele, teenustele või funktsioonidele 
või neid kasutanud;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 455
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) taastada füüsilise või tehnilise 
intsidendi korral õigeaegselt andmete, 
teenuste ja funktsioonide käideldavus ja 
juurdepääs neile;

välja jäetud

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) tagada, et IKT tooteid ja teenuseid 
pakutakse ajakohastatud tarkvaraga, mis 
ei sisalda teadaolevaid turvaauke, ning et 
olemas on mehhanismid turvaliseks 
tarkvara uuendamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 457
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) tagada, et IKT tooteid ja teenuseid 
pakutakse ajakohastatud tarkvaraga, mis ei 
sisalda teadaolevaid turvaauke, ning et 
olemas on mehhanismid turvaliseks 

(g) tagada, et IKT tooteid ja teenuseid 
pakutakse ajakohastatud tarkvara ja 
riistvaraga, mis ei sisalda teadaolevaid 
turvaauke, tagada, et need on 
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tarkvara uuendamiseks. projekteeritud ja neid rakendatakse nii, et 
tõhusalt piirata nende haavatavust, ning 
tagada, et neil on olemas mehhanismid 
turvaliseks tarkvara uuendamiseks, 
sealhulgas automaatsed turvauuendused 
ja võimalus riistvara uuendada;

Or. en

Selgitus

Teadaolevate turvaaukude puudumise tagamine on hea esimene samm, kuid tõhus käsitlemine 
hõlmab ka viise, kuidas toime tulla tundmatute turvaaukudega.

Muudatusettepanek 458
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) tagada, et IKT tooteid ja teenuseid 
pakutakse ajakohastatud tarkvaraga, mis ei 
sisalda teadaolevaid turvaauke, ning et 
olemas on mehhanismid turvaliseks 
tarkvara uuendamiseks.

(g) soodustada seda, et IKT tooteid ja 
teenuseid pakutakse ajakohastatud 
tarkvara ja riistvaraga, et toimuvad 
asjakohased ja õigeaegsed uuendamised, 
mis parandavad teadaolevad turvaaugud, 
ning et olemas on mehhanismid turvaliseks 
tarkvara ja riistvara uuendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 459
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt g – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) (h) tagada, et IKT tooted ja 
teenused oleksid töötatud välja konkreetse 
kava turvanõuete kohaselt.



PE621.098v01-00 40/126 AM\1152206ET.docx

ET

Or. en

Muudatusettepanek 460
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) tagada, et IKT toodete ja teenuste 
keskkond oleks jagatud väiksemateks 
alasüsteemideks ja alavõrkudeks, et seda 
oleks paremini võimalik kaitsta ja saada 
kahju intsidendi korral kontrolli alla.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) tagada, et IKT toodete ja teenuste 
keskkond oleks jagatud väiksemateks 
alasüsteemideks ja alavõrkudeks, et seda 
oleks võimalik paremini kaitsta ja kahju 
intsidendi korral kontrolli alla saada.

Or. en

Muudatusettepanek 462
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) tagada, et IKT tooted, protsessid, 
teenused ja süsteemid töötatakse välja ja 
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neid rakendatakse kooskõlas 
sisseprojekteeritud ja vaikimisi turbe 
põhimõttega, täites artiklis -43 sätestatud 
kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 463
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse selle 
kava raames sertifitseeritud IKT toodetele 
ja teenustele üks või mitu järgmist 
usaldusväärsuse taset: baastase, 
märkimisväärne ja/või kõrge tase.

1. Piiramata artiklis -43 sätestatud 
turvaalaste kohustuste kohaldamist, 
määratakse Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas selle kava raames 
sertifitseeritud IKT toodetele, 
protsessidele, teenustele ja süsteemidele
üks või mitu järgmist riskipõhist
usaldusväärsuse taset: funktsionaalselt 
turvaline, märkimisväärselt turvaline
ja/või üliturvaline tase. Usaldusvääruse 
tase põhineb ENISA poolt artikli 44 lõike 
2 kohaselt koostataval kontrollnimekirjal 
ohtudest ja vastavatest küberturvalisuse 
omadustest, mis on olemas 
sertifitseerimise kava kohaldamisalasse 
kuuluval IKT tootel, protsessil, teenusel 
või süsteemil.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Nadine Morano

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse selle 

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse IKT 
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kava raames sertifitseeritud IKT toodetele 
ja teenustele üks või mitu järgmist 
usaldusväärsuse taset: baastase, 
märkimisväärne ja/või kõrge tase.

toodetele, protsessidele ja teenustele nende 
konteksti ja ettenähtud kasutusviisi alusel
üks või mitu järgmist riskipõhist
usaldusväärsuse taset: baastase, 
märkimisväärne ja/või kõrge tase.
Kasutatavaid vastavushindamise 
meetodeid tuleb täpsustada riskianalüüsi 
põhjal igas Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas.

Or. fr

Selgitus

Soovitatavalt ei tohiks kasutatavaid vastavushindamise meetodeid eelnevalt üldiselt 
määratleda, vaid seda tuleks teha juhtumipõhiselt ja kooskõlas toote või teenuse laadiga, 
võttes arvesse kasutuskonteksti.

Muudatusettepanek 465
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse selle 
kava raames sertifitseeritud IKT toodetele 
ja teenustele üks või mitu järgmist 
usaldusväärsuse taset: baastase, 
märkimisväärne ja/või kõrge tase.

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse selle 
kava raames sertifitseeritud IKT toodetele 
ja teenustele üks või mitu järgmist 
usaldusväärsuse taset: baastase, 
märkimisväärne ja/või kõrge tase. 
Erinevate usaldusväärsuse tasemetega 
sertifitseerimise kavadele lisatakse teave, 
mis selgitab igal usaldusväärsuse tasemel 
jäävat ohtu ja tarbijate vajadust olla 
pidevalt küberohtude suhtes valvas ja 
neist teadlik.

Or. en

Selgitus

Tarbijad võivad uskuda, et kui IKT toote või teenuse usaldusväärsuse tase on kõrge, tähendab 
see, et toode või teenus on küberohtude vastu kaitstud. Tarbijad ja ettevõtted peaksid olema 
kogu aeg valvsad ja teadlikud sellest, et isegi kõrge usaldusväärsuse tasemega tootel või 
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teenusel on küberintsidendi oht, kui ei järgita parimaid tavasid.

Muudatusettepanek 466
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse selle 
kava raames sertifitseeritud IKT toodetele 
ja teenustele üks või mitu järgmist 
usaldusväärsuse taset: baastase, 
märkimisväärne ja/või kõrge tase.

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse IKT 
toodetele, protsessidele ja teenustele nende 
konteksti ja ettenähtud kasutusviisi alusel
üks või mitu järgmist riskipõhist
usaldusväärsuse taset: baastase, 
märkimisväärne ja/või kõrge tase.

Or. fr

Muudatusettepanek 467
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse selle 
kava raames sertifitseeritud IKT toodetele 
ja teenustele üks või mitu järgmist 
usaldusväärsuse taset: baastase, 
märkimisväärne ja/või kõrge tase.

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse IKT 
toodetele, protsessidele ja teenustele nende 
konteksti ja ettenähtud kasutusviisi alusel
üks või mitu järgmist riskipõhist taset: 
baastase, märkimisväärne ja/või kõrge tase.

Or. en

Muudatusettepanek 468
Dan Nica, Miroslav Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse selle 
kava raames sertifitseeritud IKT toodetele 
ja teenustele üks või mitu järgmist
usaldusväärsuse taset: baastase, 
märkimisväärne ja/või kõrge tase.

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse selle 
kava raames sertifitseeritud IKT toodetele 
ja teenustele vastutuse kriteeriumid ühe
või mitme järgmise usaldusväärsuse 
taseme kohta: baastase, märkimisväärne 
ja/või kõrge tase.

Or. en

Muudatusettepanek 469
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse selle 
kava raames sertifitseeritud IKT toodetele 
ja teenustele üks või mitu järgmist
usaldusväärsuse taset: baastase, 
märkimisväärne ja/või kõrge tase.

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse kindlaks
usaldusväärsuse nõuded, tuginedes toote, 
protsessi või teenuse toimimise 
keskkonnas kindlaks tehtud riskile ja 
ohtudele.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse selle 
kava raames sertifitseeritud IKT toodetele 
ja teenustele üks või mitu järgmist
usaldusväärsuse taset: baastase, 
märkimisväärne ja/või kõrge tase.

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse kindlaks
usaldusväärsuse nõuded, tuginedes toote, 
protsessi või teenuse toimimise 
keskkonnas kindlaks tehtud riskile ja 
ohtudele.

Or. en
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Muudatusettepanek 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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse selle 
kava raames sertifitseeritud IKT toodetele
ja teenustele üks või mitu järgmist 
usaldusväärsuse taset: baastase, 
märkimisväärne ja/või kõrge tase.

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse selle 
kava raames sertifitseeritud IKT toodetele,
teenustele ja protsessidele üks või mitu 
järgmist usaldusväärsuse taset: baastase, 
märkimisväärne ja/või kõrge tase.

Or. en

Selgitus

Et selgitada kohaldamisala ja tagada nõuetekohane kooskõla kehtivate rahvusvaheliste 
standarditega, tuleks määruse eelnõus täpsustada, et tulevased vabatahtlikud sertifitseerimise 
raamistikud hõlmavad lisaks toodetele ja teenustele ka protsesse.

Muudatusettepanek 472
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse selle 
kava raames sertifitseeritud IKT toodetele, 
teenustele ja protsessidele üks või mitu 
järgmist usaldusväärsuse taset: baastase, 
märkimisväärne ja/või kõrge tase.

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas määratakse selle 
kava raames sertifitseeritud IKT toodetele, 
teenustele ja protsessidele üks või mitu 
järgmist usaldusväärsuse taset: baastase, 
keskmine ja/või kõrge tase.

Or. en

Muudatusettepanek 473
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Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ENISA määrab huvitatud 
sidusrühmadega konsulteerides kindlaks 
või töötab välja usaldusväärsuse tasemed, 
mis täpsustatakse Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavades.

Or. en

Muudatusettepanek 474
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 a (uus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kasutatavaid vastavushindamise 
meetodeid tuleb täpsustada igas Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavas 
kooskõlas artikliga 47 ja riskianalüüsi 
põhjal.

Or. fr

Selgitus

Sertifikaatide vastastikuse tunnustamisega seotud usaldusväärsuse tagamiseks ja riiklike 
sertifitseerimiskavade ühtlustamiseks vajalike tingimuste loomiseks on vaja usaldusväärsuse 
tasemete ühist määratlust, eeskätt nende tasemetega seotud hindamismeetodite mõistes.

Muudatusettepanek 475
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Baastase, märkimisväärne ja 
kõrge usaldusväärsuse tase vastavad 
järgmistele tingimustele:

välja jäetud

(a) usaldusväärsuse baastase osutab 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab piiratud 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada küberturvalisuse intsidentide 
riski;

(b) märkimisväärne usaldusväärsuse tase 
osutab Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab märkimisväärse 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada märkimisväärselt 
küberturvalisuse intsidentide riski;

(c) kõrge usaldusväärsuse tase osutab 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab kõrgema 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu kui märkimisväärse 
usaldusväärsuse tasemega sertifikaat ning 
mille kirjeldamisel osutatakse sellega 
seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vältida küberturvalisuse intsidente.

Or. en

Muudatusettepanek 476
Michał Boni, Gunnar Hökmark
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Baastase, märkimisväärne ja 
kõrge usaldusväärsuse tase vastavad 
järgmistele tingimustele:

2. Usaldusväärsuse tase osutab 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab vastava usalduse 
taseme IKT toote, protsessi või teenuse 
väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu ning 
mille kirjeldamisel osutatakse sellega 
seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada küberturvalisuse intsidentide 
riski; usaldusväärsuse tase määratakse 
kindlaks iga üksikjuhtumi puhul eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Baastase, märkimisväärne ja 
kõrge usaldusväärsuse tase vastavad 
järgmistele tingimustele:

2. Funktsionaalselt turvaline, 
märkimisväärselt turvaline ja/või 
üliturvaline tase vastavad järgmistele 
tingimustele:

Or. en

Muudatusettepanek 478
Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Baastase, märkimisväärne ja kõrge 
usaldusväärsuse tase vastavad järgmistele 
tingimustele:

2. Baastase, märkimisväärne ja kõrge 
usaldusväärsuse tase vastavad järgmistele 
tingimustele ja hindamismeetoditele:

Or. fr

Muudatusettepanek 479
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Baastase, märkimisväärne ja kõrge 
usaldusväärsuse tase vastavad järgmistele 
tingimustele:

2. Baastase, märkimisväärne ja kõrge 
usaldusväärsuse tase vastavad järgmistele 
tingimustele ja hindamismeetoditele:

Or. fr

Muudatusettepanek 480
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Baastase, märkimisväärne ja kõrge 
usaldusväärsuse tase vastavad järgmistele 
tingimustele:

2. Baastase, keskmine ja kõrge 
usaldusväärsuse tase vastavad järgmistele 
tingimustele:

Or. en

Muudatusettepanek 481
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) usaldusväärsuse baastase osutab välja jäetud
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Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab piiratud 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada küberturvalisuse intsidentide 
riski;

Or. en

Muudatusettepanek 482
Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) usaldusväärsuse baastase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab piiratud usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu ning mille 
kirjeldamisel osutatakse sellega seotud 
tehnilistele kirjeldustele, standarditele ja 
menetlustele, sealhulgas tehnilisele 
kontrollile, mille eesmärk on vähendada 
küberturvalisuse intsidentide riski;

