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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv Euroopa esmatähtsate 
infrastruktuuride identifitseerimise ja määramise ning nende kaitse parandamise 
vajaduse hindamise kohta
(KOM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2006)0787);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 308, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa 
Parlamendiga (C6-0053/2007);

– võttes arvesse nõukogu 1.–2. detsembri 2005. aasta järeldusi Euroopa esmatähtsate 
infrastruktuuride programmi põhimõtete kohta;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja majandus- ja 
rahanduskomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning transpordi- ja 
turismikomisjoni arvamusi (A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 
artikli 250 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub alustada 4. märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsioonis sätestatud lepitusmenetlust, kui 
nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

5. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2
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(2) Komisjon võttis 17. novembril 2005. 
aastal vastu Euroopa esmatähtsa 
infrastruktuuri kaitse programmi käsitleva 
rohelise raamatu, milles kirjeldati poliitilisi 
valikuid kõnealuse programmi ja 
esmatähtsa infrastruktuuri 
hoiatusinfovõrgu (CIWIN) loomiseks. 
Rohelisele raamatule saadetud vastused 
näitasid selgelt vajadust luua esmatähtsa 
infrastruktuuri kaitset käsitlev ühenduse 
raamistik. Vastuste alusel tõdeti vajadust 
tõsta Euroopas esmatähtsa infrastruktuuri 
kaitsesuutlikkust ja aidata kaasa 
esmatähtsate infrastruktuuride haavatavuse 
vähendamisele. Lisaks sellele rõhutati 
subsidiaarsuse põhimõtte ja
huvirühmadega peetava dialoogi tähtsust.

(2) Komisjon võttis 17. novembril 2005. 
aastal vastu Euroopa esmatähtsa 
infrastruktuuri kaitse programmi käsitleva 
rohelise raamatu, milles kirjeldati poliitilisi 
valikuid kõnealuse programmi ja 
esmatähtsa infrastruktuuri 
hoiatusinfovõrgu (CIWIN) loomiseks. 
Rohelisele raamatule saadetud vastused 
rõhutasid esmatähtsa infrastruktuuri kaitset 
käsitleva ühenduse raamistiku võimalikku 
lisandväärtust. Vastuste alusel tõdeti 
vajadust tõsta Euroopas esmatähtsa 
infrastruktuuri kaitsesuutlikkust ja aidata 
kaasa esmatähtsate infrastruktuuride 
haavatavuse vähendamisele. Lisaks sellele 
rõhutati subsidiaarsuse, 
proportsionaalsuse, konfidentsiaalsuse ja 
täiendavuse võtmetähtsusega põhimõtete 
ning sidusrühmadega peetava dialoogi 
tähtsust.

Selgitus

Vastab rohkem tegelikkusele.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 3

(3) 2005. aasta detsembris kokku tulnud 
justiits- ja siseküsimuste nõukogu kutsus 
komisjoni üles esitama Euroopa esmatähtsa 
infrastruktuuri kaitse programmi (EPCIP) 
ettepaneku ning otsustas, et kõnealuse 
programmi aluseks peaks olema kõiki ohte 
käsitlev lähenemisviis, kus suurimaks 
ohuallikaks oleks terrorism. Kõnealuse 
lähenemisviisi puhul tuleks esmatähtsa 
infrastruktuuri kaitsmisel arvestada nii 
inimtegevusest tingitud ja tehnoloogilisi 
ohte kui ka loodusõnnetusi, kuid terrorismi 
tuleks käsitleda esmase ohuallikana. Kui 
mõne konkreetse kõrge tasemega ohu 
vastaste kaitsemeetmete tase arvatakse 
esmatähtsa infrastruktuuri valdkonnas 
olevat piisavalt kõrge, peaksid 
huvirühmad keskenduma muudele 
ohtudele, mille suhtes infrastruktuurid on 
veel haavatavad.

(3) 2005. aasta detsembris kokku tulnud 
justiits- ja siseküsimuste nõukogu kutsus 
komisjoni üles esitama Euroopa esmatähtsa 
infrastruktuuri kaitse programmi (EPCIP) 
ettepaneku ning otsustas, et kõnealuse 
programmi aluseks peaks olema kõiki ohte 
käsitlev lähenemisviis, kus suurimaks 
ohuallikaks oleks terrorism. Kõnealuse 
lähenemisviisi puhul tuleks esmatähtsa 
infrastruktuuri kaitsmisel arvestada nii 
inimtegevusest tingitud ja tehnoloogilisi 
ohte kui ka loodusõnnetusi, kuid terrorismi 
tuleks käsitleda esmase ohuallikana.
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Selgitus

Üleliigne.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 4

(4) Esmane vastutus esmatähtsate 
infrastruktuuride kaitsmisel on praegu
liikmesriikide ja esmatähtsate 
infrastruktuuride omanike/haldajate kanda. 
Seda ei tohiks muuta.

(4) Esmane ja lõplik vastutus esmatähtsate 
infrastruktuuride kaitsmisel on 
liikmesriikide ja esmatähtsate 
infrastruktuuride omanike/haldajate kanda. 
Seda ei tohiks muuta. Arvestades, et 
riiklikud teenistused teavad kõige 
paremini, mis nende riigis toimub, tuleks 
Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride 
suhtes omaks võtta alt üles lähenemine.

