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Muudatusettepanek 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 12. 
septembri 2013. aasta resolutsiooni 
Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegia 
kohta: avatud, ohutu ja turvaline 
küberruum,

Or. es

Muudatusettepanek 107
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Tänapäeva maailmas peavad info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
lahendused arvestama ühiskonna, 
sealhulgas sotsiaalse tõrjutuse ohus 
olevate inimeste vajadusi. Kõigi IKT 
kasutajate kaitseks peavad olemas olema 
miinimumnõuded, mis tagaksid nende 
tehnoloogialahenduste usaldusväärsuse, 
turvalisuse, läbipaistvuse, lihtsuse ja 
koostalitlusvõime ning riskide 
vähendamise.

Or. es

Muudatusettepanek 108
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tahtlike ja juhuslike turvaintsidentide 
ulatus ja sagedus suurenevad ning see 
kujutab endast suurt ohtu võrkude ja 
infosüsteemide toimimisele. Sellised 
intsidendid võivad takistada 
majandustegevust, põhjustada olulist 
finantskahju, vähendada kasutajate 
usaldust ja tekitada ELi majandusele suurt 
kahju.

(2) Tahtlike ja juhuslike turvaintsidentide 
ulatus ja sagedus suurenevad 
märkimisväärselt ning see kujutab endast 
suurt ohtu võrkude ja infosüsteemide 
toimimisele. Sellised intsidendid võivad 
takistada majandustegevust, põhjustada 
olulist finantskahju, vähendada kasutajate 
usaldust ja privaatsust, rikkuda liidu 
elanike põhiõigusi ja -vabadusi ning
tekitada ELi majandusele suurt kahju.

Or. cs

Muudatusettepanek 109
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Piire ületava sidevahendina on 
digitaalsetel infosüsteemidel ja eriti 
internetil oluline roll kaupade, teenuste ja 
inimeste piiriülese liikumise hõlbustamisel. 
Sellisest riikidevahelisusest tulenevalt võib 
nende süsteemide töö katkestus ühes 
liikmesriigis mõjutada ka teisi liikmesriike 
ja ELi tervikuna. Seepärast on võrgu ja 
infosüsteemide vastupidavus ja stabiilsus 
siseturu sujuvaks toimimiseks 
hädavajalikud.

(3) Piire ületava sidevahendina on 
digitaalsetel infosüsteemidel ja eriti 
internetil oluline roll kaupade, teenuste, 
inimeste ja kapitali piiriülese liikumise 
hõlbustamisel. Sellisest riikidevahelisusest 
tulenevalt võib nende süsteemide töö 
katkestus ühes liikmesriigis mõjutada ka 
teisi liikmesriike ja ELi tervikuna. 
Seepärast on võrgu ja infosüsteemide 
vastupidavus, stabiilsus ja vastastikune 
sidusus siseturu sujuvaks toimimiseks
hädavajalikud.

Or. cs

Muudatusettepanek 110
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kuna tavapärasemad süsteemirikke 
põhjused, nagu looduslikud põhjused või 
inimeste eksimused, on tahtmatud, peaks 
taristu olema vastupidav nii tahtlikele kui 
ka tahtmatutele katkestustele ja elutähtsa 
infrastruktuuri operaatorid peaksid 
kavandama vastupidavusel põhinevaid 
süsteeme, mis on töökorras isegi siis, kui 
ei toimi teised süsteemid, mille üle neil 
puudub kontroll.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Võrgu- ja infoturve peab liidus 
pakkuma turvalist ja usaldusväärset 
digitaalkeskkonda, tagades võrgu 
neutraalsuse ning universaalse õiguse 
tehnoloogialahendustele ja kõikidele selle 
juurde kuuluvatele teenustele. 
Küberjulgeolek peab olema reguleeritud 
nii, et selles ei jää kaalutlusõigust.

Or. es

Muudatusettepanek 112
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Et hõlmatud oleks kõik asjakohased 
intsidendid ja riskid, tuleks käesolevat 
direktiivi kohaldada kõigi võrgu- ja 
infosüsteemide suhtes. Haldusasutuste ja 
operaatorite suhtes kehtestatud kohustusi 
ei tuleks siiski kohaldada ettevõtjate 
suhtes, kes pakuvad üldkasutatavaid 
sidevõrke või üldkasutatavaid 
elektroonilisi sideteenuseid Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. 
aasta direktiivi 2002/21/EÜ 
(elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku 
kohta(raamdirektiiv)) 2 tähenduses ja kelle 
suhtes kehtivad konkreetsed turva- ja 
terviklusnõuded, mis on sätestatud 
nimetatud direktiivi artiklis 13a, ning neid 
ei tuleks kohaldada ka usaldusteenuse 
pakkujate suhtes.

____________________

2 EÜT L 108, 24.04.2002, lk 33.

(5) Et hõlmatud oleks kõik asjakohased 
intsidendid ja riskid, tuleks käesolevat 
direktiivi kohaldada kõigi võrgu- ja 
infosüsteemide suhtes.

Or. es

Muudatusettepanek 113
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Paljud liikmesriigid ei ole veel 
avaldanud riiklikku küberjulgeoleku 
strateegiat ega töötanud välja riiklikku 
küberintsidentide situatsiooniplaani. Osa 
neist ei ole veel loonud ka 
infoturbeintsidentidega tegelevat rühma 
(CERT) ega ka ratifitseerinud veel 
Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse 
konventsiooni.
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Or. es

Muudatusettepanek 114
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Praegune suutlikkus ei ole ELis võrgu 
ja infoturbe kõrge taseme tagamiseks 
piisav. Liikmesriikide valmisoleku tase on 
väga erinev ning see põhjustab ELi lõikes 
lähenemisviiside killustatuse. See 
omakorda toob kaasa tarbijate ja ettevõtjate 
kaitstuse ebaühtluse ja vähendab võrgu- ja 
infoturbe üldist taset ELis. Kui 
haldusasutuste ja operaatorite suhtes ei 
kohaldata ühised miinimumnõuded, ei ole 
ELi tasemel võimalik luua üldist tõhusat 
koostöömehhanismi.

(6) Praegune suutlikkus ei ole ELis võrgu 
ja infoturbe kõrge taseme tagamiseks 
piisav. Liikmesriikide valmisoleku tase on 
väga erinev ning see põhjustab ELi lõikes 
lähenemisviiside killustatuse. See 
omakorda toob kaasa tarbijate ja ettevõtjate 
kaitstuse ebaühtluse ja vähendab võrgu- ja 
infoturbe üldist taset ELis. Kui 
haldusasutuste ja operaatorite suhtes ei 
kohaldata ühised miinimumnõuded, ei ole 
ELi tasemel võimalik luua üldist tõhusat 
koostöömehhanismi. Nendes valdkondades 
on vaja tööd motiveerida tõhusalt ja 
asjakohaste teadus-, arendus ja 
innovatsioonivahenditega. Selles on 
määrav roll ülikoolidel ja teaduskeskustel.