(a) usaldusväärsuse baastase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab piiratud usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu ning mille 
kirjeldamisel osutatakse sellega seotud 
tehnilistele kirjeldustele, standarditele ja 
menetlustele, sealhulgas tehnilisele 
kontrollile, mille eesmärk on vähendada 
küberturvalisuse intsidentide riski; 
usaldusväärsuse baastaseme sertifikaat 
tõendab, et peamised ja teadaolevad 
küberohud on kaetud. Hindamismeetod 
põhineb IKT toote või 
vastavushindamisasutuse tehtaval 
teenusega seotud tehniliste dokumentide 
tehnilisel hindamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 483
Evžen Tošenovský
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) usaldusväärsuse baastase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab piiratud usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu ning 
mille kirjeldamisel osutatakse sellega 
seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada küberturvalisuse intsidentide 
riski;

(a) usaldusväärsuse baastase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab piiratud usaldusväärsuse;

Or. en

Muudatusettepanek 484
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) usaldusväärsuse baastase osutab 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab piiratud 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada küberturvalisuse intsidentide 
riski;

(a) sertifikaadi usaldusväärsuse 
baastase vastab kolmanda poole 
hinnangule, et IKT protsesside, toodete 
või teenuste küberintsidentide baasriskid 
on maandatud;

Or. en

Muudatusettepanek 485
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Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) usaldusväärsuse baastase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab piiratud usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu ning mille 
kirjeldamisel osutatakse sellega seotud 
tehnilistele kirjeldustele, standarditele ja 
menetlustele, sealhulgas tehnilisele 
kontrollile, mille eesmärk on vähendada 
küberturvalisuse intsidentide riski;

(a) usaldusväärsuse baastase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab piiratud usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu ning mille 
kirjeldamisel osutatakse sellega seotud 
tehnilistele kirjeldustele, standarditele ja 
menetlustele, sealhulgas tehnilisele 
kontrollile, mille eesmärk on vähendada 
küberturvalisuse intsidentide riski; 
hindamismeetod peab põhinema 
vastavushindamisasutuse tehtaval IKT 
toote või teenuse tehniliste dokumentide 
tehnilisel hindamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 486
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) usaldusväärsuse baastase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab piiratud usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu ning mille 
kirjeldamisel osutatakse sellega seotud 
tehnilistele kirjeldustele, standarditele ja 
menetlustele, sealhulgas tehnilisele 
kontrollile, mille eesmärk on vähendada 
küberturvalisuse intsidentide riski;

(a) usaldusväärsuse funktsionaalselt 
turvaline tase osutab Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kava 
raames väljastatud sertifikaadile, mis annab 
piisava usalduse IKT toote või teenuse 
väidetavate või kinnitatud küberturvalisuse 
omaduste vastu, kuna see vastab artiklis [-
43] sätestatud turvaalastele kohustustele 
kooskõlas sisseprojekteeritud ja vaikimisi 
turbe põhimõttega, ning mille 
kirjeldamisel osutatakse sellega seotud 
tehnilistele kirjeldustele, standarditele ja 
menetlustele, sealhulgas tehnilisele 
kontrollile, mille eesmärk on vähendada 
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küberturvalisuse intsidentide riski;

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) usaldusväärsuse baastase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab piiratud usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu ning mille 
kirjeldamisel osutatakse sellega seotud 
tehnilistele kirjeldustele, standarditele ja 
menetlustele, sealhulgas tehnilisele 
kontrollile, mille eesmärk on vähendada 
küberturvalisuse intsidentide riski;

(a) usaldusväärsuse baastase osutab
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab piiratud usalduse tarbija 
elektroonilise seadme väidetavate või 
kinnitatud küberturvalisuse omaduste vastu 
ning mille kirjeldamisel osutatakse sellega 
seotud tehnilistele kirjeldustele, kehtivatele 
rahvusvahelistele standarditele ja 
menetlustele, sealhulgas tehnilisele 
kontrollile, mille eesmärk on vähendada 
küberturvalisuse intsidentide riski;

Or. en

Selgitus

Hästitoimiva sertifitseerimise raamistiku loomiseks on usaldusväärsuse taseme määramisel 
vaja arvesse võtta kehtivaid ja üldkasutatavaid standardeid. Sellised kehtivad standardid 
võivad olla riiklikud, rahvusvahelised (ISO 27XXX) või mitmepoolsed (SOG-IS, ühised
kriteeriumid).

Muudatusettepanek 488
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) usaldusväärsuse baastase osutab 
Euroopa küberturvalisuse 

(a) riski baastase vastab IKT toote, 
protsessi ja teenusega seotud väikesele 
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sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab piiratud 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada küberturvalisuse intsidentide 
riski;

riskile. Risk on väike siis, kui rünnak IKT 
toote, protsessi ja teenuse vastu ei 
kahjusta oluliselt kättesaadavust, 
autentsust, terviklust, konfidentsiaalsust 
või muid olulisi eesmärke, nagu 
kasutajate või kolmandate isikute tervis, 
keskkond, privaatsus, muid tähtsaid 
seaduslikke huvisid või elutähtsaid 
taristuid ning nende tugisüsteeme ja 
tooteid.

Or. en

Muudatusettepanek 489
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) usaldusväärsuse baastase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab piiratud usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu ning mille 
kirjeldamisel osutatakse sellega seotud 
tehnilistele kirjeldustele, standarditele ja 
menetlustele, sealhulgas tehnilisele 
kontrollile, mille eesmärk on vähendada 
küberturvalisuse intsidentide riski;

(a) usaldusväärsuse baastase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab piiratud usalduse tarbijale 
kasutamiseks ettenähtud seadme
väidetavate või kinnitatud küberturvalisuse 
omaduste vastu ning mille kirjeldamisel 
osutatakse sellega seotud tehnilistele 
kirjeldustele, kehtivatele rahvusvahelistele
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada küberturvalisuse intsidentide 
riski;

Or. en

Muudatusettepanek 490
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(a a) See hindamine hõlmab IKT toote, 
teenuse või protsessi tehniliste 
dokumentide läbivaatamist;

Or. en

Muudatusettepanek 491
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) märkimisväärne usaldusväärsuse 
tase osutab Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab märkimisväärse 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada märkimisväärselt 
küberturvalisuse intsidentide riski;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 492
Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) märkimisväärne usaldusväärsuse 
tase osutab Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab märkimisväärse 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 

(b) märkimisväärne usaldusväärsuse 
tase osutab Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab märkimisväärse 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 
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standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada märkimisväärselt 
küberturvalisuse intsidentide riski;

standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada märkimisväärselt 
küberturvalisuse intsidentide riski; 
märkimisväärse usaldusväärsuse taseme 
sertifikaat tõendab, et küberintsidentide 
teadaolevad ohud on kaetud ja et toode, 
teenus või süsteem suudab vastu pidada 
piiratud vahenditega rünnakutele. 
Hindamismeetod põhineb 
vastavushindamisasutuse tehtaval toote 
või teenuse turbefunktsioonide nõuetele 
vastavuse kontrollil.

Or. fr

Muudatusettepanek 493
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) märkimisväärne usaldusväärsuse 
tase osutab Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab märkimisväärse 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada märkimisväärselt 
küberturvalisuse intsidentide riski;

(b) keskmine usaldusväärsuse tase 
osutab Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab keskmise 
usaldusväärsuse;

Or. en

Muudatusettepanek 494
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) märkimisväärne usaldusväärsuse 
tase osutab Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab märkimisväärse 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada märkimisväärselt 
küberturvalisuse intsidentide riski;

(b) sertifikaadi märkimisväärne 
usaldusväärsuse tase vastab kolmanda 
poole hinnangule, et IKT protsesside, 
toodete või teenuste küberintsidentide 
märkimisväärsed riskid on maandatud;

Or. en

Muudatusettepanek 495
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) märkimisväärne usaldusväärsuse 
tase osutab Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab märkimisväärse 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada märkimisväärselt 
küberturvalisuse intsidentide riski;

(b) märkimisväärne usaldusväärsuse 
tase osutab Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab märkimisväärse
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada märkimisväärselt 
küberturvalisuse intsidentide riski; 
hindamismeetod peab põhinema 
vastavushindamisasutuse tehtaval toote 
või teenuse turbefunktsioonide nõuetele 
vastavuse kontrollil.

Or. fr
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Selgitus

Kõrge usaldusväärsuse taseme sertifikaatide puhul peab toodete ja süsteemide puhul olema 
võimalik tõendada nende vastupanuvõimet rünnakutele, sealhulgas kõige keerukamatele 
rünnakutele. Sertifitseerimisega kaasnev hindamismeetod peab seetõttu hõlmama tõhususe 
kontrolle, mis tagavad, et toode peab vastu teatava tasemega rünnakule.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) märkimisväärne usaldusväärsuse 
tase osutab Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab märkimisväärse 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada märkimisväärselt 
küberturvalisuse intsidentide riski;

(b) märkimisväärne usaldusväärsuse 
tase osutab Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab märkimisväärse 
usalduse IKT toote, teenuse või protsessi
väidetavate või kinnitatud küberturvalisuse 
omaduste vastu ning mille kirjeldamisel 
osutatakse sellega seotud tehnilistele 
kirjeldustele, kehtivatele rahvusvahelistele
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada märkimisväärselt 
küberturvalisuse intsidentide riski;

Or. en

Selgitus

Hästitoimiva sertifitseerimise raamistiku loomiseks on usaldusväärsuse taseme määramisel 
vaja arvesse võtta kehtivaid ja üldkasutatavaid standardeid. Sellised kehtivad standardid 
võivad olla riiklikud, rahvusvahelised (ISO 27XXX) või mitmepoolsed (SOG-IS, ühised 
kriteeriumid).

Muudatusettepanek 497
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) märkimisväärne usaldusväärsuse 
tase osutab Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab märkimisväärse 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada märkimisväärselt 
küberturvalisuse intsidentide riski;

(b) märkimisväärselt turvaline
usaldusväärsuse tase osutab Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kava 
raames väljastatud sertifikaadile, mis annab 
märkimisväärse usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu ning mille 
kirjeldamisel osutatakse sellega seotud 
tehnilistele kirjeldustele, standarditele ja 
menetlustele, sealhulgas tehnilisele 
kontrollile, mille eesmärk on vähendada 
märkimisväärselt küberturvalisuse 
intsidentide riski;

Or. en

Muudatusettepanek 498
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) märkimisväärne usaldusväärsuse 
tase osutab Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab märkimisväärse 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada märkimisväärselt 
küberturvalisuse intsidentide riski;

(b) märkimisväärne riskitase vastab
IKT toote, protsessi ja teenusega seotud 
suuremale riskile. Risk on suurem siis, 
kui rünnak IKT toote, protsessi ja teenuse 
vastu kahjustab kättesaadavust, 
autentsust, terviklust, konfidentsiaalsust 
või muid olulisi eesmärke, nagu 
kasutajate või kolmandate isikute tervis, 
keskkond, privaatsus, muid tähtsaid 
õigustatud huvisid või elutähtsaid 
taristuid ning nende tugisüsteeme või 
tooteid.

Or. en

Muudatusettepanek 499
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) See hindamine hõlmab tehniliste 
dokumentide läbivaatamist ja rakendatud 
turvafunktsioonide katsetamist vastavalt 
tehnilistes dokumentides sätestatud 
nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 500
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõrge usaldusväärsuse tase osutab 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab kõrgema 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu kui märkimisväärse 
usaldusväärsuse tasemega sertifikaat ning 
mille kirjeldamisel osutatakse sellega 
seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vältida küberturvalisuse intsidente.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 501
Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõrge usaldusväärsuse tase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 

(c) kõrge usaldusväärsuse tase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
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kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab kõrgema usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu kui 
märkimisväärse usaldusväärsuse tasemega 
sertifikaat ning mille kirjeldamisel 
osutatakse sellega seotud tehnilistele 
kirjeldustele, standarditele ja menetlustele, 
sealhulgas tehnilisele kontrollile, mille 
eesmärk on vältida küberturvalisuse 
intsidente.

kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab kõrgema usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu kui 
märkimisväärse usaldusväärsuse tasemega 
sertifikaat ning mille kirjeldamisel 
osutatakse sellega seotud tehnilistele 
kirjeldustele, standarditele ja menetlustele, 
sealhulgas tehnilisele kontrollile, mille 
eesmärk on vältida küberturvalisuse 
intsidente. Kõrge usaldusväärsuse taseme 
sertifikaat tõendab, et küberintsidentide 
teadaolevad ohud on kaetud ja et toode, 
teenus või süsteem suudab vastu pidada 
märkimisväärsete vahenditega 
keerukatele rünnakutele. 
Hindamismeetod põhineb tõhususe 
kontrollidel, et hinnata 
turbefunktsioonide vastupanuvõimet 
kõrgetasemelisele rünnakule.

Or. fr

Muudatusettepanek 502
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõrge usaldusväärsuse tase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab kõrgema usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu kui 
märkimisväärse usaldusväärsuse 
tasemega sertifikaat ning mille 
kirjeldamisel osutatakse sellega seotud 
tehnilistele kirjeldustele, standarditele ja 
menetlustele, sealhulgas tehnilisele 
kontrollile, mille eesmärk on vältida 
küberturvalisuse intsidente.

(c) kõrge usaldusväärsuse tase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab kõrgema usalduse.

Or. en
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Muudatusettepanek 503
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõrge usaldusväärsuse tase osutab 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab kõrgema 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu kui märkimisväärse 
usaldusväärsuse tasemega sertifikaat ning 
mille kirjeldamisel osutatakse sellega 
seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vältida küberturvalisuse intsidente.

(c) sertifikaadi kõrge usaldusväärsus 
vastab kolmanda poole hinnangule, et 
IKT protsesside, toodete või teenuste 
küberintsidentide suured riskid on 
maandatud;

Or. en

Muudatusettepanek 504
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõrge usaldusväärsuse tase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab kõrgema usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu kui 
märkimisväärse usaldusväärsuse tasemega 
sertifikaat ning mille kirjeldamisel 
osutatakse sellega seotud tehnilistele 
kirjeldustele, standarditele ja menetlustele, 
sealhulgas tehnilisele kontrollile, mille 
eesmärk on vältida küberturvalisuse 

(c) kõrge usaldusväärsuse tase osutab
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab kõrgema usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu kui 
märkimisväärse usaldusväärsuse tasemega 
sertifikaat ning mille kirjeldamisel 
osutatakse sellega seotud tehnilistele 
kirjeldustele, standarditele ja menetlustele, 
sealhulgas tehnilisele kontrollile, mille 
eesmärk on vältida küberturvalisuse 
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intsidente. intsidente. Hindamismetoodika peaks 
põhinema vähemalt tõhusal katsetamisel, 
millega hinnatakse turvafunktsioonide 
vastupidavust märkimisväärsete kuni 
piiramatute vahenditega ründajate vastu.