Selgitus

Peab olema selge, et esmane ja lõplik vastutus lasub liikmesriikidel. Ühenduse lähenemisviis 
ei peaks liikmesriikide tööd dubleerima.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 5

(5) Ühenduses on teatav arv esmatähtsaid 
infrastruktuure, mille kahjustada saamine 
või hävimine mõjutaks kahte või enamat 
liikmesriiki, või ühte liikmesriiki, kui
infrastruktuur asub teises liikmesriigis. 
Need võivad hõlmata valdkondadevahelisi 
piiriüleseid mõjusid, mis tulenevad 
omavahel seotud infrastruktuuride 
vastastikustest mõjudest. Sellised Euroopa 
esmatähtsad infrastruktuurid tuleks 
identifitseerida ja määrata ühise menetluse 
alusel. Selliste esmatähtsate 
infrastruktuuride kaitse parandamise 
vajadust tuleks hinnata ühtse raamistiku 
alusel. Esmatähtsate infrastruktuuride 
kaitset käsitlevad liikmesriikide vahelised 
kahepoolsed koostöökavad moodustavad 
hästi toimiva ja tõhusa vahendi, piiriüleste 
esmatähtsate infrastruktuuridega 
tegelemisel. EPCIP peaks rajanema sellisel 
koostööl.

(5) Ühenduses on teatav arv esmatähtsaid 
infrastruktuure, mille kahjustada saamine 
või hävimine mõjutaks kolme või enamat 
liikmesriiki, või vähemalt kahte 
liikmesriiki, kus infrastruktuur ei asu. 
Need võivad hõlmata valdkondadevahelisi 
piiriüleseid mõjusid, mis tulenevad 
omavahel seotud infrastruktuuride 
vastastikustest mõjudest. Sellised Euroopa 
esmatähtsad infrastruktuurid tuleks 
identifitseerida ja määrata ühise menetluse 
alusel. Selliste Euroopa esmatähtsate 
infrastruktuuride kaitse parandamise 
vajadust tuleks hinnata ühtse raamistiku 
alusel. Esmatähtsate infrastruktuuride 
kaitset käsitlevad liikmesriikide vahelised 
kahepoolsed koostöökavad moodustavad 
hästi toimiva ja tõhusa vahendi, piiriüleste 
esmatähtsate infrastruktuuridega 
tegelemisel. EPCIP peaks rajanema sellisel 
koostööl.
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Selgitus

Euroopa lähenemisviis on õigustatud, kui mõjutatakse vähemalt kolme liikmesriiki, või 
vähemalt kahte liikmesriiki, milles esmatähtis infrastruktuur ei asu.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 6

(6) Kuna erinevates valdkondades 
omatakse erinevaid esmatähtsate 
infrastruktuuride kaitse alaseid kogemusi, 
oskusi ja nõudeid, tuleks esmatähtsate 
infrastruktuuride kaitse suhtes välja töötada 
ühenduse lähenemisviis ning seda tuleks 
rakendada, võttes arvesse kõnealuse 
valdkonna iseärasusi ja olemasolevaid 
valdkondlikke kaitsemeetmeid, mille hulka 
kuuluvad ELi, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil juba kasutusel olevad meetmed ja 
esmatähtsate infrastruktuuride 
omanike/haldajate vahelised juba sõlmitud 
piiriülesed vastastikuse abi kokkulepped. 
Arvestades erasektori märkimisväärse 
osalemisega riskijärelevalves ja -
juhtimises, äritegevuse järjepidevuse 
kavandamises ja katastroofijärgses 
taastamistöös, peab ühenduse 
lähenemisviisi abil julgustama erasektori 
täielikku osalemist kõnealuses tegevuses. 
Esmatähtsate infrastruktuuride kohta on 
vajalik luua ühtne loetelu, sest see 
lihtsustaks esmatähtsate infrastruktuuride 
kaitset käsitleva erinevaid valdkondi 
arvestava lähenemisviisi rakendamist.

(6) Kuna erinevates valdkondades 
omatakse erinevaid esmatähtsate 
infrastruktuuride kaitse alaseid kogemusi, 
oskusi ja nõudeid, tuleks esmatähtsate 
infrastruktuuride kaitse suhtes välja töötada
ühenduse lähenemisviis ning seda tuleks 
rakendada, võttes arvesse kõnealuse 
valdkonna iseärasusi ja olemasolevaid 
valdkondlikke kaitsemeetmeid, mille hulka 
kuuluvad ELi, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil juba kasutusel olevad meetmed ja 
esmatähtsate infrastruktuuride 
omanike/haldajate vahelised juba sõlmitud 
piiriülesed vastastikuse abi kokkulepped. 
Arvestades erasektori märkimisväärse 
osalemisega riskijärelevalves ja -
juhtimises, äritegevuse järjepidevuse 
kavandamises ja katastroofijärgses 
taastamistöös, peaks ühenduse 
lähenemisviis tagama erasektori täieliku 
osalemise kõnealuses tegevuses. 
Esmatähtsate infrastruktuuride kohta on 
vajalik luua ühtne loetelu, sest see 
lihtsustaks Euroopa esmatähtsate 
infrastruktuuride kaitset käsitleva erinevaid 
valdkondi arvestava lähenemisviisi 
rakendamist.