Or. es

Muudatusettepanek 115
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks 
piidata liikmesriikide võimalust võtta 
vajalikke meetmeid, et tagada oma oluliste 
turvalisusega seotud huvide kaitse, tagada 
avalik kord ja julgeolek ning võimaldada 
kriminaalkuritegude uurimist, avastamist ja 

(8) Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks 
piirata liikmesriikide võimalust võtta 
vajalikke meetmeid, et tagada oma oluliste 
turvalisusega seotud huvide kaitse, tagada 
avalik kord ja julgeolek ning võimaldada 
kriminaalkuritegude uurimist, avastamist ja 
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nende eest vastutuselevõtmist. Vastavalt 
ELi toimimise lepingu artiklile 346 ei tohi 
ühtki liikmesriiki kohustada andma teavet, 
mille avalikustamist ta peab oma oluliste 
julgeolekuhuvide vastaseks.

nende eest vastutuselevõtmist. Vastavalt 
ELi toimimise lepingu artiklile 346 ei tohi 
ühtki liikmesriiki kohustada andma teavet, 
mille avalikustamist ta peab oma oluliste 
julgeolekuhuvide vastaseks. Ühtegi 
liikmesriiki ei kohustata avaldama teavet, 
mis on ELi salastatud teave vastavalt 
nõukogu 31. märtsi 2011. aasta otsusele 
ELi salastatud teabe kaitseks vajalike 
julgeolekueeskirjade kohta (2011/292/EL) 
või vaikimiskokkulepete või mitteametlike 
vaikimiskokkulepete alla kuuluv teave, 
näiteks protokoll teabe tundlikkuse 
märgistamise kohta fooritulede analoogia 
põhjal.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada konfidentsiaalse teabe käsitlemist käesoleva 
direktiivi reguleerimisalas.

Muudatusettepanek 116
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Arvestades riikide 
juhtimisstruktuuride erinevusi ning 
selleks, et kaitsta juba olemasolevat 
valdkondlikku korda või liidu 
reguleerivaid ja järelevalveasutusi ning et 
vältida kordusi, peaksid liikmesriigid 
saama käesoleva direktiivi alusel 
nimetada operaatorite võrkude ja 
infosüsteemide turbega seotud ülesannete 
täitmiseks rohkem kui ühe riikliku pädeva 
asutuse. Kuid sujuva piiriülese koostöö ja 
suhtluse tagamiseks on vajalik, et iga 
liikmesriik nimetaks ainult ühe ühtse 
riikliku kontaktpunkti, mis juhib liidu 
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tasandil piiriülest koostööd, ilma et see 
piiraks valdkondliku reguleerimiskorra 
kohaldamist. Kui see on tingitud 
põhiseaduslikust korrast või muust 
korrast, peaks liikmesriik saama nimetada 
ainult ühe asutuse, kes täidab pädeva 
asutuse ja ühtse kontaktpunkti 
ülesandeid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 5 ja selle eesmärk on võtta arvesse liidu 
olemasolevaid valdkondlikke asutusi, mis juba juhivad teatud sektorite võrgu- ja infoturvet.

Muudatusettepanek 117
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Võimaluse korral võivad 
liikmesriigid käesoleva direktiivi sätete 
kohaldamisel kasutada või kohandada 
olemasolevat organisatsioonilist 
struktuuri. Liikmesriigid peaksid riiklike 
võrgu- ja infoturbe strateegiate 
väljatöötamisel läbi viima olemasolevate 
kavade ja protsesside inventuuri ja 
hindamise.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikides on juba käimas kiiduväärne tegevus ning sellised struktuurid ja foorumid 
tuleb säilitada või neid võimaluse korral kohandada.

Muudatusettepanek 118
Christian Engström
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Luua tuleks turvaline 
teabejagamistaristu, mis võimaldaks 
vahetada koostöövõrgus tundlikku ja 
konfidentsiaalset teavet. Ilma et see piiraks 
liikmesriikide kohustust teatada 
koostöövõrgule ELi jaoks olulistest 
intsidentidest ja riskidest, peaksid 
liikmesriigid saama juurdepääsu teiste 
riikide konfidentsiaalsele teabele alles 
pärast seda, kui nad on tõendanud, et nende 
tehnilised, finants- ja inimressursid, 
protsessid ja sidetaristu tagavad nende 
tulemusliku, tõhusa ja turvalise osalemise 
võrgu töös.

(14) Luua tuleks turvaline 
teabejagamistaristu, mis võimaldaks 
vahetada koostöövõrgus tundlikku ja 
konfidentsiaalset teavet. Sel eesmärgil 
võiks kasutada turvalist üleeuroopalist 
valitsusasutuste telemaatiliste teenuste 
süsteemi (sTESTA). Ilma et see piiraks 
liikmesriikide kohustust teatada 
koostöövõrgule ELi jaoks olulistest 
intsidentidest ja riskidest, peaksid 
liikmesriigid saama juurdepääsu teiste 
riikide konfidentsiaalsele teabele alles 
pärast seda, kui nad on tõendanud, et nende 
tehnilised, finants- ja inimressursid, 
protsessid ja sidetaristu tagavad nende 
tulemusliku, tõhusa ja turvalise osalemise 
võrgu töös.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Luua tuleks turvaline 
teabejagamistaristu, mis võimaldaks 
vahetada koostöövõrgus tundlikku ja 
konfidentsiaalset teavet. Ilma et see piiraks 
liikmesriikide kohustust teatada 
koostöövõrgule ELi jaoks olulistest 
intsidentidest ja riskidest, peaksid 
liikmesriigid saama juurdepääsu teiste
riikide konfidentsiaalsele teabele alles 
pärast seda, kui nad on tõendanud, et nende 
tehnilised, finants- ja inimressursid, 
protsessid ja sidetaristu tagavad nende 

(14) Luua tuleks turvaline 
teabevahetustaristu, mis võimaldaks 
vahetada koostöövõrgus tundlikku ja 
konfidentsiaalset teavet. Ilma et see piiraks 
liikmesriikide kohustust teatada 
koostöövõrgule ELi jaoks olulistest 
intsidentidest ja riskidest, peaksid 
liikmesriigid saama juurdepääsu teiste 
riikide konfidentsiaalsele teabele alles 
pärast seda, kui nad on tõendanud, et nende 
tehnilised, finants- ja inimressursid, 
protsessid ja sidetaristu tagavad nende 



AM\1004135ET.doc 11/69 PE519.685v01-00

ET

tulemusliku, tõhusa ja turvalise osalemise 
võrgu töös.

tulemusliku, tõhusa ja turvalise osalemise 
võrgu töös. Alati tuleb rakendada 
läbipaistvaid meetodeid, mis väldivad 
igasugust meelevaldsust liikmesriikide 
vahel.

Or. es

Muudatusettepanek 120
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Et tagada läbipaistvus ja teavitada ELi 
kodanikke ja operaatoreid nõuetekohaselt, 
peaksid pädevad asutused looma ühise 
veebisaidi, millel avaldada 
mittekonfidentsiaalset teavet intsidentide ja 
riskide kohta.