Or. en

Selgitus

Kuna suurimad riskifaktorid määratakse kindlaks toote või teenuse haavatavuse järgi, samuti 
võimalike rünnakute intensiivsuse järgi, tuleks ka seda arvesse võtta.

Muudatusettepanek 505
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõrge usaldusväärsuse tase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab kõrgema usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu kui 
märkimisväärse usaldusväärsuse tasemega 
sertifikaat ning mille kirjeldamisel 
osutatakse sellega seotud tehnilistele 
kirjeldustele, standarditele ja menetlustele, 
sealhulgas tehnilisele kontrollile, mille 
eesmärk on vältida küberturvalisuse 
intsidente.

(c) kõrge usaldusväärsuse tase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab kõrgema usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu kui 
märkimisväärse usaldusväärsuse tasemega 
sertifikaat ning mille kirjeldamisel 
osutatakse sellega seotud tehnilistele 
kirjeldustele, standarditele ja menetlustele, 
sealhulgas tehnilisele kontrollile, mille 
eesmärk on vältida küberturvalisuse 
intsidente. Hindamismeetod peab 
põhinema tõhususe kontrollidel, et 
hinnata turbefunktsioonide 
vastupanuvõimet kõrgetasemelisele 
rünnakule.

Or. fr

Muudatusettepanek 506
Massimiliano Salini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõrge usaldusväärsuse tase osutab 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab kõrgema 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu kui märkimisväärse 
usaldusväärsuse tasemega sertifikaat ning 
mille kirjeldamisel osutatakse sellega 
seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vältida küberturvalisuse intsidente.

(c) kõrge riskitase vastab IKT toote, 
protsessi ja teenusega seotud suurele 
riskile. Risk on suur siis, kui rünnak IKT 
toote, protsessi ja teenuse vastu kahjustab 
kättesaadavust, autentsust, terviklust, 
konfidentsiaalsust või muid olulisi 
eesmärke ning ohustab märkimisväärselt 
riiklikku suveräänsust või riikide avalikku 
julgeolekut.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõrge usaldusväärsuse tase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab kõrgema usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu kui 
märkimisväärse usaldusväärsuse tasemega 
sertifikaat ning mille kirjeldamisel 
osutatakse sellega seotud tehnilistele 
kirjeldustele, standarditele ja menetlustele, 
sealhulgas tehnilisele kontrollile, mille 
eesmärk on vältida küberturvalisuse 
intsidente.

(c) kõrge usaldusväärsuse tase osutab 
riiklikul või mitmepoolsel kasutataval 
standardil põhineva Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kava 
raames väljastatud sertifikaadile, mis annab 
kõrgema usalduse IKT toote või teenuse 
väidetavate või kinnitatud küberturvalisuse 
omaduste vastu kui märkimisväärse 
usaldusväärsuse tasemega sertifikaat ning 
mille kirjeldamisel osutatakse sellega 
seotud tehnilistele kirjeldustele, kehtivatele 
riiklikele ja mitmepoolsetele 
rahvusvahelistele standarditele ja 
menetlustele, sealhulgas tehnilisele 
kontrollile, mille eesmärk on vältida 
küberturvalisuse intsidente.
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Or. en

Selgitus

Hästitoimiva sertifitseerimise raamistiku loomiseks on usaldusväärsuse taseme määramisel 
vaja arvesse võtta kehtivaid ja üldkasutatavaid standardeid. Sellised kehtivad standardid 
võivad olla riiklikud, rahvusvahelised (ISO 27XXX) või mitmepoolsed (SOG-IS, ühised 
kriteeriumid).

Muudatusettepanek 508
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõrge usaldusväärsuse tase osutab 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab kõrgema usalduse IKT toote või 
teenuse väidetavate või kinnitatud 
küberturvalisuse omaduste vastu kui 
märkimisväärse usaldusväärsuse tasemega 
sertifikaat ning mille kirjeldamisel 
osutatakse sellega seotud tehnilistele 
kirjeldustele, standarditele ja menetlustele, 
sealhulgas tehnilisele kontrollile, mille 
eesmärk on vältida küberturvalisuse 
intsidente.

(c) usaldusväärsuse tase „üliturvaline“
osutab Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab kõrgema usalduse 
IKT toote või teenuse väidetavate või 
kinnitatud küberturvalisuse omaduste vastu 
kui usaldusväärsuse tasemega 
„märkimisväärselt turvaline“ sertifikaat 
ning mille kirjeldamisel osutatakse sellega 
seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vältida küberturvalisuse intsidente.

Or. en

Muudatusettepanek 509
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) See hindamine hõlmab tehniliste 
dokumentide läbivaatamist, rakendatud 
turvafunktsioonide katsetamist tehnilistes 
dokumentides sätestatud nõuete kohaselt 
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ning läbitungivuse katse abil IKT 
protsesside, toodete ja teenuste 
vastupidavuse hindamist 
märkimisväärsete kuni piiramatute 
vahenditega oskuslike ründajate vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 510
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vajaduse korral võib komisjon 
kooskõlas artikli 55 lõikega 2 võtta vastu 
rakendusakte, võttes arvesse ENISA, 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise rühma ja 
sidusrühmadega konsulteerimise 
platvormide arvamust, sätestades iga 
usaldusväärsuse tasandi jaoks 
üksikasjalikud raamnõuded.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erinevate usaldusväärsuse 
tasandite eristamise metoodika peaks 
põhinema katsel, millega hinnatakse 
turvafunktsioonide vastupidavust 
märkimisväärsete kuni piiramatute 
vahenditega ründajate vastu.
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Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 a

Konkreetse ohu analüüsi põhjal 
määratakse kindlaks asjakohane 
vastavushindamismeetod, sealhulgas 
enesehindamine, tehes seda kooskõlas 
otsuse nr 768/2008/EÜ artiklis 4 ja II lisas 
sätestatuga.

Or. en

Selgitus

Et tagada küberturvalisuse sertifitseerimise puhul paindlik, pragmaatiline ja turule suunatud 
lähenemine, peaks olema lubatud laialt rakendatavate raamistike ja/või tavade kasutamine.

Muudatusettepanek 513
Nadine Morano

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 a

Riskianalüüsi põhjal tuleb tuvastada sobiv 
vastavushindamismeetod kooskõlas 
artikliga 47 ning otsuse nr 768/2008/EÜ 
artikliga 4 ja II lisaga.

Or. fr
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Selgitus

Vastavushindamismeetodi, näiteks enesehindamise kasutamise piiramine üksnes ühele 
tasemele, võtmata arvesse asjaomast toodet ega kasutuskonteksti, vähendab vajalikku 
paindlikkust, mida tuleb selles valdkonnas säilitada.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 b

Piiramata lõigete 1 ja 2 kohaldamist, võib 
ENISA asendada usaldusväärsuse 
baastaseme nõuded artiklis 2 sätestatud 
funktsionaalsusest teavitamise kavaga. 
Funktsionaalsusest teavitamise kava 
kriteeriumid määratakse sidusrühmade 
sertifitseerimiskogu osalusel eelnevalt 
kindlaks.

Or. en

Selgitus

Seoses määruse ettepanekus sätestatud usaldusväärsuse tasemetega tuleks tarbijatoodete 
puhul usaldusväärsuse baastaseme võimaliku alternatiivina kehtestada tehnilistest 
funktsioonidest teavitamise kavad.

Muudatusettepanek 515
Martina Werner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sertifitseerimise sisu ja ulatus, 
sealhulgas hõlmatud IKT toodete ja 
teenuste liik või kategooria;

(a) sertifitseerimise sisu ja ulatus, 
sealhulgas hõlmatud IKT toodete, 
protsesside ja teenuste liik või kategooria;
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Or. en

Muudatusettepanek 516
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sertifitseerimise sisu ja ulatus, 
sealhulgas hõlmatud IKT toodete ja 
teenuste liik või kategooria;

(a) sertifitseerimise sisu ja ulatus, 
sealhulgas hõlmatud IKT toodete, 
protsesside ja teenuste liik või kategooria;

Or. en

Muudatusettepanek 517
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vastavushindamis- ja 
auditeerimisasutused;

Or. en

Muudatusettepanek 518
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) konkreetsete IKT toodete ja 
teenuste puhul hinnatavate 
küberturvalisuse nõuete üksikasjalik 
kirjeldus, näiteks viidates liidu või 
rahvusvahelistele standarditele või 
tehnilistele kirjeldustele;

(b) konkreetsete IKT toodete ja 
teenuste puhul hinnatavate 
küberturvalisuse nõuete üksikasjalik 
kirjeldus, näiteks viidates liidu või 
rahvusvahelistele standarditele või 
tehnilistele kirjeldustele; 
sertifitseerimisnõuded peaksid olema 
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määratletud nii, et asjaomase 
sertifitseerimise saab lisada tootja 
süstemaatilistesse turvalisuse 
protsessidesse, mida järgitakse asjaomase 
toote või teenuse väljatöötamisel ja 
olelusringi vältel, või see võib nendel 
põhineda;

Or. en

Muudatusettepanek 519
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) konkreetsete IKT toodete ja 
teenuste puhul hinnatavate 
küberturvalisuse nõuete üksikasjalik 
kirjeldus, näiteks viidates liidu või 
rahvusvahelistele standarditele või 
tehnilistele kirjeldustele;

(b) konkreetsete IKT toodete ja 
teenuste puhul hinnatavate 
küberturvalisuse nõuete üksikasjalik 
kirjeldus, näiteks viidates liidu ja/või 
rahvusvahelistele standarditele või 
tehnilistele kirjeldustele. Juba kehtivaid 
rahvusvahelisi standardeid tuleks arvesse 
võtta;

Or. en

Muudatusettepanek 520
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) konkreetsete IKT toodete ja 
teenuste puhul hinnatavate 
küberturvalisuse nõuete üksikasjalik 
kirjeldus, näiteks viidates liidu või 
rahvusvahelistele standarditele või 
tehnilistele kirjeldustele;

(b) konkreetsete IKT toodete ja 
teenuste puhul hinnatavate 
küberturvalisuse nõuete üksikasjalik 
kirjeldus, viidates standarditele või 
tehnilistele kirjeldustele kooskõlas 
määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 2 
punktiga 1;
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Or. en

Muudatusettepanek 521
Martina Werner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) konkreetsete IKT toodete ja 
teenuste puhul hinnatavate 
küberturvalisuse nõuete üksikasjalik 
kirjeldus, näiteks viidates liidu või 
rahvusvahelistele standarditele või 
tehnilistele kirjeldustele;

(b) konkreetsete IKT toodete, 
protsesside ja teenuste puhul hinnatavate 
küberturvalisuse nõuete üksikasjalik 
kirjeldus, näiteks viidates liidu või 
rahvusvahelistele standarditele või 
tehnilistele kirjeldustele;

Or. en

Muudatusettepanek 522
Csaba Molnár

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) konkreetsete IKT toodete ja 
teenuste puhul hinnatavate 
küberturvalisuse nõuete üksikasjalik 
kirjeldus, näiteks viidates liidu või 
rahvusvahelistele standarditele või 
tehnilistele kirjeldustele;

(b) konkreetsete IKT toodete ja 
teenuste puhul hinnatavate 
küberturvalisuse nõuete üksikasjalik 
kirjeldus, näiteks viidates Euroopa või 
rahvusvahelistele standarditele või 
tehnilistele kirjeldustele;

Or. en

Muudatusettepanek 523
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



PE621.098v01-00 72/126 AM\1152206ET.docx

ET

(i) (c) vajaduse korral sisseehitatud 
turbe edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 524
Dan Nica, Miroslav Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vajaduse korral üks või mitu 
usaldusväärsuse taset;

(c) vastavushindamisasutuse 
vastutuse üks või mitu usaldusväärsuse 
taset sertifitseeritud IKT toodete või 
teenustega seotud rikkumiste korral;

Or. en

Muudatusettepanek 525
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vajaduse korral üks või mitu 
usaldusväärsuse taset;

(c) vajaduse korral üks või mitu 
usaldusväärsuse taset, võttes muu hulgas 
arvesse riskipõhist lähenemist;

Or. en

Muudatusettepanek 526
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(d) konkreetsed hindamiskriteeriumid 
ja meetodid, sealhulgas hindamise liigid, 
mida kasutati tõendamaks, et artiklis 45 
osutatud konkreetsed eesmärgid on 
täidetud;

(d) konkreetsed hindamiskriteeriumid 
ja meetodid, sealhulgas hindamise liigid, 
mida kasutati tõendamaks, et artiklis 45 
osutatud konkreetsed eesmärgid on 
täidetud, viidates standarditele või 
tehnilistele kirjeldustele kooskõlas 
määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 2 
punktiga 1;

Or. en

Muudatusettepanek 527
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) konkreetsed hindamiskriteeriumid 
ja meetodid, sealhulgas hindamise liigid,
mida kasutati tõendamaks, et artiklis 45 
osutatud konkreetsed eesmärgid on 
täidetud;

(d) vastavushindamise liigid,
konkreetsed hindamiskriteeriumid ja 
meetodid, mis on sätestatud otsuse nr 
768/2008/EÜ artiklis 4 ja II lisas ning
mida kasutati tõendamaks, et artiklis 45 
osutatud konkreetsed eesmärgid on 
täidetud;

Or. en

Muudatusettepanek 528
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kui kava näeb ette märgi või 
märgistuse, tingimused sellise märgi või 
märgistuse kasutamiseks;

(f) kui kava näeb ette tehnilistest 
funktsioonidest teavitamise kavad, 
tingimused selliste tehnilistest 
funktsioonidest teavitamise kavade
kasutamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 529
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kui kava osaks on järelevalve,
eeskirjad sertifikaatide nõuete täitmise 
kontrollimiseks, sealhulgas mehhanismid 
tõestamaks konkreetsete küberturvalisuse 
nõuete jätkuvat täitmist;

(g) eeskirjad sertifikaatide nõuete 
täitmise kontrollimiseks, sealhulgas 
mehhanismid tõestamaks konkreetsete 
küberturvalisuse nõuete jätkuvat täitmist;

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) tingimused sertifitseerimise 
võimaldamiseks, säilitamiseks, 
jätkamiseks ning sertifitseerimise ulatuse 
laiendamiseks ja vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 531
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) tingimused sertifitseerimise 
võimaldamiseks, säilitamiseks, jätkamiseks 
ning sertifitseerimise ulatuse laiendamiseks 

(h) tingimused sertifitseerimise 
võimaldamiseks, säilitamiseks, jätkamiseks 
ja uuendamiseks ning sertifitseerimise 
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ja vähendamiseks; ulatuse laiendamiseks ja vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 532
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) reeglid pärast sertifikaadi 
väljastamist tekkida võivate turvaaukude 
kõrvaldamiseks, luues dünaamilise ja 
pideva organisatsioonilise protsessi, mis 
hõlmab nii pakkujaid kui ka kasutajaid;

Or. en

Muudatusettepanek 533
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) eeskirjad, millega sätestatakse see, 
kuidas ja millal teatavad asjakohased 
asutused asjaomastele müüjatele ja 
tootjatele IKT toodete, protsesside, 
teenuste ja süsteemide küberturvalisuse 
nõrkustest, mis ei ole üldsusele teada, 
kasutades nõrkustest teatamise 
koordineeritud protsessi.