Selgitus

Kuna enamik esmatähtsast infrastruktuurist on eraomanduses ja seda hoiab käigus erasektor, 
peaks ELi lähenemisviis kaasama täiel määral erasektori ning see peaks põhinema 
olemasolevatel valdkondlikel kaitsemeetmetel, võttes arvesse valdkondade iseärasusi.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 7

(7) Kõik Euroopa esmatähtsate 
infrastruktuuride omanikud/haldajad 

(7) Kõik Euroopa esmatähtsate 
infrastruktuuride omanikud/haldajad 
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peaksid koostama haldaja turvalisuse
tagamise kava, milles määratakse kindlaks 
esmatähtsad varad ning sätestatakse nende 
kaitseks vajalikud asjakohased 
turvalahendused. Haldaja turvalisuse 
tagamise kava peaks arvesse võtma riski-, 
ohu- ja haavatavushinnanguid ning muud 
liikmesriikide ametiasutuste edastatud 
asjakohast teavet. 

peaksid koostama haldaja turvalisuse 
tagamise kava, milles määratakse kindlaks 
esmatähtsad varad ning sätestatakse nende 
kaitseks vajalikud asjakohased 
turvalahendused. Haldaja turvalisuse 
tagamise kava peaks arvesse võtma riski-, 
ohu- ja haavatavushinnanguid ning muud 
liikmesriikide ametiasutuste edastatud 
asjakohast teavet. Haldaja turvalisuse 
tagamise kava loomise ja ajakohastamise 
nõue võib olla täidetud olemasolevate 
valdkondlike kaitsemeetmete järgimisega.

Selgitus

Ühenduse lähenemisviis peaks tuginema olemasolevatele valdkondlikele kaitsemeetmetele, 
võttes arvesse valdkondade iseärasusi. Iga hinna eest tuleks vältida vastuolusid ja 
dubleerimist.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 8

(8) Kõik Euroopa esmatähtsate 
infrastruktuuride omanikud/haldajad 
peaksid määrama turvalisuse 
kontaktametniku, et lihtsustada koostööd ja 
teabevahetust asjaomaste esmatähtsa 
infrastruktuuri kaitsega tegelevate riiklike 
ametiasutustega.

(8) Kõik Euroopa esmatähtsate 
infrastruktuuride omanikud/haldajad 
peaksid määrama turvalisuse 
kontaktametniku, et lihtsustada koostööd ja 
teabevahetust asjaomaste esmatähtsa 
infrastruktuuri kaitsega tegelevate riiklike 
ametiasutustega. Turvalisuse 
kontaktametniku määramise nõue võib 
olla täidetud olemasolevate valdkondlike 
kaitsemeetmete järgimisega.

Selgitus

Ühenduse lähenemisviis peaks tuginema olemasolevatele valdkondlikele kaitsemeetmetele, 
võttes arvesse valdkondade iseärasusi. Iga hinna eest tuleks vältida vastuolusid ja 
dubleerimist.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 11

(11) Ainult ühine raamistik võimaldab
luua vajaliku aluse, et ühtselt rakendada 
Euroopa esmatähtsa infrastruktuuri 
kaitsmiseks vajalikke meetmeid ja selgelt 

(11) Määrates kindlaks kõigi asjaomaste 
sidusrühmade vastavad ülesanded, 
võimaldab ühine raamistik luua vajaliku 
aluse, et ühtselt rakendada Euroopa 
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määratleda kõigi asjaomaste sidusrühmade 
kohustused. Euroopa esmatähtsate 
infrastruktuuride omanikele/haldajatele 
tuleks võimaldada juurdepääsu 
esmatähtsate infrastruktuuride kaitsega 
seotud headele tavadele ja metoodikale.

esmatähtsa infrastruktuuri kaitsmiseks 
vajalikke meetmeid ja selgelt määratleda 
kõigi asjaomaste sidusrühmade 
kohustused. Euroopa esmatähtsate 
infrastruktuuride omanikele/haldajatele 
tuleks võimaldada juurdepääsu 
esmatähtsate infrastruktuuride kaitsega 
seotud headele tavadele ja metoodikale.

Selgitus

Algse põhjenduse sõnastus on liiga piirav.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 12

(12) Esmatähtsa infrastruktuuri tõhus 
kaitse eeldab teabevahetust, 
kooskõlastamist ja koostööd riigi ja 
ühenduse tasandil. Kõnealune eesmärk on 
kõige paremini saavutatav igas 
liikmesriigis esmatähtsate infrastruktuuride 
kaitsega seotud kontaktpunkti määramise 
kaudu, kes peaks kooskõlastama 
esmatähtsate infrastruktuuride kaitsega 
seotud küsimusi nii riigisiseselt kui ka 
liikmesriikide ja komisjoni tasandil.

(12) Euroopa esmatähtsa infrastruktuuri 
tõhus kaitse eeldab teabevahetust, 
kooskõlastamist ja koostööd riigi ja 
ühenduse tasandil. Kõnealune eesmärk on 
kõige paremini saavutatav igas 
liikmesriigis Euroopa esmatähtsate 
infrastruktuuride kaitsega seotud 
kontaktpunkti määramise kaudu, kes peaks 
kooskõlastama esmatähtsate 
infrastruktuuride kaitsega seotud küsimusi 
nii riigisiseselt kui ka liikmesriikide ja 
komisjoni tasandil.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 13

(13) Esmatähtsa infrastruktuuri kaitsega 
seotud toimingute kavandamiseks 
valdkondades, mis nõuavad teataval 
tasemel konfidentsiaalsust on kohane
tagada, et käesoleva direktiivi raames 
toimuks ühtne ja turvaline teabevahetus. 
Esmatähtsa infrastruktuuri kaitset käsitleva 
teatava teabe iseloomu tõttu ohustaks selle 
avalikustamine avaliku julgeolekuga 
seotud avaliku huvi kaitset. Kuna 
konkreetseid andmeid teatava esmatähtsa 
infrastruktuuri varade kohta võidakse 
kasutada esmatähtsa infrastruktuuri 
rajatistele vastuvõetamatute tagajärgede 
kavandamiseks või tekitamiseks, tuleks 