(16) Et tagada läbipaistvus ja teavitada ELi 
kodanikke ja operaatoreid nõuetekohaselt, 
peaksid pädevad asutused looma ühise 
veebisaidi, millel avaldada 
mittekonfidentsiaalset teavet intsidentide ja 
riskide kohta. Sel veebisaidil tuleb 
piirduda ainult vajalike ja võimalikult 
anonüümsete isikuandmete avaldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Et tagada läbipaistvus ja teavitada ELi 
kodanikke ja operaatoreid nõuetekohaselt, 
peaksid pädevad asutused looma ühise 
veebisaidi, millel avaldada
mittekonfidentsiaalset teavet intsidentide ja 
riskide kohta.

(16) Et tagada läbipaistvus ja teavitada ELi 
kodanikke ja operaatoreid nõuetekohaselt, 
peaksid pädevad asutused avaldama
mittekonfidentsiaalset teavet intsidentide ja 
riskide kohta kõige olulisemates 
digitaalruumides, mida on lisaks 
veebisaitidele võimalik vaadata 
mobiilsidevahenditega ja tahvelarvutiga.
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Or. es

Muudatusettepanek 122
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Nendes valdkondades tuleb eriliselt 
arvesse võtta ühiskonna kõige 
haavatavamaid sektoreid, nagu digitaalse 
lõhe tõttu kannatavad kodanikud või 
suhtlusvõrkudega kokku puutuvad 
elanikkonna vähemused. Samuti on vaja 
teha erilisi jõupingutusi teavitus- ja 
haridustöö alal kodanike seas. 
Liikmesriigid peavad valvama selle järele, 
et VKEd saaksid kindlustada oma võrgu-
ja infoturbealaseid teadmisi ja 
küberjulgeolekualast suutlikkust.

Or. es

Muudatusettepanek 123
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Selleks et toetada liikmesriikide ja 
komisjoni koostööd nende piiriülestel 
pingutustel võrgu- ja infoturbega seotud 
intsidentide ennetamisel, 
kindlakstegemisel ning nendega 
tegelemisel, peab ENISA töötama välja 
liikmesriikide süsteeme täiendava 
üleeuroopalise varajaste hoiatuste ja 
reageerimise süsteemi ning seda haldama.

Or. el
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Selgitus

Kui küberjulgeolekuga seotud küsimused ja probleemid hõlmavad rohkem kui ühte 
liikmesriiki, peab ENISA-l olema võimalus sekkumiseks ning Euroopa tasandil hoiatuse 
andmiseks, et liikmesriikide ametivõimude ja ühtsete kontaktpunktide koostöös oleks võimalik 
liikmesriikide tegevuste parem koordineerimine.

Muudatusettepanek 124
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Arvestades võrgu ja info turvalisusega 
seotud probleemide globaalsust, on vaja 
teha tihedamat rahvusvahelist koostööd, et 
parandada turbestandardeid ja 
teabevahetust ning edendada ühtset 
üleilmselt lähenemist võrgu- ja infoturbe 
küsimustele.

(21) Arvestades võrgu ja info turvalisusega 
seotud probleemide globaalsust, on vaja 
teha tihedamat rahvusvahelist koostööd, et 
parandada turbestandardeid ja 
teabevahetust ning edendada ühtset 
üleilmselt lähenemist võrgu- ja infoturbe 
küsimustele. Sellise rahvusvahelise 
koostöö raamistik peab vastama 
direktiivi 95/46/EÜ ja määruse (EÜ) 
nr 45/2001 sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Vältimaks väikese suurusega 
operaatorite ja kasutajate 
ebaproportsionaalset finants- ja 
halduskoormust, peaksid nõuded olema 
proportsionaalsed asjaomase võrgu või 
infosüsteemi puhul esineva riskiga, võttes 
sealjuures arvesse selliste meetmete kõrget 
tehnilist taset. Kõnealuseid nõudeid ei 

(27) Vältimaks väikese suurusega 
operaatorite ja kasutajate 
ebaproportsionaalset finants- ja 
halduskoormust, peaksid nõuded olema 
proportsionaalsed asjaomase võrgu või 
infosüsteemi puhul esineva riskiga, võttes 
sealjuures arvesse selliste meetmete kõrget 
tehnilist taset. Kõnealuseid nõudeid ei 
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tuleks kohaldada mikroettevõtjate suhtes. tuleks kohaldada mikroettevõtjate suhtes, 
kelle jaoks peaks olema ette nähtud 
asjakohane rahalise toetuse mehhanism, 
mis võimaldaks neil kehtestatud nõudeid 
täita.

Or. es

Muudatusettepanek 126
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Pädevad asutused peaksid pöörama 
piisavat tähelepanu mitteametlike ja 
usaldusväärsete teabejagamiskanalite 
säilitamisele operaatorite ning avaliku ja 
erasektori vahel. Pädevatele asutustele 
teatatud intsidentide avalikustamisel tuleks 
seada tasakaalu üldsuse huvi saada 
ohtudest teada ning kahju, mida selline 
olukord võib põhjustada intsidendist 
teatanud haldusasutuse või operaatori 
mainele ja kaubandustegevusele. 
Teatamiskohustuse rakendamisel peaksid 
pädevad asutused pöörama erilist 
tähelepanu sellele, et teave toote nõrkuste 
kohta jääks rangelt konfidentsiaalseks kuni 
asjakohase turvapaiga avaldamiseni.

(28) Pädevad asutused peaksid pöörama 
piisavat tähelepanu mitteametlike ja 
usaldusväärsete teabejagamiskanalite
säilitamisele operaatorite ning avaliku ja 
erasektori vahel. Pädevatele asutustele 
teatatud intsidentide avalikustamisel tuleks 
seada tasakaalu üldsuse huvi saada 
ohtudest teada ning kahju, mida selline 
olukord võib põhjustada intsidendist 
teatanud haldusasutuse või operaatori 
mainele ja kaubandustegevusele. 
Teatamiskohustuse rakendamisel peaksid 
pädevad asutused pöörama erilist 
tähelepanu sellele, et teave toote nõrkuste 
kohta jääks rangelt konfidentsiaalseks kuni 
asjakohase turvapaiga avaldamiseni. 
Mingil juhul ei tohi piirata või tühistada 
liikmesriigi õiguses sätestatud info- ja 
kommunikatsioonialaseid põhiõigusi. 

Or. es

Muudatusettepanek 127
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Pädevatel asutustel peaksid olema 
oma ülesannete täitmiseks vajalikud 
vahendid, kaasa arvatud volitused saada 
operaatoritelt ja haldusasutustelt võrgu või 
infosüsteemi turvalisuse taseme 
hindamiseks piisavat teavet ning 
usaldusväärseid ja põhjalikke andmeid 
reaalsete intsidentide kohta, mis on 
mõjutanud võrgu või infosüsteemi tööd.

(29) Pädevatel asutustel peaksid olema 
oma ülesannete täitmiseks vajalikud 
vahendid, kaasa arvatud volitused saada 
operaatoritelt ja haldusasutustelt võrgu või 
infosüsteemi turvalisuse taseme 
hindamiseks piisavat teavet ning 
usaldusväärseid ja põhjalikke andmeid 
reaalsete intsidentide kohta, mis on 
mõjutanud võrgu või infosüsteemi tööd. 
Pädevatel asutustel peab olema võimalik 
nõuda vastutuse võtmist tark- ja riistvara 
tarnijatelt nende tootes või teenuses 
esineva mis tahes vea eest, mis on otseselt 
põhjustanud võrgu- ja infoturbe 
intsidendi.