Or. en

Muudatusettepanek 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
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) eeskirjad selle kohta, kuidas tuleks
IKT toodete ja teenuste varem avastamata
küberturvalisuse nõrkustest teada anda ja 
kuidas neid menetleda;

(j) eeskirjad, millega nõutakse, et 
vastavad ametiasutused teataksid 
asjaomastele müüjatele ja tootjatele 
kiiresti IKT toodete ja teenuste 
küberturvalisuse nõrkustest, mis ei ole 
üldsusele teada, kasutades nõrkustest 
teatamise koordineeritud protsessi.

Or. en

Selgitus

Need riigiga seotud asutused (nt riiklikud CERTid) peaksid jagama kõikide IKT toodete ja 
teenuste nõrkusi puudutavat teavet asjaomaste müüjate ja tootjatega. Seda ülesannet 
täidetakse kooskõlas rahvusvahelistes standardites ISO/IEC 29147:2014 ja ISO/IEC 30111 
sätestatud suuniste ja soovitustega. Turvaauke leidvatel riigiasutustel on asjaomaste müüjate 
ja tootjate suhtes võrreldes erasektorist pärit turvalisuse uurijatega väga erinevad 
riskiprofiilid, stiimulid, kohustused ja õigused.

Muudatusettepanek 535
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) sama liiki või kategooriasse 
kuuluvaid IKT tooteid või teenuseid 
hõlmavate riiklike küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavade kindlakstegemine;

(l) kui see on asjakohane, sama liiki 
või kategooriasse kuuluvaid IKT tooteid, 
protsesse või teenuseid hõlmavate artikli 
49 kohaste riiklike küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavade või tööstuse 
juhitud algatuste kindlakstegemine;

Or. en

Muudatusettepanek 536
Pilar del Castillo Vera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) sama liiki või kategooriasse 
kuuluvaid IKT tooteid või teenuseid 
hõlmavate riiklike küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavade kindlakstegemine;

(l) sama liiki või kategooriasse 
kuuluvaid IKT tooteid, teenuseid, 
turvanõudeid ning hindamiskriteeriumeid 
ja -meetodeid hõlmavate riiklike või 
rahvusvaheliste küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavade kindlakstegemine;

Or. en

Muudatusettepanek 537
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) sama liiki või kategooriasse 
kuuluvaid IKT tooteid või teenuseid 
hõlmavate riiklike küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavade kindlakstegemine;

(l) sama liiki või kategooriasse 
kuuluvaid IKT tooteid, protsesse või 
teenuseid hõlmavate riiklike või 
rahvusvaheliste küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavade või tööstuse 
juhitud algatuste kindlakstegemine;

Or. en

Muudatusettepanek 538
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) asjakohasel juhul sertifikaadi 
kehtivusaeg.

Or. en
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Muudatusettepanek 539
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m a) eeskirjad selle kohta, kuidas ja 
millal peavad liikmesriigid üksteist ning 
mõjutatud müüjaid ja tootjaid teavitama, 
kui nad saavad teada asjaomase 
sertifitseerimiskava kohaselt 
sertifitseeritud IKT toote või teenuse 
turvaaugust, mis ei ole üldsusele teada.

Or. en

Muudatusettepanek 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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m a) eeskirjad selle kohta, kuidas ja
millal peavad liikmesriigid üksteist 
teavitama, kui nad saavad teada 
asjaomase sertifitseerimiskava kohaselt 
sertifitseeritud IKT toote või teenuse 
turvaaugust, mis ei ole üldsusele teada.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(m a) vastavushindamise liigid, 
hindamiskriteeriumid ja -meetodid 
kooskõlas otsuse nr 768/2008/EÜ 
artikliga 4 ja II lisaga.

Or. en

Muudatusettepanek 542
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m a) täiendavad suunised 
küberturvalisuse parimate tavade kohta ja 
teave sertifikaadile vaatamata allesjäävate 
küberohtude kohta.

Or. en

Selgitus

Ükski IKT toode ega teenus ei ole täiesti turvaline. Et vältida tarbijate või muude 
organisatsioonide liigsest rahulolust tulenevat passiivsust, peaks sertifitseerimise kavades 
rõhutama, et kogu aeg on vaja olla valvas ja rakendada häid kübertavasid.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. ENISA nõuetekohaselt 
põhjendatud taotluse korral peavad 
sidusrühmade sertifitseerimiskogu või 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise rühm oma vastavate 
kavade puhul heaks kiitma lõike 1 punktis 
b osutatud rahvusvaheliste või liidu 
standardite mis tahes täiendamise või 
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nendest kõrvalekaldumise või nendele 
tuginemata jätmise vähemalt kaks nädalat 
enne ettevalmistava kava artikli 44 lõike 3 
kohaselt komisjonile edastamist.

Or. en

Selgitus

Maailma ja Euroopa turgudel välja töötatud, turustatud või kasutatud IKT tooted sõltuvad 
suuresti kehtivatest ja laialt rakendatavatest standarditest. Nendest standarditest 
kõrvalekaldumine või nende rakendamata jätmine peab olema nõuetekohaselt põhjendatud.

Muudatusettepanek 544
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui konkreetses liidu õigusaktis on 
nii sätestatud, võib Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kava 
kohast sertifitseerimist kasutada 
tõendamaks kõnealuse õigusakti nõuetele 
vastavuse eeldust.

3. Konkreetses liidu õigusaktis võib 
olla soovitus selle kohta, millal võib 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kava kohast sertifitseerimist kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 545
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liidu ühtlustatud õigusaktide 
puudumisel võib liikmesriikide 
õigusaktides sätestada, et Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kava võib 
kasutada selleks, et teha kindlaks, kas 
võib eeldada vastavust õiguslikele 

4. Liidu ühtlustatud õigusaktide 
puudumisel võib liikmesriikide 
õigusaktides julgustada Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kava 
kasutamist.
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nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 546
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Sertifitseerimise kavad võib 
eelkõige luua käesoleva määruse I lisas 
nimetatud tooterühmade jaoks.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 47 a

Käesoleva määruse kohaselt koostatud 
kavade puhul ei ole sertifitseerimise 
muudatustest või muutmistest või uuesti 
sertifitseerimisest teatamine nõutav, välja 
arvatud juhul, kui muudatused avaldavad 
olulist kahjulikku mõju IKT toodete, 
teenuste ja protsesside ning tarbija 
elektroonilise seadme turvalisusele.

Or. en

Selgitus

Tooteid ei ole vaja uuesti sertifitseerida tarkvara paikade/uuenduste korral või toote 
funktsionaalsuse muutumise korral, tingimusel et need tegevused ei avalda olulist kahjulikku 
mõju seadme turvalisusele. Selle sätte kehtestamine on ettevõtjatele väga oluline, kuna uuesti 
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sertifitseerimine võib võtta kauem aega kui tarkvara uuenduse tegelik nö eluiga, mis lõpuks 
kahjustab lõppkasutajate ja operaatorite võimalusi oma küberturvalisuse alast suutlikkust 
parandada.

Muudatusettepanek 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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui IKT tooted ja teenused on 
sertifitseeritud Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava kohaselt, mis on 
vastu võetud kooskõlas artikliga 44, 
eeldatakse, et nad vastavad sellise kava 
nõuetele.

1. Kui IKT tooted, teenused ja 
protsessid on sertifitseeritud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kava 
kohaselt, mis on vastu võetud kooskõlas 
artikliga 44, eeldatakse, et nad vastavad 
sellise kava nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 549
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui IKT tooted ja teenused on 
sertifitseeritud Euroopa küberturvalisuse
sertifitseerimise kava kohaselt, mis on 
vastu võetud kooskõlas artikliga 44, 
eeldatakse, et nad vastavad sellise kava 
nõuetele.

1. Kui IKT tooted, protsessid ja 
teenused on sertifitseeritud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kava 
kohaselt, mis on vastu võetud kooskõlas 
artikliga 44, eeldatakse, et nad vastavad 
sellise kava nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 550
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sertifitseerimine on vabatahtlik, kui 
liidu õigusnormides ei ole sätestatud teisiti.

2. Sertifitseerimine on kohustuslik 
vähemalt järgmise puhul:

(a) direktiivis 2016/1148/EL sätestatud 
oluliste teenuste operaatorite kasutatavad 
IKT tooted, protsessid, teenused ja 
süsteemid;

(b) lastele ja kodudesse ettenähtud IKT 
tooted, protsessid, teenused ja süsteemid;

(c) meditsiinis rakendamiseks ettenähtud 
IKT tooted, protsessid, teenused ja 
süsteemid;

(d) turvalisuse tagamiseks kasutatavad 
IKT tooted, protsessid ja teenused;

(e) autonoomsed sõidukid.

Komisjon võib rakendusaktiga ja koostöös 
ENISAga läbi vaadata lõikes 1 sätestatud 
tootekategooriad.

Kõikide muude toodete puhul on
sertifitseerimine vabatahtlik, kui liidu 
õigusnormides ei ole sätestatud teisiti.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sertifitseerimine on vabatahtlik, kui 
liidu õigusnormides ei ole sätestatud teisiti.

2. Sertifitseerimine on vabatahtlik 
artikli 45 esimese lõigu punkti a ja artikli 
45 esimese lõigu punkti b 
kohaldamisalasse kuuluvate IKT toodete, 
teenuste ja protsesside puhul, kui liidu 
õigusnormides ei ole sätestatud teisiti, ja 
kohustuslik artikli 45 esimese lõigu punkti 
c kohaldamisalasse kuuluvate IKT 
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toodete, teenuste ja protsesside puhul, kui 
liidu õigusnormides või Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise rühma 
poolt ei ole sätestatud teisiti.

Or. en

Selgitus

On vaja eristada vabatahtlikke ja kohustuslikke sertifitseerimise kavasid, kuna käesoleva 
määrusega hõlmatavate IKT toodete ja protsesside kahe kategooria puhul on turvaeesmärgid 
erinevad. Valitsuse taristu ja teabe puhul on sertifitseerimine kohustuslik, kuna see aitab 
suurendada liikmesriikide kübervastupidavusvõimet. Lisaks aitab see käsitlus rohkem 
ühtlustada liikmesriikide direktiivis (EL) 2016/1148 sätestatud kohustusi.

Muudatusettepanek 552
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sertifitseerimine on vabatahtlik, kui 
liidu õigusnormides ei ole sätestatud teisiti.

2. Usaldusväärsuse keskmise ja 
kõrge taseme puhul on sertifitseerimine 
kohustuslik. Baastaseme ja 
märkimisväärse taseme puhul on see
vabatahtlik, kuid tootjalt võidakse nõuda 
minimaalsete turvastandardite järgimist, 
kui liidu õigusnormides ei ole sätestatud 
teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 553
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sertifitseerimine on vabatahtlik, kui 
liidu õigusnormides ei ole sätestatud 

2. Sertifitseerimine on rangelt
vabatahtlik ja see ei piira vabatahtlikku 
enda vastavushindamist / enda 
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teisiti. vastavusdeklaratsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 554
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sertifitseerimine on vabatahtlik, 
kui liidu õigusnormides ei ole sätestatud 
teisiti.

2. Sertifitseerimine on kohustuslik.

Or. en

Muudatusettepanek 555
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sertifitseerimine on vabatahtlik, kui 
liidu õigusnormides ei ole sätestatud teisiti.

2. Sertifitseerimine on vabatahtlik, kui 
riiklikes õigusnormides ei ole sätestatud 
teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 556
Martina Werner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Usaldusväärsuse baastaseme 
puhul on IKT toodete, protsesside ja 
teenuste tootjal võimalik teha enda 
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ainuvastutusel ise vastavushindamine, 
nagu on sätestatud otsuse nr 768/2008/EÜ 
artiklis 4 ja II lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 557
Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohase Euroopa 
küberturvalisuse sertifikaadi annavad välja 
artiklis 51 osutatud 
vastavushindamisasutused artikli 44 
kohaselt vastu võetud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavas 
sisalduvate kriteeriumide alusel.