(13) Euroopa esmatähtsa infrastruktuuri 
kaitsega seotud toimingute kavandamiseks 
valdkondades, mis nõuavad teataval 
tasemel konfidentsiaalsust on tähtis tagada, 
et käesoleva direktiivi raames toimuks 
ühtne ja turvaline teabevahetus. Euroopa 
esmatähtsa infrastruktuuri kaitset käsitleva 
teatava teabe iseloomu tõttu ohustaks selle 
avalikustamine avaliku julgeolekuga 
seotud avaliku huvi kaitset. Kuna 
konkreetseid andmeid teatava esmatähtsa 
infrastruktuuri varade kohta võidakse
kasutada esmatähtsa infrastruktuuri 
rajatistele vastuvõetamatute tagajärgede 
kavandamiseks või tekitamiseks, tuleks 
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sellised andmed liigitada salajasteks ning 
juurdepääs neile tuleks anda nii ühenduse 
kui liikmesriikide tasandil ainult 
teadmisvajaduse põhjal.

sellised andmed liigitada salajasteks ning 
juurdepääs neile tuleks anda nii ühenduse 
kui liikmesriikide tasandil ainult 
teadmisvajaduse põhjal.

Selgitus

Teabevahetus esmatähtsate infrastruktuuride kohta on Euroopa esmatähtsaid 
infrastruktuuridega seonduva töö tähtis ja tundlik element.

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 14

(14) Esmatähtsat infrastruktuuri käsitleva 
teabe jagamine peaks toimuma 
usalduslikkuse ja turvalisuse õhkkonnas. 
Teabe jagamine eeldab usalduslikke 
suhteid, et äriühingud ja organisatsioonid 
võiksid kindlad olla, et nende tundlik teave 
on piisavalt kaitstud. Ettevõtjaid tuleks 
julgustada jagama esmatähtsaid 
infrastruktuure käsitlevat teavet 
selgitades, et teabevahetusest tulenev kasu 
on tööstuse ja kogu ühiskonna 
seisukohast märkimisväärsem, kui sellest 
tulenevad kulud. Seetõttu tuleks 
julgustada esmatähtsa infrastruktuuri 
kaitset käsitleva teabe vahetust.

(14) Euroopa esmatähtsat infrastruktuuri 
käsitleva teabe jagamine peaks toimuma 
usalduslikkuse ja turvalisuse õhkkonnas. 
Teabe jagamine eeldab usalduslikke 
suhteid, et äriühingud ja organisatsioonid 
võiksid kindlad olla, et nende tundlik teave 
on piisavalt kaitstud. 

Selgitus

Ei ole asjakohane.

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 15

(15) Käesoleva direktiiviga täiendatakse 
ühenduse tasandil ja liikmesriikides juba 
olemasolevaid valdkondlikke meetmeid. 
Kui ühenduse mehhanismid on juba paigas, 
tuleks nende kasutamist jätkata, sest need 
aitavad kaasa käesoleva direktiivi üldisele 
rakendamisele.

(15) Käesoleva direktiiviga täiendatakse 
ühenduse tasandil ja liikmesriikides juba 
olemasolevaid valdkondlikke meetmeid. 
Kui ühenduse mehhanismid on juba paigas, 
tuleks nende kasutamist jätkata, sest need 
aitavad kaasa käesoleva direktiivi üldisele 
rakendamisele. Iga hinna eest tuleks 
vältida erinevate õigusaktide ja sätete 
dubleerimist ning nendevahelisi 
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vastuolusid.

Selgitus

Halduskoormus peaks olema võimalikult väike.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 17

(17) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, st 
Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride 
identifitseerimise ja määramise menetluse 
ning selliste infrastruktuuride kaitse 
parandamisvajaduste hindamist käsitleva 
ühtse lähenemisviisi loomist ei ole 
võimalik piisaval määral saavutada 
liikmesriikide tasandil, vaid see on meetme 
ulatuse tõttu paremini saavutatav ühenduse 
tasandil, võib ühendus võtta meetmeid 
vastavalt asutamislepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. 
Arvestades proportsionaalsuse põhimõtet, 
mis on sätestatud kõnealuses artiklis, ei 
lähe käesolev direktiiv nende eesmärkide 
saavutamisel kaugemale.

(17) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, st 
Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride 
identifitseerimise ja määramise menetluse 
ning selliste infrastruktuuride kaitse 
parandamisvajaduste hindamist käsitleva 
ühtse lähenemisviisi loomist ei ole kõigil 
juhtudel võimalik piisaval määral 
saavutada liikmesriikide tasandil, vaid see 
on meetme ulatuse tõttu paremini 
saavutatav ühenduse tasandil, võib ühendus 
võtta meetmeid vastavalt asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttele. Arvestades proportsionaalsuse 
põhimõtet, mis on sätestatud kõnealuses 
artiklis, ei lähe käesolev direktiiv nende 
eesmärkide saavutamisel kaugemale. 

Selgitus

Esialgse põhjenduse sõnastus on liiga piirav.

Muudatusettepanek 14
Artikli 2 punkt b

b) "Euroopa esmatähtsad infrastruktuurid"
- sellised esmatähtsad infrastruktuurid, 
mille kahjustada saamine või hävimine 
mõjutaks oluliselt kahte või enamat 
liikmesriiki, või ainult ühte liikmesriiki, 
kui infrastruktuur asub teises liikmesriigis. 
See hõlmab ka mõjusid, mis tulenevad 
valdkondadevahelistest teist liiki 
infrastruktuuridest sõltumisest;

b) „Euroopa esmatähtsad infrastruktuurid”
– sellised esmatähtsad infrastruktuurid, 
mille kahjustada saamine või hävimine 
mõjutaks oluliselt kolme või enamat 
liikmesriiki, või vähemalt kahte 
liikmesriiki, kus infrastruktuur ei asu. See 
hõlmab ka mõjusid, mis tulenevad 
valdkondadevahelistest teist liiki 
infrastruktuuridest sõltumisest;

Selgitus

Euroopa lähenemisviis on õigustatud, kui mõjutatakse vähemalt kolme liikmesriiki, või 
vähemalt kahte liikmesriiki, kus esmatähtis infrastruktuur ei asu.
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Muudatusettepanek 15
Artikli 3 lõige 1

1. Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride 
identifitseerimiseks kasutatavad 
valdkondadevahelised ja valdkondlikud 
kriteeriumid tuleb vastu võtta kooskõlas 
artikli 11 lõikes 3 osutatud menetlusega. 
Neid valdkondi võib muuta kooskõlas 
artikli 11 lõikes 3 osutatud menetlusega.

1. Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride 
identifitseerimiseks kasutatavad 
valdkondadevahelised ja valdkondlikud 
kriteeriumid peavad tuginema 
olemasolevatele kaitsekriteeriumidele 
ning need tuleb vastu võtta kooskõlas 
artikli 11 lõikes 3 osutatud menetlusega. 
Neid valdkondi võib muuta kooskõlas 
artikli 11 lõikes 3 osutatud menetlusega.

Valdkondadevahelised kriteeriumid, mida 
kohaldatakse kõigi esmatähtsate 
infrastruktuuride valdkondade suhtes 
horisontaalselt, töötatakse välja konkreetse 
infrastruktuuri kahjustada saamise või 
hävimise tõsidusastme mõju arvesse võttes. 
Kriteeriumid võetakse vastu hiljemalt [ühe 
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist].

Valdkondadevahelised kriteeriumid, mida 
kohaldatakse kõigi Euroopa esmatähtsate 
infrastruktuuride valdkondade suhtes 
horisontaalselt, töötatakse välja konkreetse 
infrastruktuuri kahjustada saamise või 
hävimise tõsidusastme mõju arvesse võttes. 
Kriteeriumid võetakse vastu hiljemalt [ühe 
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist].

Valdkondlikud kriteeriumid töötatakse 
välja prioriteetsete valdkondade jaoks, 
võttes arvesse iga esmatähtsa 
infrastruktuuri valdkonna iseärasusi ja 
kaasates vajadusel asjaomaseid 
huvirühmi. Kriteeriumid võetakse iga 
prioriteetse valdkonna jaoks vastu hiljemalt 
ühe aasta jooksul pärast prioriteetseks 
valdkonnaks määramist.

Valdkondlikud kriteeriumid töötatakse 
välja prioriteetsete valdkondade jaoks ja 
tuginedes olemasolevatele valdkondlikele 
kaitsemeetmetele, võttes arvesse iga 
esmatähtsa infrastruktuuri valdkonna 
iseärasusi ja kaasates kõik asjaomased 
sidusrühmad, kuna valdkondade 
sidusrühmadel on olemas asjakohased 
kogemused, oskusteave ja teadmised 
nende esmatähtsa infrastruktuuri kaitse 
nõuete kohta. Kriteeriumid võetakse iga 
prioriteetse valdkonna jaoks vastu hiljemalt 
ühe aasta jooksul pärast prioriteetseks 
valdkonnaks määramist.
Kui juba on olemas ühenduse 
mehhanismid, siis kasutatakse neid edasi. 
Iga hinna eest tuleb vältida erinevate 
õigusaktide ja sätete dubleerimist ning 
nendevahelisi vastuolusid.

Selgitus

Ühenduse lähenemisviis peaks põhinema olemasolevatel valdkondlikel kaitsemeetmetel, 
kusjuures võetakse arvesse valdkondade iseärasusi. Iga hinna eest tuleks vältida vastuolusid 
ja dubleerimist.
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Muudatusettepanek 16
Artikli 3 lõike 2 esimene lõik

2. Komisjon valib korra aastas prioriteetsed 
valdkonnad, mille jaoks koostatakse lõikes 
1 sätestatud valdkondlikud kriteeriumid I 
lisas oleva loetelu alusel.

2. Kooskõlas artikli 11 lõikes 3 osutatud 
menetluse abil valitakse korra aastas 
prioriteetsed valdkonnad, mille jaoks 
koostatakse lõikes 1 sätestatud 
valdkondlikud kriteeriumid I lisas oleva 
loetelu alusel.

Selgitus

Lisatagatis.

Muudatusettepanek 17
Artikli 3 lõige 3

3. Iga liikmesriik teeb kindlaks oma 
territooriumil asuvad esmatähtsad 
infrastruktuurid, ning sellised väljaspool 
tema territooriumi asuvad esmatähtsad 
infrastruktuurid, mis võivad teda mõjutada 
ja mis täidavad vastavalt lõigetele 1 ja 2 
vastu võetud kriteeriumid.

3. Iga liikmesriik teeb kindlaks oma 
territooriumil asuvad potentsiaalselt 
Euroopa jaoks esmatähtsad 
infrastruktuurid, ning sellised väljaspool 
tema territooriumi asuvad potentsiaalselt 
Euroopa jaoks esmatähtsad 
infrastruktuurid, mis võivad teda mõjutada 
ja mis täidavad vastavalt lõigetele 1 ja 2 
vastu võetud kriteeriumid.

Iga liikmesriik teavitab komisjoni selliselt 
identifitseeritud esmatähtsatest 
infrastruktuuridest hiljemalt ühe aasta 
jooksul pärast asjakohaste kriteeriumide 
vastuvõtmist ja pärast seda pidevalt. 

Iga liikmesriik teavitab komisjoni selliselt 
identifitseeritud potentsiaalselt Euroopa 
jaoks esmatähtsatest infrastruktuuridest 
hiljemalt ühe aasta jooksul pärast 
asjakohaste kriteeriumide vastuvõtmist ja 
pärast seda pidevalt. 