Or. es

Muudatusettepanek 128
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Pädevatel asutustel peaksid olema 
oma ülesannete täitmiseks vajalikud 
vahendid, kaasa arvatud volitused saada 
operaatoritelt ja haldusasutustelt võrgu või 
infosüsteemi turvalisuse taseme 
hindamiseks piisavat teavet ning 
usaldusväärseid ja põhjalikke andmeid 
reaalsete intsidentide kohta, mis on 
mõjutanud võrgu või infosüsteemi tööd.

(29) Pädevatel asutustel, ühtsetel 
kontaktpunktidel ning ENISA-l peavad
olema oma ülesannete täitmiseks vajalikud 
vahendid, kaasa arvatud volitused saada 
operaatoritelt ja haldusasutustelt võrgu või 
infosüsteemi turvalisuse taseme 
hindamiseks piisavat teavet ning 
usaldusväärseid ja põhjalikke andmeid 
reaalsete intsidentide kohta, mis on 
mõjutanud võrgu või infosüsteemi tööd.

Or. el

Muudatusettepanek 129
Konstantinos Poupakis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Sageli on intsidendi põhjuseks 
kuritegelik käitumine. Intsidendi seotust 
kuriteoga võib kahtlustada ka siis, kui 
alguses ei ole nende kahtluste 
kinnitamiseks piisavalt selgeid tõendeid. 
Sellises olukorras peaks pädevate asutuste 
ja õiguskaitseasutuste asjakohane koostöö 
olema osa tulemuslikust ja igakülgsest 
reageerimisest turvaintsidentide ohule. 
Ohutu, turvalise ja vastupidavama 
keskkonna edendamine eeldab, et 
intsidentidest, mille puhul kahtlustatakse 
seotust raske kuriteoga, teatatakse 
süstemaatiliselt õiguskaitseasutustele. 
Intsidendi seotust raske kuriteoga tuleks
hinnata lähtuvalt ELi õigusaktidest 
küberkuritegevuse kohta.

(30) Sageli on intsidendi põhjuseks 
kuritegelik käitumine. Intsidendi seotust 
kuriteoga võib kahtlustada ka siis, kui 
alguses ei ole nende kahtluste 
kinnitamiseks piisavalt selgeid tõendeid. 
Sellises olukorras peab pädevate asutuste, 
ühtsete kontaktpunktide, ENISA ja 
õiguskaitseasutuste asjakohane koostöö 
olema osa tulemuslikust ja igakülgsest 
reageerimisest turvaintsidentide ohule. 
Ohutu, turvalise ja vastupidavama 
keskkonna edendamine eeldab, et 
intsidentidest, mille puhul kahtlustatakse 
seotust raske kuriteoga, teatatakse 
süstemaatiliselt õiguskaitseasutustele. 
Intsidendi seotust raske kuriteoga tuleb
hinnata lähtuvalt ELi õigusaktidest 
küberkuritegevuse kohta.

Or. el

Muudatusettepanek 130
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Käesolev direktiiv ei piira liidu 
andmekaitsealase õigustiku kohaldamist.
Käesoleva direktiivi sätete kohaselt võib 
kasutada ainult hädavajalikke 
isikuandmeid ja neid võib edastada 
üksnes isikutele, kellele neid on vaja 
esitada, ning andmed peavad olema 
võimalikult anonüümsed, kui mitte täiesti 
anonüümsed.
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Or. en

Muudatusettepanek 131
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 b) ELi tasandil üldiste 
andmekaitsealaste õigusaktide 
vastuvõtmisele eelnevalt tuleks ELi 
tasandil vastu võtta küberjulgeolekut 
käsitlevad õigusaktid. Seega tuleks 
käesolev direktiiv vastu võtta alles pärast 
isikuandmete kaitse üldmääruse
vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Sageli on intsidendi tagajärjeks 
isikuandmete kaitstuse rikkumine. Sellises 
olukorras peaksid pädevad asutused ja 
andmekaitseasutused omavahel koostööd 
tegema ja vahetama teavet kõigis 
asjassepuutuvates küsimustes, et tulla 
toime intsidendi tagajärjel toimunud 
isikuandmetega seotud rikkumisega. 
Liikmesriigid rakendavad 
turvaintsidentidest teatamise kohustust 
selliselt, et kui turvaintsidendiga kaasneb 
isikuandmetega seotud rikkumine 
üksikisikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 

(31) Sageli on intsidendi tagajärjeks 
isikuandmete kaitstuse rikkumine. Sellises 
olukorras peaksid pädevad asutused 
omavahel koostööd tegema ja vahetama 
teavet, vajaduse korral operaatoritega, et 
tulla toime intsidendi tagajärjel toimunud 
isikuandmetega seotud rikkumisega 
kooskõlas kehtivate andmekaitse-
eeskirjadega. Liikmesriigid rakendavad 
turvaintsidentidest teatamise kohustust 
selliselt, et kui turvaintsidendiga kaasneb 
isikuandmetega seotud rikkumine 
üksikisikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
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liikumist käsitleva Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse5 tähenduses, oleks 
halduskoormus võimalikult väike ENISA 
peab sidet pädevate asutuste ja 
andmekaitseasutustega ning seega võiks ta 
aidata luua teabevahetusmehhanismid ja -
vormid, et vältida olukorda, kus tuleb 
kasutada kaht teatamisvormi. Ühtne 
teatamisvorm hõlbustaks isikuandmete 
rikkumisega seotud intsidentidest teatamist 
ja vähendaks seega ettevõtjate ja 
haldusasutuste halduskoormust.
____________________

5 SEC(2012)72 (final).

liikumist käsitleva Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse5 tähenduses, oleks 
halduskoormus võimalikult väike. ENISA 
peab sidet pädevate asutuste ja 
andmekaitseasutustega ning seega võiks ta 
aidata luua teabevahetusmehhanismid ja -
vormid, et vältida olukorda, kus tuleb 
kasutada kaht teatamisvormi. Ühtne 
teatamisvorm hõlbustaks isikuandmete 
rikkumisega seotud intsidentidest teatamist 
ja vähendaks seega ettevõtjate ja 
haldusasutuste halduskoormust.
____________________

5 SEC(2012)72 (final).

Or. en

Muudatusettepanek 133
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Et koostöövõrk saaks nõuetekohaselt 
toimida, tuleks komisjonile anda volitused 
võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, et 
määratleda kriteeriumid, millele 
liikmesriik peab vastama, et tal lubataks 
osaleda turvalises teabevahetussüsteemis,
panna paika selliste sündmuste täpsemad 
kirjeldused, mille puhul tuleks kasuta
varajast hoiatust, ja määratleda asjaolud, 
mille korral operaatorid ja 
haldusasutused peavad intsidendist 
teatama.