3. Käesoleva artikli kohase Euroopa 
küberturvalisuse baas- või märkimisväärse 
taseme sertifikaadi annavad välja artiklis 
51 osutatud vastavushindamisasutused 
artikli 44 kohaselt vastu võetud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavas 
sisalduvate kriteeriumide alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 558
Martina Werner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohase Euroopa 
küberturvalisuse sertifikaadi annavad välja 
artiklis 51 osutatud 
vastavushindamisasutused artikli 44 
kohaselt vastu võetud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavas 
sisalduvate kriteeriumide alusel.

3. Käesoleva artikli kohane Euroopa 
küberturvalisuse sertifikaat antakse välja 
kas enesehindamise tulemusena või
annavad selle välja artiklis 51 osutatud 
vastavushindamisasutused artikli 44 
kohaselt vastu võetud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavas 
sisalduvate kriteeriumide alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 559
Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Euroopa küberturvalisuse kõrge 
taseme sertifikaadi annavad välja artiklis 
50 osutatud riiklikud sertifitseerimise 
järelevalveasutused artikli 44 kohaselt 
vastu võetud Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas sisalduvate 
kriteeriumide alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 560
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 võib
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
teatavas Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas ette näha, et sellest 
kavast tuleneva Euroopa küberturvalisuse 
sertifikaadi võib välja anda üksnes avalik-
õiguslik asutus. Selline avalik-õiguslik 
asutus on üks järgnevatest asutustest:

4. Erandina lõikest 3 ja üksnes
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib
teatavas Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas ette näha, et sellest 
kavast tuleneva Euroopa küberturvalisuse 
sertifikaadi võib välja anda üksnes avalik-
õiguslik asutus. Selline avalik-õiguslik 
asutus on artikli 51 lõike 1 kohaselt 
vastavushindamisasutusena 
akrediteeritud asutus. Füüsiline või 
juriidiline isik, kes esitab oma IKT tooted 
või teenused sertifitseerimiseks, peab 
tegema artiklis 51 osutatud 
vastavushindamisasutusele 
kättesaadavaks kogu 
sertifitseerimismenetluse elluviimiseks 
vajaliku teabe.

Or. en
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Selgitus

Selgitamine

Muudatusettepanek 561
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 võib
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
teatavas Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas ette näha, et sellest 
kavast tuleneva Euroopa küberturvalisuse 
sertifikaadi võib välja anda üksnes avalik-
õiguslik asutus. Selline avalik-õiguslik 
asutus on üks järgnevatest asutustest:

4. Erandina lõikest 3 tuleb
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, 
näiteks kõrge usaldusväärsuse tase, nagu 
on sätestatud artikli 46 punktis c, teatavas 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavas ette näha, et sellest kavast tuleneva 
Euroopa küberturvalisuse sertifikaadi võib 
välja anda üksnes pädev avalik-õiguslik 
asutus pärast sõltumatu ja teatatud 
vastavushindamisasutuse korraldatud 
hindamist. Selline avalik-õiguslik asutus 
on üks järgnevatest asutustest:

Or. fr

Muudatusettepanek 562
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 võib
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
teatavas Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas ette näha, et sellest 
kavast tuleneva Euroopa küberturvalisuse 
sertifikaadi võib välja anda üksnes avalik-
õiguslik asutus. Selline avalik-õiguslik 
asutus on üks järgnevatest asutustest:

4. Erandina lõikest 3 ja üksnes
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib
teatavas Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavas ette näha, et sellest 
kavast tuleneva Euroopa küberturvalisuse 
sertifikaadi võib välja anda üksnes avalik-
õiguslik asutus. Selline avalik-õiguslik 
asutus on artikli 51 lõike 1 kohaselt 
vastavushindamisasutusena 
akrediteeritud asutus.
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Or. en

Muudatusettepanek 563
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 50 lõikes 1 osutatud riiklik 
sertifitseerimise järelevalveasutus,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 564
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 50 lõikes 1 osutatud riiklik 
sertifitseerimise järelevalveasutus,

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda on vaja selleks, et tagada õiguslik järjepidevus artikli 48 lõikes 1 tehtud muudatustega.

Muudatusettepanek 565
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 51 lõike 1 kohaselt välja jäetud
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vastavushindamisasutusena 
akrediteeritud asutus või

Or. en

Selgitus

Seda on vaja selleks, et tagada õiguslik järjepidevus artikli 48 lõikes 1 tehtud muudatustega.

Muudatusettepanek 566
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomase liikmesriigi õigusaktide, 
seadusandlike dokumentide või muude 
ametlike haldusmenetluste kohaselt 
loodud asutus, mis vastab standardi 
ISO/IEC 17065:2012 nõuetele asutustele, 
kes sertifitseerivad tooteid, protsesse ja 
teenuseid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda on vaja selleks, et tagada õiguslik järjepidevus artikli 48 lõikes 1 tehtud muudatustega.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Füüsiline või juriidiline isik, kes 
esitab oma IKT tooted või teenused 
sertifitseerimiseks, peab esitama artiklis 51 

5. Füüsiline või juriidiline isik, kes 
esitab oma IKT tooted, teenused või 
protsessid sertifitseerimiseks, peab esitama 
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osutatud vastavushindamisasutusele kogu 
sertifitseerimismenetluse läbiviimiseks 
vajaliku teabe.

artiklis 51 osutatud 
vastavushindamisasutusele kogu 
sertifitseerimismenetluse läbiviimiseks 
vajaliku teabe. Taotluse saab esitada mis 
tahes artiklis 51 viidatud 
vastavushindamisasutuse juures.

Or. en

Selgitus

Et vältida killustumist Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise kavade tunnustamises ja/või 
vastavuses, tuleb selles artiklis rõhutada, et taotluse saab esitada mis tahes ELi liikmesriigi 
akrediteeritud vastavushindamisasutuse juures.

Muudatusettepanek 568
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Füüsiline või juriidiline isik, kes 
esitab oma IKT tooted või teenused 
sertifitseerimiseks, peab esitama artiklis 51 
osutatud vastavushindamisasutusele kogu 
sertifitseerimismenetluse läbiviimiseks 
vajaliku teabe.

5. Füüsiline või juriidiline isik, kes 
esitab oma IKT tooted, protsessid või 
teenused sertifitseerimiseks, peab esitama 
artiklis 51 osutatud 
vastavushindamisasutusele kogu 
sertifitseerimismenetluse läbiviimiseks 
vajaliku teabe.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Füüsiline või juriidiline isik, kes 
esitab oma IKT tooted või teenused 
sertifitseerimiseks, peab esitama artiklis 51 

5. Füüsiline või juriidiline isik, kes 
esitab oma IKT tooted, protsessid või 
teenused sertifitseerimiseks, peab esitama 
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osutatud vastavushindamisasutusele kogu 
sertifitseerimismenetluse läbiviimiseks 
vajaliku teabe.

artiklis 51 osutatud 
vastavushindamisasutusele kogu 
sertifitseerimismenetluse läbiviimiseks 
vajaliku teabe.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Sertifikaat antakse maksimaalselt
kolmeks aastaks ja selle kehtivust võib 
pikendada samadel tingimustel senikaua, 
kuni asjakohased nõuded on täidetud.

6. Sertifikaat antakse minimaalselt
kolmeks aastaks. Selle kehtivust võib 
seejärel uuendada samadel tingimustel või 
pikendada sertifikaadi omaniku kinnituse 
alusel tasuta järgmisteks perioodideks
senikaua, kuni asjakohased nõuded on 
täidetud. Asjaomane kinnitus tuleb esitada 
kõige varem kuus kuud ja kõige hiljem 15 
päeva enne asjaomase perioodi lõppu. 
Sertifikaadi pikendamine on lubatud kogu 
sertifitseeritud toote eluea kestuseks.

Or. en

Selgitus

In order to ensure market flexibility and predictability, the framework should define a minim 
duration of a certificate. The maximum duration of a certificate, if applicable, shall be 
defined on a case-by-case basis depending on the expected lifespan of the certified category 
of products or services. In addition, the extension of a certificate should be allowed with no 
extra cost, upon attestation of the certificate holder that the requirements will continue to be 
met. This will help contributing to a fairer Single Market as it will avoid the risk of 
repercussion of the extra cost incurred by re-certification to end-users.

Muudatusettepanek 571
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 48 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Sertifikaat antakse maksimaalselt 
kolmeks aastaks ja selle kehtivust võib 
pikendada samadel tingimustel senikaua, 
kuni asjakohased nõuded on täidetud.

6. Sertifikaat antakse igas 
sertifitseerimiskavas ette nähtud 
perioodiks ja see on tihedalt seotud 
osalejate protsesside ja suutlikkusega 
selleks, kuidas korraldada rünnakule 
reageerimine, ning selle kehtivust võib 
pikendada samadel tingimustel senikaua, 
kuni asjakohased nõuded on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 572
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Sertifikaat antakse maksimaalselt 
kolmeks aastaks ja selle kehtivust võib 
pikendada samadel tingimustel senikaua, 
kuni asjakohased nõuded on täidetud.

6. Sertifikaat antakse maksimaalselt 
kolmeks aastaks sertifitseerimise kavas 
sätestatud ajaks ja selle kehtivust võib 
pikendada samadel tingimustel senikaua, 
kuni asjakohased nõuded on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 573
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Sertifikaat antakse maksimaalselt 
kolmeks aastaks ja selle kehtivust võib 
pikendada samadel tingimustel senikaua, 
kuni asjakohased nõuded on täidetud.

6. Sertifikaat antakse maksimaalselt 
iga kava puhul juhtumipõhiselt eraldi 
kindlaksmääratud ajaks ja selle kehtivust 
võib pikendada samadel tingimustel 
senikaua, kuni asjakohased nõuded on 
täidetud.
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Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesoleva artikli kohaselt välja 
antud Euroopa küberturvalisuse sertifikaati 
tunnustatakse kõigis liikmesriikides.

7. Käesoleva artikli kohaselt välja 
antud Euroopa küberturvalisuse sertifikaati 
tunnustatakse kõigis liikmesriikides 
asjaomase sertifikaadiga hõlmatud IKT 
toodete ja teenuste ning tarbija 
elektrooniliste seadmete kohalikke 
küberturvalisuse nõudeid täitvana, võttes 
arvesse artiklis 46 osutatud konkreetset 
usaldusväärsuse taset, ning keelatud on 
asjaomaste sertifikaatide 
diskrimineerimine kas päritoluliikmesriigi 
või selle välja andnud artiklis 51 osutatud 
vastavushindamisasutuse alusel.

Or. en

Selgitus

Et vältida killustumist Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise kavade tunnustamises ja/või 
vastavuses, tuleb selles artiklis rõhutada, et kedagi ei tohi diskrimineerida sertifikaadi 
väljastamise koha alusel.

Muudatusettepanek 575
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesoleva artikli kohaselt välja 
antud Euroopa küberturvalisuse sertifikaati 
tunnustatakse kõigis liikmesriikides.

7. Käesoleva artikli kohaselt välja 
antud Euroopa küberturvalisuse sertifikaati 
tunnustatakse kõigis liikmesriikides. Kõrge 
usaldusväärsuse taseme puhul võib 
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sertifikaate vastastikku tunnustada üksnes 
siis, kui need on väljastanud riiklik 
asutus, nagu on sätestatud artikli 48 lõike 
4 punktis a.

Or. fr

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Sertifitseerimise taotlus tuleb 
lõpule viia 12 kuu jooksul pärast 
esitamist. Kui seda ei tehta, kaotab 
vastavushindamisasutus oma 
akrediteeringu.

Or. en

Selgitus

Vastavushindamisasutused peavad sertifitseerimise taotlusi õigeaegselt menetlema.

Muudatusettepanek 577
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 a ( uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 a

IT-turvalisuse põhinõuded

1. Amet esitab hiljemalt [kaks aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist] 
komisjonile selged ja kohustuslikud IT-
turvalisuse põhinõuded, mis kehtivad 
kõikidele liidus müüdavatele või sealt 



PE621.098v01-00 96/126 AM\1152206ET.docx

ET

eksporditavatele IT-seadmetele, näiteks:

(a) tootja esitab kirjaliku sertifikaadi selle 
kohta, et seade ei sisalda riistvara, 
tarkvara või püsivara komponenti, millel 
on teadaolevaid turvanõrkusi;

(b) seadme tarkvara või püsivara 
komponendid suudavad võtta müüjalt 
vastu nõuetekohaselt autenditud ja 
usaldusväärseid uuendusi;

(c) seadme tõendatud 
kaugjuurdepääsuvõime on kindlustatud 
volitamata juurdepääsu eest hiljemalt 
installimise ajal; ühelgi seadmel ei tohi 
olla vaikimisi püsiprogrammeeritud 
standardsalasõna, seadmetel peab olema 
dokumentaalselt tõestatud uuendamise 
võimalus, mis toob selgelt välja 
kohustused juhul, kui kasutaja seadet ei 
uuenda;

(d) internetiga ühendatud seadme, 
tarkvara või püsivara komponendi tootja 
on kohustatud teatama pädevale asutusele 
igast teadaolevast turvanõrkusest;

(e) internetiga ühendatud seadme, 
tarkvara või püsivara komponendi tootja 
on kohustatud tagama parandamise 
seoses mis tahes avastatud 
turvanõrkusega;

(f) internetiga ühendatud seadme, 
tarkvara või püsivara komponendi tootja 
on kohustatud esitama teabe selle kohta, 
kuidas seade uuendusi saab, ning 
turvalisuse toe lõppemise eeldatava 
tähtaja ja teatise, kui selline turvalisuse 
toetamine on lõppenud;

(g) tootja on kohustatud pärast toe 
lõppemise kuupäeva avaldama lähtekoodi 
ja dokumentatsiooni.

2. Amet vaatab lõikes 1 osutatud nõuded 
iga kahe aasta järel läbi ja muudab neid 
vajaduse korral ning esitab komisjonile 
nende kohta muudatusettepanekud.

3. Komisjon võib rakendusaktide abil 
otsustada, kas kavandatud või muudetud 
nõuded, millele on osutatud lõigetes 1 ja 
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2, kehtivad terves liidus. Need -
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 55 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

4. Komisjon tagab lõike 3 kohaselt 
nõuetekohase teavitamise nõuetest, mille 
kohta on otsustatud, et need kehtivad 
terves liidus.