Muudatusettepanek 18
Artikli 4 lõike 2 esimene lõik

2. Euroopa esmatähtsateks 
infrastruktuurideks määratud esmatähtsate 
infrastruktuuride loetelu võetakse vastu 
kooskõlas artikli 11 lõikes 3 osutatud 
menetlusega. 

2. Euroopa esmatähtsateks 
infrastruktuurideks määratud esmatähtsate 
infrastruktuuride loetelu võtab vastu 
nõukogu.

Selgitus

Esmane ja lõplik vastutus lasub liikmesriikidel.
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Muudatusettepanek 19
Artikli 5 lõige 1

1. Iga liikmesriik nõuab igalt tema 
territooriumil asuva Euroopa esmatähtsa 
infrastruktuuri omanikult/haldajalt haldaja 
turvalisuse tagamise kava koostamist ja 
selle ajakohastamist ning selle ülevaatamist 
vähemalt iga kahe aasta järel.

1. Iga liikmesriik nõuab igalt tema 
territooriumil asuva Euroopa esmatähtsa 
infrastruktuuri omanikult/haldajalt haldaja 
turvalisuse tagamise kava koostamist ja 
selle ajakohastamist ning selle ülevaatamist 
vähemalt iga kahe aasta järel. Kooskõlas 
artikli 11 lõikes 3 osutatud menetlusega 
võetakse vastu I lisas loetletud 
konkreetsete valdkondade suhtes 
kohaldatavate olemasolevate 
kaitsemeetmete loetelu. Haldaja 
turvalisuse tagamise kava loomise ja 
ajakohastamise nõue loetakse täidetuks 
ühe või enama loetletud kaitsemeetme 
järgimisega.

Selgitus

Iga hinna eest tuleks vältida vastuolusid olemasolevate meetmete vahel ning nende 
dubleerimist.

Muudatusettepanek 20
Artikli 5 lõike 2 teine lõik

Komisjon võib kooskõlas artikli 11 lõikes 
2 osutatud menetlusega otsustada, et I 
lisas loetletud valdkondades 
kohaldatavate konkreetsete meetmete 
korral on haldaja turvalisuse tagamise 
kava koostamise nõue täidetud.

välja jäetud

Selgitus

Iga hinna eest tuleks vältida vastuolusid olemasolevate meetmete vahel ning nende 
dubleerimist.

Muudatusettepanek 21
Artikli 5 lõige 3

3. Euroopa esmatähtsa infrastruktuuri 
omanik/haldaja edastab haldaja turvalisuse 
tagamise kava liikmesriigi asjaomasele
ametiasutusele ühe aasta jooksul pärast 
kõnealuse infrastruktuuri Euroopa 

3. Euroopa esmatähtsa infrastruktuuri 
omanik/haldaja edastab haldaja turvalisuse 
tagamise kava asjaomasele esmatähtsa 
infrastruktuuri kaitse kontaktpunktile ühe 
aasta jooksul pärast kõnealuse 
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esmatähtsaks infrastruktuuriks määramist. infrastruktuuri Euroopa esmatähtsaks 
infrastruktuuriks määramist. 

Kui lõike 2 alusel kiidetakse heaks haldaja 
turvalisuse tagamise kavaga seotud 
valdkondlikud nõuded, esitatakse haldaja 
turvalisuse tagamise kava liikmesriigi
asjaomasele ametiasutusele alles ühe aasta 
jooksul pärast valdkondlike nõuete 
vastuvõtmist.

Kui lõike 2 alusel kiidetakse heaks haldaja 
turvalisuse tagamise kavaga seotud 
valdkondlikud nõuded, esitatakse haldaja 
turvalisuse tagamise kava asjaomasele 
esmatähtsa infrastruktuuri kaitse 
kontaktpunktile alles ühe aasta jooksul 
pärast valdkondlike nõuete vastuvõtmist.

Selgitus

Tervikteenuse pakkumise põhimõte.

Muudatusettepanek 22
Artikli 5 lõige 5

5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/65/EÜ, 
mis käsitleb sadamate turvalisuse 
tugevdamist, juba täidab haldaja 
turvalisuse tagamise kava koostamise 
nõuet.

välja jäetud

Selgitus

Märkides ära ühe, välistatakse muud. Vt muudatusettepanekuga tehtud täiendus lõikele 1.

Muudatusettepanek 23
Artikli 6 lõige 1

1. Iga liikmesriik nõuab tema territooriumil 
asuvate Euroopa esmatähtsate 
infrastruktuuride omanikelt/haldajatelt, et 
nad määraksid turvalisuse 
kontaktametniku, kes vastutaks 
turvaküsimustega seotud kontaktide eest 
infrastruktuuri omaniku/haldaja ja 
esmatähtsate infrastruktuuride kaitse eest 
vastutavate liikmesriigi asjaomaste 
ametiasutuste vahel. Turvalisuse 
kontaktametnik määratakse ametisse ühe 
aasta jooksul pärast asjaomase 
infrastruktuuri Euroopa esmatähtsaks 
infrastruktuuriks määramist. 