(34) Et koostöövõrk saaks nõuetekohaselt 
toimida, tuleks komisjonile anda volitused 
võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, et 
panna paika selliste sündmuste täpsemad 
kirjeldused, mille puhul tuleks kasutada
varajast hoiatust.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 17 ja kajastab raportööri uusi 
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muudatusettepanekuid artiklite 9, 10 ja 18 kohta (vt ka selgitust artikli 18 kohta).

Muudatusettepanek 134
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
tuleks komisjonile anda rakendusvolitused 
seoses järgmisega: koostöövõrgu raames 
toimuv pädevate asutuste ja komisjoni 
koostöö, juurdepääs turvalisele 
teabevahetustaristule, ELi võrgu- ja 
infoturbe koostöökava, intsidentidest 
üldsusele teatamise vorm ja kord ning 
võrgu- ja infoturbe jaoks olulised 
standardid ja/või tehnilised kirjeldused. 
Neid volitusi tuleks teostada vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise 
suhtes7.____________________

7 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

(36) Et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
tuleks komisjonile anda rakendusvolitused 
seoses järgmisega: koostöövõrgu raames 
toimuv ühtsete kontaktpunktide ja 
komisjoni koostöö, mis ei piira riikide 
tasandil olemasolevate 
koostöömehhanismide kasutamist, ühised 
ühenduvuse ja turbestandardid turvalisele 
teabevahetustaristule, ELi võrgu- ja 
infoturbe koostöökava ning olulist mõju 
avaldavatest intsidentidest üldsusele 
teatamise vorm ja kord. Neid volitusi 
tuleks teostada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes7.____________________

7 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 20. Muudatusettepaneku eesmärk on 
parandada komisjoni ettepanekus viga kavandatava rakendusakti sisu kohta ja kajastada uut 
muudatusettepanekut, mis esitati artikli 9 lõike 3 kohta.

Muudatusettepanek 135
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
peaks komisjon pidama vastavalt 
vajadusele sidet asjaomaste valdkondlike 
komiteede ja asjaomaste organitega, mis on 
loodud ELi tasandil eelkõige energeetika, 
transpordi ja tervishoiu valdkonnas.

(37) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
peaks komisjon pidama vastavalt 
vajadusele sidet asjaomaste valdkondlike 
komiteede ja asjaomaste organitega, mis on 
loodud ELi tasandil eelkõige energeetika, 
transpordi, tervishoiu ja sõjalises
valdkonnas.

Or. es

Muudatusettepanek 136
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Küberkuritegevuse vastast võitlust 
tuleb täiendada võitlusega riikidevahelise 
spionaaži vastu, mis rikub ELi ja 
liikmesriikide suveräänsust. Käesoleva 
direktiiviga tuleb kaitsta kodanikke, 
ettevõtjaid, avalik- ja eraõiguslikke 
institutsioone ning riike ja valitsusi 
muude küberkuritegude seas tavaliste 
kurjategijate, organiseeritud jõukude ja 
spionaaži eest.

Or. es

Muudatusettepanek 137
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Käesolevas direktiivis järgitakse
Euroopa Liidu põhiõiguste harta põhiõigusi 
ja põhimõtteid, eelkõige õigust eraelu ja 
edastatavate sõnumite puutumatusele, 
isikuandmete kaitset, ettevõtlusvabadust 
ning õigust tõhusale õiguskaitsevahendile 
kohtus ja õiglasele kohtulikule arutamisele. 
Käesolevat direktiivi tuleb rakendada 
nende õiguste ja põhimõtete alusel,

(41) Käesoleva direktiiviga ei piirata ega 
tühistata mingil juhul Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta põhiõigusi ja 
põhimõtteid, eelkõige õigust eraelu 
puutumatusele, õigust teabele ja 
kommunikatsioonile, õigust 
andmekaitsele, ettevõtlusvabadust ning 
õigust tõhusale õiguskaitsevahendile 
kohtus ja õiglasele kohtulikule arutamisele. 
Käesolevat direktiivi tuleb rakendada 
nende õiguste ja põhimõtete alusel,

Or. es

Muudatusettepanek 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
meetmed võrgu- ja infoturbe ühtlaselt 
kõrge taseme tagamiseks.

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
meetmed võrgu- ja infoturbe ühtlaselt 
kõrge taseme tagamiseks, pakkudes 
turvalist ja usaldusväärset 
digitaalkeskkonda, tagades võrgu 
neutraalsuse ja universaalse õiguse 
telekommunikatsioonile ja kõikidele selle 
juurde kuuluvatele teenustele.

Or. es

Muudatusettepanek 139
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestatakse operaatoritele ja 
haldusasutustele turvanõuded.

(c) kehtestatakse operaatoritele ja 
haldusasutustele turvanõuded, mis 
tagaksid, et puudub kaalutlusõigus.

Or. es

Muudatusettepanek 140
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestatakse operaatoritele ja 
haldusasutustele turvanõuded.

(c) kehtestatakse operaatoritele 
turvanõuded.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine muudatusettepaneku reguleerimisala piiranguga seoses IV peatükiga. 
Haldusasutused ei tohiks kuuluda IV peatüki reguleerimisalasse, sest nende asjakohasus 
siseturu toimimises on piiratud ja oma avalike ülesannete tõttu peavad nad olema 
nõuetekohaselt hoolsad. Seetõttu ei oleks asjakohane kehtestada neile operaatoritega samu 
kohustusi.

Muudatusettepanek 141
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklis 14 sätestatud turvanõudeid ei 
kohaldata direktiivis 2002/21/EÜ osutatud 
üldkasutatavaid sidevõrke või 
üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvate ettevõtjate 
suhtes, kes peavad täitma konkreetseid 

välja jäetud
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turva- ja terviklusnõudeid, mis on 
sätestatud nimetatud direktiivi artiklites 
13a ja 13b, ega usaldusteenuse pakkujate 
suhtes.

Or. es

Muudatusettepanek 142
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Samuti ei piira käesolev direktiiv 
järgmiste õigusaktide kohaldamist: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta,10 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 
2002/58/EÜ, milles käsitletakse 
isikuandmete töötlemist ja eraelu 
puutumatuse kaitset elektroonilise side 
sektoris, ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta11.
____________________

10 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
11 SEC(2012) 72 (final).

5. Samuti ei piira käesolev direktiiv 
järgmiste õigusaktide kohaldamist: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta,10 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 
2002/58/EÜ, milles käsitletakse 
isikuandmete töötlemist ja eraelu 
puutumatuse kaitset elektroonilise side 
sektoris, ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus 
(EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta11. Kasutada 
tohib ainult käesoleva direktiivi 
eesmärkidel hädavajalikke isikuandmeid 
ning andmed peaksid olema võimalikult 
anonüümsed, kui mitte täiesti 
anonüümsed.____________________

10 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
11 SEC(2012) 72 (final).

Or. en
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Muudatusettepanek 143
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Info jagamisega koostöövõrgu raames 
vastavalt III peatükile ning võrgu- ja 
infoturbe intsidentidest teatamisega 
vastavalt artiklile 14 võib kaasneda vajadus 
töödelda isikuandmeid. Käesoleva 
direktiiviga taotletavate avaliku huvi 
eesmärkide saavutamise jaoks vajalikuks 
töötlemiseks peab olema liikmesriigi luba
vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artiklile 7 ja 
direktiivile 2002/58/EÜ selliselt, nagu neid 
siseriikliku õigusega kohaldatakse.