5. Amet koondab kõik kavandatud nõuded 
ja nende muudatused registrisse ning teeb 
need sobival viisil üldsusele 
kättesaadavaks.

6. Kui tootjad vastutavad IKT toote või 
teenuse tootmise nõuetele vastavuse 
tagamise eest, siis importijad peavad 
tagama, et nende poolt turule lastavad 
tooted vastavad kohaldatavatele nõuetele 
ja ei kujuta endast ohtu Euroopa 
üldsusele. Importija peab kontrollima, et 
väljaspool ELi asuv tootja on võtnud 
vajalikud meetmed ja et toode või teenus 
vastab lõike 1 sätetele. IKT toodete või 
teenuste turustajad peavad omama 
põhiteadmisi õiguslikest nõuetest ja 
saatedokumentidest. Turustajad peavad 
suutma tuvastada tooted, mis nõudeid 
selgelt ei täida, ja nad peavad suutma 
riikide ametiasutustele tõendada, et nad 
on tegutsenud nõutava hoolsusega ja neil 
on tootja või importija kinnitus selle 
kohta, et võetud on vajalikud meetmed. 
Lisaks peab turustaja suutma abistada 
riigi ametiasutusi nende jõupingutustes 
nõutavate dokumentide saamiseks.

7. Kavas määratud juhtudel sõltuvalt toote 
olemusest, elutsüklist või kulust võib kogu 
sertifitseerimismenetluse asemel 
vastavuse kohustuslike IT-turvalisuse 
põhinõuetega tagada enda 
vastavusdeklaratsiooniga kooskõlas 
kohaldatava vastavushindamise 
menetlusega.

Or. en
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Selgitus

Oluline on saavutada vastupanuvõimeline IT keskkond, mis kaitseks küberkuritegevuse eest ja 
aitaks kaitsta IT-vahendite kasutajate põhiõigusi. Seepärast tuleks käesolevas määruses 
sätestada kõrgetasemelised IT-turvalisuse eesmärgid liidus kohustuslike IT-turvalisuse 
põhinõuete kehtestamiseks. Kuna toote olemus, olelusring või kulu võib muuta 
sertifitseerimismenetluse võimatuks, võiks enese sertifitseerimine pakkuda kiiremat võimalust 
turule pääsemiseks ning kaitset ametiasutustele ja tarbijatele.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 a ( uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 a

Vastavus rahvusvahelistele vastastikuse 
tunnustamise kavadele

1. Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise ettevalmistava kava 
ettevalmistusetapis hindab ENISA ja 
vajaduse korral sidusrühmade 
sertifitseerimiskogu või Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise rühm 
olemasolevate rahvusvaheliste 
vastastikuse tunnustamise kokkulepete ja 
sertifitseerimiste asjakohasust.

2. See hõlmab hinnangut sellele, kas 
ettevalmistava kava hõlmatavate mis tahes 
riiklike küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavade suhtes kehtib rahvusvaheline 
vastastikuse tunnustamise kokkulepe.

3. Kui on kindlaks tehtud, et asjakohased 
rahvusvahelised vastastikuse 
tunnustamise kokkulepped ja sertifikaadid 
on olemas, püüab ENISA tagada 
vastavuse järgmisega:

(a) sertifikaatide omistamine samade 
standardite alusel;

(b) kohaldamisala, turvaeesmärkide, 
hindamismetoodika ja usaldusväärsuse 
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tasemete kooskõlla viimine;

(c) samaväärse valitsuse organiga 
punktide a ja b rakendamise eesmärgil 
dialoogi astumine.

Or. en

Selgitus

Määruse eesmärk on muuta olemasolevaid sertifitseerimiskavasid ratsionaalsemaks ja 
tagada, et need on kogu ELis laialdaselt kohaldatavad. Selle eesmärgi kohaselt peaks 
hoiduma sellest, et sertifitseerimise raamistik asendaks rahvusvahelised vastastikuse 
tunnustamise lepingud, ja looks sertifikaadid, mis kas hõlmavad samu teemasid või pakuvad 
laiemat keskkonda, kus Euroopa väärtushinnanguid laiemalt tunnustataks ja eksporditaks.

Muudatusettepanek 579
Michał Boni, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks lõike 3 
kohaldamist, lõpeb riiklike 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavade ja 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavaga hõlmatud IKT toodete ja teenustega 
seotud menetluste õiguslik toime artikli 44 
lõike 4 kohaselt vastu võetud rakendusaktis 
sätestatud kuupäeval. Olemasolevad 
riiklikud küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavad ja Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavaga hõlmamata IKT 
toodete ja teenustega seotud menetlused 
jäävad alles.

1. Ilma et see piiraks lõike 3 
kohaldamist, lõpeb riiklike 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavade ja 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavaga hõlmatud IKT toodete, protsesside
ja teenustega seotud menetluste õiguslik 
toime artikli 44 lõike 4 kohaselt vastu 
võetud rakendusaktis sätestatud kuupäeval. 
Olemasolevad riiklikud küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavad ja Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavaga 
hõlmamata IKT toodete, protsesside ja 
teenustega seotud menetlused jäävad alles. 
Hooldusprotsessid, mis toovad kaasa 
väiksemad uuendused, ei muuda 
sertifikaati kehtetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 580
Pilar del Castillo Vera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks lõike 3 
kohaldamist, lõpeb riiklike 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavade ja 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavaga hõlmatud IKT toodete ja teenustega 
seotud menetluste õiguslik toime artikli 44 
lõike 4 kohaselt vastu võetud rakendusaktis 
sätestatud kuupäeval. Olemasolevad 
riiklikud küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavad ja Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavaga hõlmamata IKT 
toodete ja teenustega seotud menetlused 
jäävad alles.

1. Ilma et see piiraks lõike 3 
kohaldamist, lõpeb riiklike 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavade ja 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavaga hõlmatud IKT toodete, protsesside
ja teenustega seotud menetluste õiguslik 
toime artikli 44 lõike 4 kohaselt vastu 
võetud rakendusaktis sätestatud kuupäeval. 
Olemasolevad riiklikud küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavad ja Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavaga 
hõlmamata IKT toodete, protsesside ja 
teenustega seotud menetlused jäävad alles.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks lõike 3 
kohaldamist, lõpeb riiklike 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavade ja 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavaga hõlmatud IKT toodete ja 
teenustega seotud menetluste õiguslik 
toime artikli 44 lõike 4 kohaselt vastu 
võetud rakendusaktis sätestatud 
kuupäeval. Olemasolevad riiklikud 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavad ja 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavaga hõlmamata IKT toodete ja 
teenustega seotud menetlused jäävad alles.

1. Ilma et see piiraks lõike 3 
kohaldamist, lõpeb riiklike 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavade ja 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavaga hõlmatud IKT toodete, teenuste ja 
protsessidega seotud menetluste õiguslik 
toime artikli 44 lõike 4 kohaselt vastu 
võetud delegeeritud õigusaktis sätestatud 
kuupäeval. Olemasolevad riiklikud 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavad ja 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavaga hõlmamata IKT toodete ja 
teenustega seotud menetlused jäävad alles.

Or. en
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Selgitus

Et tagada kaasseadusandjatele võimalus kasutada oma kontrolliõiguseid, antakse komisjonile 
õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks lõike 3 
kohaldamist, loetakse kohaldatavates 
õigusaktides, reeglites, eeskirjades või 
suunistes esinevad viited lõike 1 kohaselt 
kehtivuse kaotanud riiklikule 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavale 
viideteks seda hõlmavale Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavale 
(mutatis mutandis).

Or. en

Muudatusettepanek 583
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid ei kehtesta uusi 
riiklikke küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavasid IKT toodetele ja teenustele, mis on 
kaetud kehtiva Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavaga.

2. Liikmesriigid ei kehtesta uusi 
riiklikke küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavasid IKT toodetele, protsessidele ja 
teenustele, mis on kaetud kehtiva Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavaga.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 a

ENISA peab mis tahes füüsilise või 
juriidilise isiku taotlusel tegema käesoleva 
artikli tähenduses kindlaks, kas 
konkreetne riiklik küberturvalisuse kava 
on hõlmatud Euroopa küberturvalisuse 
kavaga. ENISA teeb otsuse ja avalikustab 
selle nelja nädala jooksul alates taotluse 
saamisest.

Or. en

Selgitus

See menetlus lisab huvitatud pooltele ja sertifikaadi taotlejatele täiendavat selgust.

Muudatusettepanek 585
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga riiklik sertifitseerimise 
järelevalveasutus on oma organisatsiooni, 
rahastamisotsuste, õigusliku struktuuri ja 
otsuste tegemise poolest sõltumatu 
üksustest, mille üle ta järelevalvet teostab.

3. Iga riiklik sertifitseerimise 
järelevalveasutus on oma organisatsiooni, 
rahastamisotsuste, õigusliku struktuuri ja 
otsuste tegemise poolest sõltumatu 
üksustest, mille üle ta järelevalvet teostab. 
Riiklik sertifitseerimise järelevalveasutus 
ei tohi olla sertifitseerimisasutus ega 
sertifikaadi väljaandja.

Or. en

Muudatusettepanek 586
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer



AM\1152206ET.docx 103/126 PE621.098v01-00

ET

fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga riiklik sertifitseerimise 
järelevalveasutus on oma organisatsiooni, 
rahastamisotsuste, õigusliku struktuuri ja 
otsuste tegemise poolest sõltumatu 
üksustest, mille üle ta järelevalvet teostab.

3. Iga riiklik sertifitseerimise 
järelevalveasutus on oma organisatsiooni, 
rahastamisotsuste, õigusliku struktuuri ja 
otsuste tegemise poolest sõltumatu 
üksustest, mille üle ta järelevalvet teostab. 
Riiklik sertifitseerimise järelevalveasutus 
ei tohi olla sertifitseerimisasutus ega 
sertifikaadi väljaandja.

Or. en

Selgitus

Vajalik, et tagada läbipaistvus ja sõltumatus.

Muudatusettepanek 587
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 6 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) korraldavad sertifitseeritud ja 
sertifitseerimata toodete turukontrolle 
kooskõlastatult kõikides liikmesriikides, et 
vältida kontrollide dubleerimist ja 
maksimeerida turukontrolle, kontrollides 
vähemalt 30 % eelmisel aastal 
sertifitseeritud toodetest, ja kohustavad 
sertifikaadi omanikke lõike 6 punkti e 
kohaselt nõuetele mittevastavad tooted 
turult tagasi kutsuma. Kui nad määravad 
kindlaks 30 % tooteid, mille suhtes 
kohaldatakse nõuetele vastavuse kontrolli, 
peavad riiklikud sertifitseerimisasutused 
esmatähtsaks suure riskiga tarbekaupu, 
eriti lastele ettenähtud kaupu, uue 
tehnoloogiaga varustatud tooteid ja/või 



PE621.098v01-00 104/126 AM\1152206ET.docx

ET

suure läbimüügiga tooteid.

Or. en

Muudatusettepanek 588
Peter Kouroumbashev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) jälgivad käesoleva jaotise sätete 
kohaldamist riiklikul tasandil ja tagavad 
nende täitmise ning teevad järelevalvet 
nende riigi territooriumil asutatud 
vastavushindamisasutuse poolt välja 
antud sertifikaatide vastavuse üle 
käesolevas jaotises ja vastavas Euroopa 
küberturvalisuse sertifikaadi kavas 
sätestatud nõuetele;

(a) jälgivad käesoleva jaotise sätete 
kohaldamist riiklikul tasandil ja tagavad 
vastavuse Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise rühma poolt artikli 53 
lõike 3 punkti d a alusel vastu võetud 
eeskirjadega;

Or. en

Muudatusettepanek 589
Răzvan Popa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõik 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) jälgivad käesoleva jaotise sätete 
kohaldamist riiklikul tasandil ja tagavad 
nende täitmise ning teevad järelevalvet
nende riigi territooriumil asutatud 
vastavushindamisasutuse poolt välja antud 
sertifikaatide vastavuse üle käesolevas 
jaotises ja vastavas Euroopa 
küberturvalisuse sertifikaadi kavas 
sätestatud nõuetele;

(a) jälgivad käesoleva jaotise sätete 
kohaldamist riiklikul tasandil ja tagavad 
nende täitmise ning kontrollivad nende 
riigi territooriumil asutatud 
vastavushindamisasutuse poolt välja antud 
sertifikaatide vastavust käesolevas jaotises 
ja vastavas Euroopa küberturvalisuse 
sertifikaadi kavas sätestatud nõuetele;

Or. ro
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Muudatusettepanek 590
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) jälgivad ja kontrollivad 
vastavushindamisasutuste tegevust 
käesoleva määruse kohaldamisel, 
sealhulgas seoses käesoleva määruse 
artiklis 52 sätestatud 
vastavushindamisasutustest teavitamise ja 
sellega seotud ülesannetega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 591
Peter Kouroumbashev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) jälgivad ja kontrollivad 
vastavushindamisasutuste tegevust 
käesoleva määruse kohaldamisel, 
sealhulgas seoses käesoleva määruse 
artiklis 52 sätestatud 
vastavushindamisasutustest teavitamise ja 
sellega seotud ülesannetega;

(b) jälgivad, kontrollivad ja hindavad 
vähemalt iga kahe aasta järel 
vastavushindamisasutuste tegevust 
käesoleva määruse kohaldamisel, 
sealhulgas seoses käesoleva määruse 
artiklis 52 sätestatud 
vastavushindamisasutustest teavitamise ja 
sellega seotud ülesannetega;

Or. en

Muudatusettepanek 592
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 6 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) jälgivad ja kontrollivad 
vastavushindamisasutuste tegevust 
käesoleva määruse kohaldamisel, 
sealhulgas seoses käesoleva määruse 
artiklis 52 sätestatud 
vastavushindamisasutustest teavitamise ja 
sellega seotud ülesannetega;