1. Iga liikmesriik nõuab tema territooriumil 
asuvate Euroopa esmatähtsate 
infrastruktuuride omanikelt/haldajatelt, et 
nad määraksid turvalisuse 
kontaktametniku, kes vastutaks 
turvaküsimustega seotud kontaktide eest 
infrastruktuuri omaniku/haldaja ja 
liikmesriigi esmatähtsa infrastruktuuri 
kaitse kontaktpunkti vahel. Turvalisuse 
kontaktametnik määratakse ametisse ühe 
aasta jooksul pärast asjaomase 
infrastruktuuri Euroopa esmatähtsaks 
infrastruktuuriks määramist. Kooskõlas 
artikli 11 lõikes 3 osutatud menetlusega 
võetakse vastu I lisas loetletud 
konkreetsete valdkondade suhtes 
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kohaldatavate olemasolevate 
kaitsemeetmete loetelu. Turvalisuse 
kontaktametniku määramise nõue 
loetakse täidetuks ühe või enama loetletud 
kaitsemeetme järgimisega.

Selgitus

Iga hinna eest tuleks vältida vastuolusid olemasolevate meetmete vahel ning nende 
dubleerimist.

Muudatusettepanek 24
Artikli 6 lõige 2

2. Iga liikmesriik edastab kindlakstehtud 
riske ja ohte käsitleva teabe asjaomase 
Euroopa esmatähtsa infrastruktuuri 
turvalisuse kontaktametnikule. 

2. Iga liikmesriik edastab kindlakstehtud 
riske ja ohte käsitleva teabe riigi 
esmatähtsa infrastruktuuri kaitse 
kontaktpunkti kaudu asjaomase Euroopa 
esmatähtsa infrastruktuuri turvalisuse 
kontaktametnikule.

Selgitus

Tervikteenuse pakkumise põhimõte. Halduskoormus peaks olema võimalikult väike.

Muudatusettepanek 25
Artikli 7 lõige 3

3. Komisjon hindab, kas Euroopa 
esmatähtsate infrastruktuuride kaitseks on 
vaja erimeetmeid iga valdkonna puhul 
eraldi.

3. Kooskõlas artikli 11 lõikes 3 osutatud 
menetlusega koostatakse valdkondade 
kaupa hinnang, et määrata kindlaks, kas 
Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride 
kaitseks on vaja erimeetmeid.

Selgitus

Lisatagatis.

Muudatusettepanek 26
Artikli 7 lõige 4

4. Euroopa esmatähtsaid infrastruktuure 
ohustavate haavatavuste, ohtude ja riskide 
hindamiseks võib välja töötada ühtse 
metoodika kooskõlas artikli 11 lõikes 3 
osutatud menetlusega.

4. Kui seda vajalikuks peetakse, võib
Euroopa esmatähtsaid infrastruktuure 
ohustavate haavatavuste, ohtude ja riskide 
hindamiseks välja töötada ühtse metoodika 
kooskõlas artikli 11 lõikes 3 osutatud 



PE 384.638v01-00 18/21 PR\654383ET.doc
Freelance-tõlge

ET

menetlusega. Selline ühtne meetod peab 
arvestama olemasolevate meetoditega.

Selgitus

Iga hinna eest tuleks vältida vastuolusid olemasolevate meetmete vahel või nende 
dubleerimist.

Muudatusettepanek 27
Artikli 10 lõige 2

2. Liikmesriigid teostavad 
julgeolekukontrolli iga isiku suhtes, kes 
käesoleva direktiivi alusel töötab 
esmatähtsate infrastruktuuride kaitsega 
seotud konfidentsiaalse teabega.

2. Liikmesriigid teostavad optimaalsel 
tasemel julgeolekukontrolli iga isiku 
suhtes, kes käesoleva direktiivi alusel 
töötab esmatähtsate infrastruktuuride 
kaitsega seotud konfidentsiaalse teabega.

Muudatusettepanek 28
Artikli 10 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad, et 
liikmesriikidele või komisjonile edastatud 
esmatähtsa infrastruktuuri kaitsega seotud 
teavet kasutatakse ainult esmatähtsate 
infrastruktuuride kaitse eesmärgil.

3. Liikmesriigid tagavad, et 
liikmesriikidele või komisjonile edastatud 
Euroopa esmatähtsa infrastruktuuri 
kaitsega seotud teavet kasutatakse ainult 
Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride 
kaitse eesmärgil.

Muudatusettepanek 29
Artikli 12 lõike 1 esimene lõik

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 
2007. Nad edastavad kõnealuste normide 
teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 1. juuliks 2008. 
Nad edastavad kõnealuste normide teksti 
ning kõnealuste normide ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

Selgitus

Realistlikum.



PR\654383ET.doc 19/21 PE 384.638v01-00
Freelance-tõlge

ET

SELETUSKIRI

ÜLDINE TAUST:

Euroopa Ülemkogu palus 2004. aasta juunis komisjonil koostada üldstrateegia esmatähtsa 
infrastruktuuri kaitseks.

Komisjon võttis 20. oktoobril 2004. aastal vastu teatise „Kriitilise infrastruktuuri kaitse 
terrorismivastases võitluses”, milles esitati soovitused, kuidas tõhustada esmatähtsate 
infrastruktuuridega seotud terrorirünnakute ennetamist, nendeks valmisolekut ja nendele 
reageerimist Euroopas.

Nõukogu järeldustes selliste dokumentide kohta nagu „Terrorirünnakute ennetamine, nendeks 
valmisolek ja neile reageerimine” ning „ELi solidaarsusprogramm terroriähvarduste ja -
rünnakute tagajärgede kohta”, mille nõukogu võttis vastu 2004. aasta detsembris, toetati 
komisjoni kavatsust teha ettepanek Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride kaitse programmi 
(EPCIP – European Programme for the Critical Infrastructure Protection) koostamiseks ning 
neis nõustuti sellega, et komisjon loob esmatähtsate infrastruktuuride hoiatusinfovõrgu 
(CIWIN – Critical Infrastructure Warning Network). 