6. Info jagamisega koostöövõrgu raames 
vastavalt III peatükile ning võrgu- ja 
infoturbe intsidentidest teatamisega 
vastavalt artiklile 14 võib kaasneda vajadus 
töödelda isikuandmeid. Käesoleva 
direktiiviga taotletavate avaliku huvi 
eesmärkide saavutamise jaoks vajalikuks 
töötlemiseks peab olema liikmesriigi luba 
vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artiklile 7 ja 
direktiivile 2002/58/EÜ selliselt, nagu neid 
siseriikliku õigusega kohaldatakse. 
Liikmesriigid tagavad, et operaatoreid ja 
pädevaid asutusi ei peetaks vastutavaks 
isikuandmete kasutamise eest, kui see on 
vajalik info jagamiseks koostöövõrgu 
raames.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Miski ei takista liikmesriike võtmast vastu 
ja säilitamast sätteid, millega tagatakse 
turvalisuse kõrgem tase, ilma et see piiraks
nende ELi õigusest tulenevaid kohustusi.

Liikmesriigid võtavad vastu ja säilitavad
sätteid, millega tagatakse turvalisuse 
kõrgem tase, kusjuures see piirab nende 
ELi õigusest tulenevaid kohustusi ja riikide 
julgeolekualaseid eesmärke.

Or. en
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Muudatusettepanek 145
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „vastupanuvõime küberohtudele” –
võrgu ja infosüsteemi võime pidada vastu 
intsidentidele ja taastada täielik 
toimimisvõime pärast intsidente, milleks 
on muu hulgas talitlushäired, 
elektrikatkestused ja turvaintsidendid;

Or. en

Muudatusettepanek 146
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „risk” – asjaolu või sündmus, mis võib 
kahjustada turvalisust;

(3) „risk” – mõistlikult tuvastatav asjaolu 
või sündmus, mis võib kahjustada 
turvalisust;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „infoühiskonna teenus” – teenus 
direktiivi 98/34/EÜ artikli 1 punkti 2 

välja jäetud
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tähenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 148
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 8 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) muude infoühiskonna teenuste 
pakkumist võimaldavate infoühiskonna 
teenuste pakkuja; infoühiskonna teenuste 
mittetäielik loetelu on esitatud II lisas;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 149
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 8 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) energeetika, transpordi, panganduse, 
väärtpaberitega kauplemise ja tervishoiu 
valdkonnas esmatähtsa majandusliku ja 
ühiskondliku tegevuse säilitamiseks 
vajaliku elutähtsa infrastruktuuri operaator; 
operaatorite mittetäielik loetelu on esitatud 
II lisas;

(b) sellise elutähtsa infrastruktuuri 
operaator, mis on vajalik majandusliku 
stabiilsuse ja vastupanuvõime, 
rahvatervise, avaliku julgeoleku või nende 
kombinatsiooni jaoks ja mille häired või 
häving avaldavad suurt mõju 
liikmesriigis, kuna nimetatud ülesandeid 
ei ole suudetud täita; operaatorite 
mittetäielik loetelu on esitatud II lisas;

Or. en
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Muudatusettepanek 150
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 8 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) energeetika, transpordi, panganduse, 
väärtpaberitega kauplemise ja tervishoiu 
valdkonnas esmatähtsa majandusliku ja 
ühiskondliku tegevuse säilitamiseks 
vajaliku elutähtsa infrastruktuuri operaator; 
operaatorite mittetäielik loetelu on esitatud 
II lisas;

(b) energeetika, transpordi, panganduse, 
väärtpaberitega kauplemise ja tervishoiu 
valdkonnas esmatähtsa majandusliku ja 
ühiskondliku tegevuse säilitamiseks 
vajaliku elutähtsa infrastruktuuri operaator, 
kui asjakohane võrk ja asjakohased 
infosüsteemid on sellega otseselt seotud; 
operaatorite mittetäielik loetelu on esitatud 
II lisas;

Or. en

Selgitus

Puhtalt „valdkondliku” lähenemisviisi asemel on vaja võtta kasutusele „taristupõhine” 
lähenemisviis. Kõik elutähtsa infrastruktuuri operaatorite võrgud ja infosüsteemid ei ole 
elutähtsad ehk need ei ole hädavajalikud esmatähtsa tegevuse säilitamiseks (näiteks seadmete 
hooldusega seotud võrgud ja infosüsteemid). Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada üksnes 
neile võrkudele ja infosüsteemidele, mis on otseselt seotud elutähtsa infrastruktuuriga.

Muudatusettepanek 151
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituse
2003/361/EÜ1 (mis käsitleb 
mikroettevõtete ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete määratlust) artikli 2 
lõikes 3 määratletud mikroettevõte ei ole 
operaator selle määratluse tähenduses, 
välja arvatud juhul, kui ta tegutseb 
käesoleva artikli esimese lõigu punkti b 
tähenduses elutähtsa infrastruktuuri 



PE519.685v01-00 28/69 AM\1004135ET.doc

ET

operaatori tütarettevõtjana.
_____________
1 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 välja jäetud
Põhimõte

Liikmesriigid tagavad oma territooriumil 
võrgu ja infosüsteemide turvalisuse kõrge 
taseme kooskõlas käesoleva direktiiviga.

Or. en

Selgitus

Väljajätmine on vajalik, et vältida kattumist artikli 1 lõikega 1. Pealegi saavad liikmesriigid 
tagada ainult vastavuse käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega. Üldpõhimõtet turvalisuse 
kõrge taseme tagamise kohta ei saa jõustada.

Muudatusettepanek 153
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad oma territooriumil 
võrgu ja infosüsteemide turvalisuse kõrge 
taseme kooskõlas käesoleva direktiiviga.

Liikmesriigid tagavad oma territooriumil 
võrgu ja infosüsteemide turvalisuse kõrge 
taseme kooskõlas käesoleva direktiiviga. 
Küberkuritegevuse vastast võitlust 
täiendatakse võitlusega riikidevahelise 
spionaaži vastu, sest see rikub ELi ja 
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liikmesriikide suveräänsust.

Or. es

Muudatusettepanek 154
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) teadus- ja arendustegevuse kavad ja 
kirjeldus selle kohta, kuidas neis kavades 
kajastuvad määratletud prioriteedid.

(e) teadus- ja arendustegevuse kavad ja 
kirjeldus selle kohta, kuidas neis kavades 
kajastuvad määratletud prioriteedid, milles 
on määrav osa ülikoolidel ja 
teaduskeskustel.

Or. es

Muudatusettepanek 155
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) äärmise hoolikusega koostatud 
kvaliteediprogrammid ning käesoleva 
direktiivi rakendamiseks ja laiendamiseks 
vajalikud arendused. Igasuguse 
rakenduse ehitamisel kasutatakse 
taaskasutatavat koodi ja püütakse 
võimaluse piires selleks kasutada avatud 
lähtekoodi.