(b) jälgivad, kontrollivad ja vähemalt 
iga aasta järel vastavushindamisasutuste 
tegevust käesoleva määruse kohaldamisel, 
sealhulgas seoses käesoleva määruse 
artiklis 52 sätestatud 
vastavushindamisasutustest teavitamise ja 
sellega seotud ülesannetega;

Or. en

Muudatusettepanek 593
Peter Kouroumbashev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) käsitlevad füüsiliste või juriidiliste 
isikute esitatud kaebusi seoses nende riigi 
territooriumil asutatud 
vastavushindamisasutuste väljastatud 
sertifikaatidega, uurivad asjakohasel 
määral kaebuse sisu ja teavitavad kaebuse 
esitajat mõistliku aja jooksul uurimise 
käigust ja tulemusest;

(c) käsitlevad füüsiliste või juriidiliste 
isikute esitatud kaebusi seoses nende riigi 
territooriumil asutatud 
vastavushindamisasutuste väljastatud 
sertifikaatidega või tehtud enese 
vastavushindamistega, uurivad asjakohasel 
määral kaebuse sisu ja teavitavad kaebuse 
esitajat mõistliku aja jooksul uurimise 
käigust ja tulemusest;

Or. en

Muudatusettepanek 594
Peter Kouroumbashev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 6 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) esitavad ENISA-le ja Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise rühmale 
aruanded punktis a nimetatud järelevalve 
ja punktis b nimetatud hindamiste 
tulemuste kohta;
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Or. en

Muudatusettepanek 595
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 6 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) esitavad ENISA-le ja Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise rühmale 
aruanded punktis a nimetatud järelevalve 
ja punktis b nimetatud hindamise 
tulemuste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 596
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 6 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teevad koostööd teiste riiklike 
sertifitseerimise järelevalveasutuste või 
muude avaliku sektori asutusega, 
sealhulgas jagades teavet IKT toodete ja 
teenuste võimaliku mittevastavuse kohta 
käesoleva määruse või konkreetsete 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavade nõuetele;

(d) teevad koostööd teiste riiklike 
sertifitseerimise järelevalveasutuste või 
muude avaliku sektori asutusega, 
sealhulgas jagades teavet IKT toodete, 
protsesside ja teenuste võimaliku 
mittevastavuse kohta käesoleva määruse 
või konkreetsete Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavade nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 597
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 7 – punkt b



PE621.098v01-00 108/126 AM\1152206ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teostada auditi vormis 
vastavushindamisasutuste ja Euroopa 
küberturvalisuse sertifikaadi omanike 
uurimist, et kontrollida nende vastavust III 
jaotise sätetele;

(b) teostada auditi vormis Euroopa 
küberturvalisuse sertifikaadi omanike 
uurimist, et kontrollida nende vastavust III 
jaotise sätetele;

Or. en

Muudatusettepanek 598
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) võtta asjakohaseid meetmeid 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
tagamaks, et vastavushindamisasutused ja
sertifikaadi omanikud järgivad käesoleva 
määruse või Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava nõudeid;

(c) võtta asjakohaseid meetmeid 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
tagamaks, et sertifikaadi omanikud 
järgivad käesoleva määruse või Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kava 
nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 599
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõik 7 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) võtta siseriiklike õigusaktide 
kohaselt tagasi sertifikaadid, mis ei ole 
kooskõlas käesoleva määrusega või 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavaga;

(e) võtta siseriiklike õigusaktide 
kohaselt tagasi sertifikaadid ja kutsuda 
tagasi IKT tarbijatooted, mis ei ole 
kooskõlas käesoleva määrusega või 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavaga;

Or. en
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Muudatusettepanek 600
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Riiklikud sertifitseerimise 
järelevalveasutused teevad omavahel ja 
komisjoniga koostööd ning vahetavad 
eelkõige teavet, kogemusi ja häid tavasid 
seoses küberturvalisuse sertifitseerimisega 
ning IKT toodete ja teenuste 
küberturvalisust puudutavate tehniliste 
küsimustega.

8. Riiklikud sertifitseerimise 
järelevalveasutused teevad omavahel ja 
komisjoniga koostööd ning vahetavad 
eelkõige teavet, kogemusi ja häid tavasid 
seoses küberturvalisuse sertifitseerimisega 
ning IKT toodete, protsesside ja teenuste 
küberturvalisust puudutavate tehniliste 
küsimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Riiklikud sertifitseerimise 
järelevalveasutused teevad omavahel ja 
komisjoniga koostööd ning vahetavad 
eelkõige teavet, kogemusi ja häid tavasid 
seoses küberturvalisuse sertifitseerimisega 
ning IKT toodete ja teenuste 
küberturvalisust puudutavate tehniliste 
küsimustega.

8. Riiklikud sertifitseerimise 
järelevalveasutused teevad omavahel ja 
komisjoniga koostööd ning vahetavad 
eelkõige teavet, kogemusi ja häid tavasid 
seoses küberturvalisuse sertifitseerimisega 
ning IKT toodete, teenuste ja protsesside
küberturvalisust puudutavate tehniliste 
küsimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 602
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 8 – punkt a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Iga riiklik sertifitseerimise 
järelevalveasutus ning iga riikliku 
sertifitseerimise järelevalveasutuse iga 
liige ja töötaja peab kooskõlas liidu või 
liikmesriigi õigusega järgima talle oma 
ülesannete või volituste täitmise käigus 
teatavaks saanud konfidentsiaalse teabe 
suhtes ametisaladuse hoidmise kohustust 
nii oma töösuhte ajal kui ka pärast seda.

Or. en

Muudatusettepanek 603
Peter Kouroumbashev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 50 a

Vastastikused eksperdihinnangud

1. Mis tahes riiklike sertifitseerimise 
järelevalveasutuste tegevustele, mida nad 
teevad käesoleva määruse artikli 50 
kohaselt, kohaldatakse vastastikuste 
eksperdihinnangute andmist.

2. Vastastikused eksperdihinnangud 
hõlmavad hinnangu andmist riiklike 
sertifitseerimise järelevalveasutuste 
kehtestatud menetlustele, eelkõige 
sertifitseeritavate toodete vastavuse 
kontrollimise menetlusele, töötajate 
pädevusele, kontrollide õigsusele ja 
kontrollimetoodikale ning tulemuste 
õigsusele. Vastastike eksperdihinnangute 
raames hinnatakse ka seda, kas 
asjaomastel riiklikel sertifitseerimise 
järelevalveasutustel on piisavalt 
vahendeid artikli 50 lõike 4 kohaste 
kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks.

3. Riikliku sertifitseerimise 
järelevalveasutuse vastastikuse 
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eksperdihinnangu annavad kaks muu 
liikmesriigi riiklikku sertifitseerimise 
järelevalveasutust ja komisjon ning seda 
tehakse vähemalt kord iga viie aasta 
tagant. ENISA võib vastastikuse 
eksperdihinnangu andmisel osaleda, kui 
ta riskianalüüsi põhjal nii otsustab.

4. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikli 55 a alusel vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada vastastikuste 
eksperdihinnangute andmise kava 
vähemalt viieks aastaks, sätestades selles 
vastastikuste eksperdihinnangute andmise 
meeskonna koosseisu kriteeriumid, 
hindamismetoodika, hindamiste ajakava, 
sageduse ja muud hindamisega seotud 
ülesanded. Delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmisel võtab komisjon 
nõuetekohaselt arvesse rühma seisukohta.

5. Vastastikuste eksperdihinnangute 
tulemusi kontrollib rühm. ENISA koostab 
tulemuste kokkuvõtte ja avalikustab selle.

Or. en

Muudatusettepanek 604
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõrge usaldusväärsuse taseme 
puhul peab vastavushindamisasutus lisaks 
akrediteeringule olema teatatud riikliku 
sertifitseerimise järelevalveasutuse poolt 
oma pädevuse ja teadmiste mõistes 
hindamise ja küberturvalisuse 
valdkonnas. Riiklik sertifitseerimise 
järelevalveasutus peab korraldama 
regulaarseid auditeid teatatud 
vastavushindamisasutuste pädevuste ja 
teadmiste kohta.

Or. fr
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Selgitus

Kõrge usaldusväärsuse taseme puhul on vaja tõhususe kontrolle. Tõhususe kontrolle 
korraldavate vastavushindamisasutuste teadmiste ja pädevuste kohta tuleb regulaarselt 
auditeid korraldada, et veenduda eeskätt katsete kvaliteedis.

Muudatusettepanek 605
Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõrge usaldusväärsuse taseme 
puhul saavad vastavushindamisasutused 
riiklikelt sertifitseerimise 
järelevalveasutustelt loa üksnes siis, kui 
nad täidavad sätestatud nõudeid oskuste 
ja teadmiste kohta, mida on tõendatud 
nimetatud asutuse regulaarsete auditite 
raames.

Or. fr

Muudatusettepanek 606
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Akrediteering antakse 
maksimaalselt viieks aastaks ja selle 
kehtivust võib pikendada samadel 
tingimustel senikaua, kuni 
vastavushindamisasutus vastab käesolevas 
artiklis sätestatud nõuetele. 
Akrediteerimisasutus tühistab käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud 
vastavushindamisasutuse akrediteerimise, 
kui akrediteerimise tingimused ei ole 
täidetud või ei ole enam täidetud või 
asutuse poolt võetavad meetmed rikuvad 

2. Akrediteering antakse 
maksimaalselt viieks aastaks ja selle 
kehtivust võib pikendada samadel 
tingimustel senikaua, kuni 
vastavushindamisasutus vastab käesolevas 
artiklis sätestatud nõuetele. 
Akrediteerimisasutus tühistab käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud 
vastavushindamisasutuse akrediteerimise, 
kui akrediteerimise tingimused ei ole 
täidetud või ei ole enam täidetud või 
asutuse poolt võetavad meetmed rikuvad 
käesolevat määrust. 
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käesolevat määrust. Vastavushindamisasutused ei võta 
sertifikaadi omanikelt oma teenuste eest 
vastu otsemakseid.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Akrediteering antakse 
maksimaalselt viieks aastaks ja selle 
kehtivust võib pikendada samadel 
tingimustel senikaua, kuni 
vastavushindamisasutus vastab käesolevas 
artiklis sätestatud nõuetele. 
Akrediteerimisasutus tühistab käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud 
vastavushindamisasutuse akrediteerimise, 
kui akrediteerimise tingimused ei ole 
täidetud või ei ole enam täidetud või 
asutuse poolt võetavad meetmed rikuvad 
käesolevat määrust.

2. Akrediteering antakse 
maksimaalselt kümneks aastaks ja selle 
kehtivust võib pikendada samadel 
tingimustel senikaua, kuni 
vastavushindamisasutus vastab käesolevas 
artiklis sätestatud nõuetele. 
Akrediteerimisasutus tühistab käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud 
vastavushindamisasutuse akrediteerimise, 
kui akrediteerimise tingimused ei ole 
täidetud või ei ole enam täidetud või 
asutuse poolt võetavad meetmed rikuvad 
käesolevat määrust.

Or. en

Selgitus

On vaja tagada, et vastavushindamisasutus oleks akrediteeritud seni, kuni tema poolt oma 
akrediteerimisperioodil välja antud sertifitseerimise kava (sh selle pikendamine) kehtivusaeg 
läbi saab.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 5



PE621.098v01-00 114/126 AM\1152206ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib määrata 
rakendusaktidega kindlaks käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud teavitamise 
asjaolud, vormingud ja menetlused. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 55 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

5. Komisjon võib määrata 
delegeeritud õigusaktidega kindlaks 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
teavitamise asjaolud, vormingud ja 
menetlused. Kõnealused delegeeritud 
õigusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 
55 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rühm koosneb riiklikest
sertifitseerimise järelevalveasutustest. 
Riiklikke sertifitseerimise 
järelevalveasutusi esindavad nende juhid 
või muud kõrgetasemelised esindajad.

2. Rühm koosneb riiklikest 
sertifitseerimise järelevalveasutustest. 
Riiklikke sertifitseerimise 
järelevalveasutusi esindavad nende juhid 
või muud kõrgetasemelised esindajad. 
Kutse korral on sidusrühmade 
sertifitseerimiskogu liikmetel õigus viibida 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise rühma koosolekutel ning 
osaleda rühma töös.

Or. en

Selgitus

Sarnaselt sätetega, millega nähakse ette liikmesriikide õigus osaleda sidusrühmade 
sertifitseerimiskogu koosolekutel, on sidusrühmadel Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise rühma kutsel õigus osaleda nende koosolekutel.

Muudatusettepanek 610
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rühm koosneb riiklikest 
sertifitseerimise järelevalveasutustest. 
Riiklikke sertifitseerimise 
järelevalveasutusi esindavad nende juhid 
või muud kõrgetasemelised esindajad.

2. Rühm koosneb riiklikest 
ekspertidest.

Or. en

Muudatusettepanek 611
Peter Kouroumbashev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) võtta vastu siduvad eeskirjad, 
millega määratakse kindlaks see, kui 
sageli peavad riiklikud sertifitseerimise 
järelevalveasutused viima ellu 
sertifikaatide vastavustõendamist ja enese 
vastavushindamist, ja selliste 
vastavustõendamiste kriteeriumid, ulatus 
ja kohaldamisala, ning võtta artikli 50 
lõike 6 kohaselt vastu ühtsed 
aruandlusnormid ja -eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 612
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3 – punkt f – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) (g) hõlbustada Euroopa 
küberturvalisuse kavade ühtlustamist 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
standarditega, sealhulgas järgmise abil: 
olemasolevate Euroopa küberturvalisuse 
kavade läbivaatamine ja vajaduse korral 
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ENISA-le selle kohta soovituste andmine, 
et ta peaks olemasolevate rahvusvaheliselt 
tunnustatud standardite puudujääkide või 
lünkade kõrvaldamiseks tegema koostööd 
asjaomaste rahvusvaheliste 
standardiorganisatsioonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 613
Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) määratleda vastastikuse 
järelevalve mehhanism, et hinnata 
käesolevas määruses sätestatud nõuete 
täitmist iga riikliku sertifitseerimise 
järelevalveasutuse poolt, eeskätt 
suutlikkust täita iga usaldusväärsuse 
taseme puhul käesolevas määruses 
kirjeldatud ülesandeid nõutud tehnilise 
oskustasemega. Vajaduse korral võidakse 
vastastikuse järelevalve mehhanismis 
määratleda sobivad meetmed.