Komisjon võttis 2005. aasta novembris vastu Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride kaitse 
programmi käsitleva rohelise raamatu, milles kirjeldati poliitilisi valikud, kuidas komisjon 
saaks luua EPCIPi ja CIWINi. 

2005. aasta detsembris kutsus justiits- ja siseküsimuste nõukogu komisjoni üles esitama 
EPCIPit käsitleva ettepaneku 2006. aasta juuniks.

Käesoleva direktiivi ettepanekuga esitatakse meetmed, mida komisjon kavandab Euroopa 
esmatähtsate infrastruktuuride identifitseerimiseks ja määramiseks ning nende kaitse 
parandamise vajaduse hindamiseks.

Käesoleva ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 308. 
Teavet koguti kõigilt asjaomastelt sidusrühmadelt.

Kuna praegu puuduvad ELi tasandil horisontaalsätted esmatähtsa infrastruktuuri kaitseks, siis 
on komisjoni ettepaneku sihiks luua horisontaalne raamistik, mille abil identifitseerida ja 
määrata Euroopa esmatähtsad infrastruktuurid ning hinnata vajadust parandada nende kaitset. 

Vastavalt komisjoni ettepanekule on ainult direktiivi kaudu loodava ühtse raamistiku abil 
võimalik luua piisav alus esmatähtsate infrastruktuuride kaitse parandamiseks vajalike 
meetmete järjekindlaks ja ühesuguseks rakendamiseks ning määratleda selgelt Euroopa 
esmatähtsate infrastruktuuride sidusrühmade vastavad ülesanded. Mittesiduvad vabatahtlikud 
meetmed oleksid küll paindlikud, kuid ei annaks selgust selles, kes mida teeb, ega oleks selge, 
millised on asjaomase Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride sidusrühmade õigused ja 
kohustused.
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RAPORTÖÖRI SEISUKOHT:

Raportöör toetab ühtse raamistiku ideed. Tõepoolest võib ühes liikmesriigis asuva 
infrastruktuuri üksuse kahjustamine või hävimine mõjutada negatiivselt mitut teist liikmesriiki 
ja Euroopa majandust tervikuna. Uued tehnoloogiad (näiteks Internet) ja turu liberaliseerimine 
(näiteks elektri- ja gaasitarnete valdkonnas) tähendavad seda, et suur osa infrastruktuurist on 
suurema võrgustiku osa. Sellises olukorras on kaitsemeetmed just nii tugevad, kui on nende 
nõrgim lüli.

Esmatähtsa infrastruktuuri haavatavuse ja sellest tuleneva teenuste osutamise haavatavuse 
suhtes tuleb midagi ette võtta. Haavatava esmatähtsa infrastruktuuri ja teenuste tõhus kaitse 
eeldab riigi ja ELi tasandil suhtlemist, koordineerimist ja koostööd, millesse oleks kaasatud 
kõik asjakohased sidusrühmad.

Lisaks sellele ütlevad mineviku kogemused meile, et terroristliku rünnaku korral nõuavad ELi 
liikmesriikide riigipead neljakümne kaheksa tunni jooksul uusi julgeolekualaseid 
ettepanekuid, vähendades seega võimalike ettepanekute kvaliteeti. Või mis veelgi halvem, nad 
rakendavad ebaproportsionaalseid ja läbipaistmatuid meetmeid, näiteks piirangud vedelikele 
lennuki pardal.

ELi tasandil horisontaalsätete loomine, mis arvestaksid esmatähtsa rahvusvahelist mõõdet 
omava infrastruktuuri keerulisi protsesse ja liideseid, on seega põhjendatud töösuund.

Samal ajal tuleks siiski tunnistada, et EL peaks liikmesriikide tööd toetama ja mitte 
dubleerima. Tuleks rakendada alt üles lähenemisviisi, pidades silmas, et riikide teenistused 
teavad kõige paremini, mis nende riigis toimub.

Siiski on raportöör arvamusel, et ühenduse tasandil lähenemisviis on põhjendatud ainult siis, 
kui mõjutatakse kolme või enamat liikmesriiki, või vähemalt kahte liikmesriiki, kus 
infrastruktuur ei asu.

Raportöör peab tähtsaks meelde tuletada, et esmane ja lõplik vastutus esmatähtsate 
infrastruktuuride kaitsmisel on liikmesriikide ja esmatähtsate infrastruktuuride 
omanike/haldajate kanda. Kuna erasektoril on esmatähtsate infrastruktuuride kaitsega seoses 
konkreetsed kogemused, oskused ja nõuded, siis on erasektori täielik kaasamine ülimalt tähtis.

Lisaks sellele soovib raportöör rõhutada, et iga hinna eest tuleks vältida erinevate õigusaktide 
ja sätete dubleerimist ning nendevahelisi vastuolusid. Võimalik tulevane ühtne 
hindamismeetod, kui selle loomist vajalikuks peetakse, peab seega arvestama olemasolevate 
meetoditega. Valdkondadevahelised ja valdkondlikud kriteeriumid peavad tuginema 
olemasolevatele valdkondlikele kaitsemeetmetele, kusjuures võetakse arvesse konkreetseid 
esmatähtsa infrastruktuuri valdkondi. Kui juba on olemas ühenduse mehhanismid, siis tuleks 
neid edasi kasutada. Haldaja turvalisuse tagamise kava loomise ja ajakohastamise nõude ning 
kontaktametniku määramise nõude võiks lugeda täidetuks ühe või enama olemasoleva 
kaitsemeetme järgimisega.
Kokkuvõtteks usub raportöör, et halduskoormus peaks olema võikalikult väike, kusjuures muu 
hulgas austatakse ka tervikteenuse pakkumise põhimõtet.
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