Or. es

Muudatusettepanek 156
Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) riski hindamise kava, et teha kindlaks 
riskid ja hinnata võimalike intsidentide 
mõju;

(a) riskihalduse raamistik, et luua 
metoodika riskide kindlakstegemiseks, 
prioriseerimiseks, hindamiseks ja
käsitlemiseks, võimalike intsidentide mõju 
hindamine, ennetus- ja 
kontrollivõimalused ning võimalike 
vastumeetmete valiku kriteeriumid;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 29. Komisjoni ettepanek oleks liiga 
kaugelepürgiv seoses liikmesriikide riikliku julgeoleku küsimustega ning oleks muutnud 
tõhususe nimel koostöökava ebapraktiliseks ja liiga keeruliseks.

Muudatusettepanek 157
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) riski hindamise kava, et teha kindlaks 
riskid ja hinnata võimalike intsidentide 
mõju;

(a) riski hindamise kava, et teha kindlaks 
riskid ja hinnata võimalike intsidentide 
mõju; kava tuleks igal aastal läbi vaadata 
ja seda ajakohastada;

Or. en

Muudatusettepanek 158
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) veebis avaldatakse sidusalt kataloog, 
milles on esitatud kõik üksused, kes 
täidavad direktiiviga kehtestatud 
riskijuhtimis- ja teavitusnõudeid, tagades, 
et ei piirata ühegi liikmesriigi kodaniku 
õigust teabele, ning nõudes läbipaistva 
võrgu- ja infoturbealase juhtimis- ja 
menetluskava koostamist;

Or. es

Muudatusettepanek 159
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) samuti tuleb edendada paroolide 
säilitamist ja kasutamist, näiteks kasutada 
rohkem räsifunktsiooni või paroolide 
haldamise vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) eriliselt võetakse arvesse ühiskonna 
kõige haavatavamaid sektoreid, nagu 
digitaalse lõhe tõttu kannatavad 
kodanikud või suhtlusvõrkudega 
kokkupuutuvad elanikkonna vähemused.
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Or. es

Muudatusettepanek 161
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklik võrgu- ja infoturbe strateegia 
ning riiklik võrgu- ja infoturbe 
koostöökava edastatakse komisjonile ühe
kuu jooksul pärast seda, kui need on vastu 
võetud.

3. Riiklik võrgu- ja infoturbe strateegia 
ning riiklik võrgu- ja infoturbe 
koostöökava edastatakse komisjonile 
kolme kuu jooksul pärast seda, kui need on 
vastu võetud.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik nimetab võrgu ja 
infosüsteemide turbe vallas oma riigi 
pädeva asutuse (edaspidi „pädev asutus”).

1. Iga liikmesriik nimetab võrgu ja 
infosüsteemide turbe vallas ühe või mitu
oma riigi pädevat tsiviilasutust (edaspidi 
„pädev asutus / pädevad asutused”).

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 32 ja selle eesmärk on täpsustada, millist 
liiki asutus peaks täitma riigi pädeva asutuse rolli.

Muudatusettepanek 163
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused jälgivad käesoleva 
direktiivi rakendamist riigi tasandil ning 
aitavad kaasa selle ühetaolisele 
kohaldamisele kogu ELis.

2. Pädevad asutused jälgivad käesoleva 
direktiivi rakendamist riigi tasandil ning 
aitavad kaasa selle ühetaolisele 
kohaldamisele kogu ELis. Nad teevad ka 
kontrolli võrgu- ja infoturbeaspektide 
rakendamise üle oma asutuse sees.

Or. es

Muudatusettepanek 164
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriik nimetab rohkem kui 
ühe pädeva asutuse, siis ta nimetab riigi 
tsiviilasutuse, näiteks pädeva asutuse 
võrgu- ja infosüsteemide turbe 
valdkonnas riiklikuks ühtseks 
kontaktpunktiks (edaspidi „ühtne 
kontaktpunkt”). Kui liikmesriik nimetab 
ainult ühe pädeva asutuse, siis on see 
pädev asutus ka ühtne kontaktpunkt.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 33 ja on kooskõlas raportööri uue 
muudatusettepanekuga artikli 6 lõike 1 kohta. Selle eesmärk on ka täpsustada, millist liiki 
asutus peaks täitma ühtse kontaktpunkti rolli.

Muudatusettepanek 165
Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused saavad kätte haldusasutuste ja
operaatorite teated intsidentide kohta 
vastavalt artikli 14 lõikele 2 ning et neile 
antakse artiklis 15 osutatud rakendamis- ja 
jõustamispädevus.

4. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused ja ühtsed kontaktpunktid – kui 
see on asjakohane käesoleva artikli 
lõike 2 a kohaselt – saavad kätte 
operaatorite teated intsidentide kohta 
vastavalt artikli 14 lõikele 2 ning et neile 
antakse artiklis 15 osutatud rakendamis- ja 
jõustamispädevus.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 37. Selle eesmärk on täpsustada eri 
asutuste rolli, et vältida teadete edastamist nii pädevatele asutustele kui ka ühtsetele 
kontaktpunktidele. Arvestades, et mõnes sektoris esitavad teateid intsidentide kohta juba liidu 
asutused, tuleks vältida kattuvusi.

Muudatusettepanek 166
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui liidu õigusaktides nähakse ette 
valdkondlik liidu reguleeriv või 
järelevalveasutus, muu hulgas võrgu- ja 
infosüsteemide turbe valdkonnas, siis 
saab see asutus selle sektori asjaomaste 
operaatorite teated intsidentide kohta 
vastavalt artikli 14 lõikele 2 ning talle 
antakse artiklis 15 osutatud rakendamis-
ja jõustamispädevus. Kõnealune liidu 
asutus teeb nende kohustuste valdkonnas 
tihedat koostööd vastuvõtva liikmesriigi 
pädevate asutustega ja ühtsete 
kontaktpunktidega. Vastuvõtva 
liikmesriigi ühtne kontaktpunkt esindab 
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liidu asutust III peatüki kohustuste puhul.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 37. Selle eesmärk on täpsustada eri 
asutuste rolli, et vältida teadete edastamist nii pädevatele asutustele kui ka ühtsetele 
kontaktpunktidele. Arvestades, et mõnes sektoris esitavad teateid intsidentide kohta juba liidu 
asutused, tuleks vältida kattuvusi.

Muudatusettepanek 167
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused ja komisjon 
moodustavad võrgu („koostöövõrk”), et 
teha võrku ja infosüsteeme mõjutavate 
riskide ja intsidentidega võitlemiseks 
koostööd.

1. Ühtsed kontaktpunktid ja komisjon 
ning nende nõudmisel ka ENISA
moodustavad võrgu („koostöövõrk”), mis 
teeb koostööd, töötamaks välja vahendeid 
turbeprobleemide ning võrku ja 
infosüsteeme mõjutavate riskide või
intsidentide kindlakstegemiseks, 
analüüsimiseks ning nendega
võitlemiseks.