Or. fr

Muudatusettepanek 614
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) anda koostöös käesoleva määruse 
artikliga 53 loodud Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
rühmaga (edaspidi „rühm“) nõu ja tuge 
komisjonile küsimustes, mis puudutavad 
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küberturvalisuse sertifikaate ning 
välisturgudel ja kolmandate riikidega 
sõlmitud küberturvalisuse sertifikaatide 
vastastikuse tunnustamise lepinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 615
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. (g) luua vastastikuste 
eksperdihinnangute andmise menetlus. 
Selle menetluse puhul võetakse eelkõige 
arvesse riiklike sertifitseerimise 
järelevalveasutuste nõutavat tehnilist 
pädevust oma artiklites 48 ja 50 
kirjeldatud ülesannete täitmiseks ning see 
hõlmab vajaduse korral suuniste ja 
parimaid tavasid käsitlevate dokumentide 
koostamist, et parandada riiklike 
sertifitseerimise järelevalveasutuste 
kooskõla käesoleva määrusega.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. võtta selle määruse artikli 44 
kohaselt arvesse seoses ettevalmistava 
kava koostamisega toimunud 
sidusrühmadega konsulteerimise 
tulemusi;
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Or. en

Selgitus

Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise rühm võtab arvesse ka võimalikke komisjoni 
ettevalmistava(te) küberturvalisuse sertifitseerimise kava(de) koostamise küsimuses 
korraldatud avalikke konsulteerimisi.

Muudatusettepanek 617
Pavel Telička, Carolina Punset, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. (h) kontrollida sertifikaadi üle 
tehtavat järelevalvet ja selle säilitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 618
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad sätted karistuste 
kohta, mida rakendatakse käesoleva jaotise 
ja Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavade rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks. Nimetatud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
[.../viivitama] kõnealustest eeskirjadest ja 
meetmetest ja kõikidest nende hilisematest 
muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad sätted karistuste 
kohta, mida rakendatakse II a jaotise , III 
jaotise ja Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavade rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks. Nimetatud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
[.../viivitamatult] kõnealustest eeskirjadest 
ja meetmetest ja kõikidest nende 
hilisematest muudatustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 619
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõik 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Õigus tõhusale kohtulikule 
õiguskaitsevahendile järelevalveasutuse 
või vastavushindamisasutuse vastu

1. Ilma et see piiraks ühegi muu 
haldusliku või kohtuvälise 
õiguskaitsevahendi kohaldamist, on igal 
füüsilisel või juriidilisel isikul õigus 
tõhusale kohtulikule 
õiguskaitsevahendile:

(a) neid puudutava 
vastavushindamisasutuse või riikliku 
sertifitseerimise järelevalveasutuse otsuse 
puhul, sealhulgas (kui see on asjakohane) 
seoses nende omatava Euroopa 
küberturvalisuse sertifikaadi 
(mitte)tunnustamisega, ning

(b) kui riiklik sertifitseerimise 
järelevalveasutus ei vaata läbi oma 
pädevusse kuuluvat kaebust.

2. Vastavushindamisasutuse või riikliku 
sertifitseerimise järelevalveasutuse vastu 
algatatakse menetlus selle liikmesriigi 
kohtus, kus vastavushindamisasutus või 
riiklik sertifitseerimise järelevalveasutus 
asub.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



PE621.098v01-00 120/126 AM\1152206ET.docx

ET

Artikkel 54 a

Õigus tõhusale kohtulikule 
õiguskaitsevahendile järelevalveasutuse 

vastu

1. Ilma et see piiraks ühegi muu 
haldusliku või kohtuvälise 
õiguskaitsevahendi kohaldamist, on igal 
füüsilisel või juriidilisel isikul õigus 
tõhusale kohtulikule 
õiguskaitsevahendile:

(a) neid puudutava 
vastavushindamisasutuse või riikliku 
sertifitseerimise järelevalveasutuse otsuse 
puhul, sealhulgas seoses nende omatava 
Euroopa küberturvalisuse sertifikaadi 
tunnustamisega, ning

(b) kui riiklik sertifitseerimise 
järelevalveasutus ei vaata läbi oma 
pädevusse kuuluvat kaebust.

2. Vastavushindamisasutuse või riikliku 
sertifitseerimise järelevalveasutuse vastu 
algatatakse menetlus selle liikmesriigi 
kohtus, kus vastavushindamisasutus või 
riiklik sertifitseerimise järelevalveasutus 
asub.

Or. en

Selgitus

Väga oluline on tagada, et sertifikaadi taotlejatel oleks vastavas liikmesriigis sertifikaati 
taotledes õigus tõhusale kohtulikule õiguskaitsevahendile. Toodete või protsesside 
sertifitseerimist ei tohiks kasutada konkreetsete ettevõtjate eelistamiseks teiste ees 
erapoolikuid seisukohti võttes, nt nende kodakondsuse suhtes.

Muudatusettepanek 621
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt viis aastat pärast artiklis 1. Hiljemalt neli aastat pärast artiklis 
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58 osutatud kuupäeva ja seejärel iga viie
aasta tagant hindab komisjon ameti ja selle 
töökorralduse mõju, tulemuslikkust ja 
tõhusust ning võimalikku vajadust muuta 
ameti mandaati ja kõigi selliste muudatuste 
finantsmõju. Hindamisel arvestatakse 
tagasisidet, mida amet on oma töö kohta 
saanud. Kui komisjon leiab, et ameti töö 
jätkamine ei ole ametile seatud eesmärkide, 
mandaadi ja ülesannete seisukohast enam 
põhjendatud, võib ta teha ettepaneku 
käesolevat määrust ametiga seotud sätete 
osas muuta.

58 osutatud kuupäeva ja seejärel iga nelja
aasta tagant hindab komisjon ameti ja selle 
töökorralduse mõju, tulemuslikkust ja 
tõhusust ning võimalikku vajadust muuta 
ameti mandaati ja kõigi selliste muudatuste 
finantsmõju. Hindamisel arvestatakse 
tagasisidet, mida amet on oma töö kohta 
saanud. Kui komisjon leiab, et ameti töö 
jätkamine ei ole ametile seatud eesmärkide, 
mandaadi ja ülesannete seisukohast enam 
põhjendatud, võib ta teha ettepaneku 
käesolevat määrust ametiga seotud sätete 
osas muuta.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selle hindamise käigus vaadeldakse 
ka III jaotise sätete mõju, tulemuslikkust ja 
tõhusust seoses eesmärgiga tagada IKT 
toodete ja teenuste piisav küberturvalisus 
ELis ja parandada siseturu toimimist.

2. Selle hindamise käigus vaadeldakse 
ka III jaotise sätete mõju, tulemuslikkust ja 
tõhusust seoses eesmärgiga tagada IKT 
toodete, teenuste ja protsesside piisav 
küberturvalisus ELis ja parandada siseturu 
toimimist. Komisjon hindab käesoleva 
määruse vastuvõtmisest viie aasta 
möödumisel III jaotise kohaldamisala 
võimalikku laiendamist.

Or. en

Selgitus

Nähakse ette määruse, eelkõige III jaotise läbi vaatamine.

Muudatusettepanek 623
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo



PE621.098v01-00 122/126 AM\1152206ET.docx

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selle hindamise käigus 
vaadeldakse ka III jaotise sätete mõju, 
tulemuslikkust ja tõhusust seoses 
eesmärgiga tagada IKT toodete ja teenuste 
piisav küberturvalisus ELis ja parandada 
siseturu toimimist.

2. Artiklis 58 osutatud kuupäevast 
hiljemalt nelja aasta möödumisel ja 
seejärel kord iga nelja aasta tagant 
hindab komisjon ka II a ja III jaotise 
sätete mõju, tulemuslikkust ja tõhusust 
seoses eesmärgiga tagada IKT toodete, 
protsesside ja teenuste piisav 
küberturvalisus ELis ja parandada siseturu 
toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 624
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Hindamise käigus hinnatakse 
järk-järgulist üleminekut kohustuslikule 
sertifitseerimisele, eeldusel et 
turuhinnangu ja asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerimise 
tulemused toetavad sellist meedet;

Or. en

Muudatusettepanek 625
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 4 a ( uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

LISA 1 (uus)
ELi küberturvalisuse sertifitseerimise 
raamistiku käivitamisel on tõenäoline, et 
tähelepanu koondub sellele, kuidas 
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vahetut huvi pakkuvad valdkonnad 
tulevad toime kujunemisjärgus 
tehnoloogiaga seotud probleemidega. 
Erilist tähelepanu pakub asjade interneti 
valdkond, kuna see lõikub nii tarbijate kui 
ka tööstuse nõuetega. Tehakse ettepanek 
viia sertifitseerimise raamistikku sisse 
järgmine loetelu esmatähtsatest teenustest 
ja toodetest:
1. pilveteenuse pakkumise 
sertifitseerimine;
2. asjade interneti seadmete 
sertifitseerimine, sealhulgas:
a) isiku tasandi seadmed, nagu arukad 
kantavad seadmed;
b) kogukonna tasandi seadmed, nagu 
arukad autod, arukad kodud, 
terviseseadmed;
c) ühiskonna tasandi seadmed, nagu 
arukad linnad ja arukad võrgud;
3. tööstus 4.0, mis hõlmab arukaid, 
omavahel ühendatud küber-füüsilisi 
süsteeme, mis automatiseerivad kõik 
tööstusliku tegevuse etapid alates 
projekteerimisest ja tootmisest kuni 
käitamise, tarneahela ja tehnilise 
hoolduseni;
4. igapäevases elus kasutatavate 
tehnoloogiate ja teenuste sertifitseerimine. 
Selle näiteks võivad olla võrguseadmed, 
nagu koduinterneti ruuterid.

Or. en

Muudatusettepanek 626
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui vastavushindamisasutus on 
avalik-õigusliku üksuse või asutuse 
omanduses olev või tema hallatav asutus, 
tuleb tagada sõltumatus ja huvide 
konflikti puudumine ühelt poolt 
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sertifitseerimise järelevalveasutuse ja 
teiselt poolt vastavushindamisasutuse 
vahel ning seda dokumenteerida.

Or. en

Muudatusettepanek 627
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Vastavushindamisasutus peab 
olema võimeline täitma kõiki 
vastavushindamisülesandeid, mis talle 
käesoleva määrusega on määratud, seda nii 
juhul, kui vastavushindamisasutus täidab 
ülesandeid ise, kui ka juhul, kui neid 
täidetakse tema nimel ja vastutusel.

8. Vastavushindamisasutus peab 
olema võimeline täitma kõiki 
vastavushindamisülesandeid, mis talle 
käesoleva määrusega on määratud, seda nii 
juhul, kui vastavushindamisasutus täidab 
ülesandeid ise, kui ka juhul, kui neid 
täidetakse tema nimel ja vastutusel. Mis 
tahes alltöövõtt või konsulteerimine 
asutuseväliste töötajatega peab olema 
korrakohaselt dokumenteeritud, olema 
ellu viidud vahendajateta ning selle kohta 
tuleb sõlmida kirjalik leping, mis hõlmab 
muu hulgas konfidentsiaalsust ja huvide 
konfliktide vältimist. 
Vastavushindamisasutus võtab täidetud 
ülesannete eest täieliku vastutuse.

Or. en

Muudatusettepanek 628
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Tuleb tagada 
vastavushindamisasutuste, nende kõrgema 
juhtkonna ja hindamistöötajate 
erapooletus.

12. Tuleb tagada 
vastavushindamisasutuste, nende kõrgema 
juhtkonna, hindamistöötajate ja 
alltöövõtjate erapooletus.
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Or. en

Muudatusettepanek 629
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. Vastavushindamisasutuse töötajad 
peavad hoidma ametisaladust teabe osas, 
mis on saadud käesoleva määruse või selle 
jõustamiseks vastuvõetud siseriiklike 
õigusaktide kohaselt täidetud ülesannete 
käigus, välja arvatud teabevahetus selle 
liikmesriigi pädevate asutustega, kus asutus
tegutseb.

15. Vastavushindamisasutus ja selle 
töötajad, komisjonid, allüksused, 
alltöövõtjad ning 
vastavushindamisasutuse mis tahes 
asjaomane organ või välisorganite
töötajad peavad tagama 
konfidentsiaalsuse ja hoidma 
ametisaladust teabe osas, mis on saadud 
käesoleva määruse või selle jõustamiseks 
vastuvõetud siseriiklike õigusaktide 
kohaselt täidetud ülesannete käigus, välja 
arvatud kui teabe avaldamist nõuab 
isikule kohaldatav liidu või liikmesriigi 
õigus, välja arvatud teabevahetus selle 
liikmesriigi pädevate asutustega, kus asutus 
tegutseb. Tuleb tagada omandiõiguste 
kaitse. Vastavushindamisasutustel peavad 
olema käesoleva punkti 15 nõuete 
täitmiseks olemas dokumenteeritud 
menetlused.

Or. en

Muudatusettepanek 630
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. Selle lisa nõuded, välja arvatud 
punkt 15, ei takista mingil viisil tehnilise 
teabe ja regulatiivsete suuniste vahetamist 
vastavushindamisasutuse ja sertifikaati 
taotleva või selle taotlemist kaaluva isiku 



PE621.098v01-00 126/126 AM\1152206ET.docx

ET

vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 631
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 b. Vastavushindamisasutus tegutseb 
vastavalt sidusatele, õiglastele ja 
mõistlikele tingimustele, võttes arvesse 
soovituses 2003/361/EÜ määratletud 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
huve seoses tasudega.

Or. en
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