Or. el

Muudatusettepanek 168
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koostöövõrk võimaldab pidevat 
teabevahetust komisjoni ja pädevate 
asutuste vahel. Taotluse korral abistab 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet 

2. Koostöövõrk võimaldab pidevat 
teabevahetust komisjoni ja ühtsete 
kontaktpunktide vahel. Taotluse korral 
abistab Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet 
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(„ENISA”) koostöövõrku oma teadmiste ja 
nõuannetega.

(„ENISA”) koostöövõrku oma teadmiste ja 
nõuannetega. Vajaduse korral võib 
kutsuda operaatoreid ja 
küberjulgeolekulahenduste pakkujaid 
osalema koostöövõrgu tegevuses, millele 
on osutatud lõike 3 punktides g, h ja i.

Or. en

Selgitus

Lisaks raportööri muudatusettepanekutele, milles võimaldatakse operaatorite kaasamist 
koostöövõrku, tuleks kaaluda ka küberjulgeoleku pakkujate kaasamist, mis võib anda suurt 
lisaväärtust, sest need organisatsioonid võivad anda teavet seoses oma kliendibaasist kogutud 
küberohtudega ja koondteavet nõuetest, probleemidest ja parimatest tavadest seoses suure 
hulga kliendirühmadega.

Muudatusettepanek 169
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) avaldavad ühisel veebisaidil
korrapäraselt mittekonfidentsiaalset teavet 
töös olevate varajaste hoiatuste ja 
koordineeritud reageerimise kohta;

(c) avaldavad korrapäraselt 
mittekonfidentsiaalset teavet töös olevate 
varajaste hoiatuste ja koordineeritud 
reageerimise kohta, kõige olulisemates 
digitaalruumides, mida on lisaks 
veebisaitidele võimalik vaadata 
mobiilsidevahenditega ja tahvelarvutiga;

Or. es

Muudatusettepanek 170
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) arutavad ja hindavad ühe liikmesriigi 
või komisjoni taotlusel ühiselt üht või 
mitut artiklis 5 osutatud riiklikku võrgu- ja 
infoturbe strateegiat või riiklikku võrgu- ja 
infoturbe koostöökava käesoleva direktiivi 
reguleerimisala piires;

(d) arutavad ja hindavad ühiselt üht või 
mitut artiklis 5 osutatud riiklikku võrgu- ja 
infoturbe strateegiat või riiklikku võrgu- ja 
infoturbe koostöökava käesoleva direktiivi 
reguleerimisala piires;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide või komisjoni üksiktaotluste võimalus oleks liiga laiahaardeline ja kahjustaks 
sellise koostöövõrgu tõhusa toimimise eeltingimusi.

Muudatusettepanek 171
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) arutavad ja hindavad liikmesriigi või 
komisjoni taotlusel ühiselt CERTide töö 
tulemuslikkust, eelkõige juhul, kui ELi 
tasandil toimuvad võrgu- ja infoturbe 
õppused;

(e) arutavad ja hindavad ühiselt CERTide 
töö tulemuslikkust, eelkõige juhul, kui ELi 
tasandil toimuvad võrgu- ja infoturbe 
õppused;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide või komisjoni üksiktaotluste võimalus oleks liiga laiahaardeline ja kahjustaks 
sellise koostöövõrgu tõhusa toimimise eeltingimusi.

Muudatusettepanek 172
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) teevad koostööd ja vahetavad infot 
Europoli juures tegutseva 
küberkuritegevuse vastase võitluse 
Euroopa keskuse ja muude asjaomaste 
Euroopa asutustega kõigil asjakohastel 
teemadel, eelkõige andmekaitse, 
energeetika, transpordi, panganduse, 
väärtpaberitega kauplemise ja tervishoiu 
vallas;

(f) teevad koostööd ja vahetavad 
oskusteavet asjakohastel teemadel võrgu-
ja infoturbe kohta, eelkõige andmekaitse, 
energeetika, transpordi, panganduse, 
finantsturgude ja tervishoiu vallas 
Europoli juures tegutseva 
küberkuritegevuse vastase võitluse 
Euroopa keskuse ja muude asjaomaste 
Euroopa asutustega;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 44. Muudatusettepaneku eesmärk on 
täpsustada, mis liiki teavet vahetatakse küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse 
ja muude asjaomaste Euroopa asutustega.

Muudatusettepanek 173
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) korraldavad vastastikku suutlikkuse ja 
valmisoleku eksperdihindamisi;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportöör pooldab koostöövõrku, aga vastastikused eksperdihindamised võivad olla 
vastuolus riikliku julgeoleku oluliste aspektidega, mida ei reguleerita ELi toimimise lepingu 
artikliga 114.

Muudatusettepanek 174
Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) töötavad koostöös ENISAga lisaks 
artikli 14 lõikes 2 sätestatud 
parameetritele välja sektoripõhiste 
kriteeriumide suunised olulistest 
intsidentidest teatamiseks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek peaks järgnema muudatusettepanekule 45 (artikli 6 lõike 3 
punkt i a (uus)). Viidet artikli 14 lõikele 2 tuleks seostada muudatusettepanekutega 56–59. 
Kuigi käesolevas direktiivis nähakse ette horisontaalsed sektoriülesed kriteeriumid, mille 
puhul tuleks esitada teade, on vajalik panna paika sektoripõhised kriteeriumid. Kogu liidus 
sektoripõhise kohaldamise saavutamiseks tuleks kriteeriumid välja töötada võrgus ja koostöös 
ENISAga.

Muudatusettepanek 175
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pädevad asutused konsulteerivad 
asjaomaste haldusasutuste ja 
operaatoritega enne koostöövõrgu raames 
tundliku ja konfidentsiaalse teabe 
vahetamist nende võrku ja infosüsteeme 
kahjustavate ohtude ja intsidentide kohta.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga kavatsetakse muuta koostöövõrgus toimuv teabevahetuse protsess 
kaasavamaks, võttes arvesse haldusasutuste ja operaatorite võimalikke kommentaare ja 
märkusi nende võrku ja infosüsteeme kahjustavaid ohte ja intsidente puudutava tundliku ja 
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konfidentsiaalse teabe vahetamise kohta. Kuigi märkused ei ole siduvad, võivad pädevad 
asutused nendega arvestada.

Muudatusettepanek 176
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
korra, mis hõlbustaks lõigetes 2 ja 3 
osutatud koostööd pädevate asutuste ja 
komisjoni vahel. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 19 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusega.

4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
korra, mis hõlbustaks lõigetes 2 ja 3 
osutatud koostööd pädevate asutuste ja 
komisjoni vahel. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 19 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Isikuandmeid avaldatakse vaid neile, 
kes peavad neid andmeid töötlema oma 
ülesannete täitmiseks kooskõlas 
asjakohase õigusliku alusega. 
Avaldatakse vaid nende ülesannete 
täitmiseks hädavajalikke andmeid. 
Tagatakse eesmärgist tulenevate 
piirangute põhimõtte järgimine. 
Käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkidel täpsustatakse nende andmete 
säilitamise ajapiirangut.

Or. en
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Muudatusettepanek 178
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kriteeriumid liikmesriikide osalemise 
kohta turvalises infojagamissüsteemis, et 
kõik osalejad tagaksid turvalisuse ja 
vastupanuvõime kõrge taseme töötlemise 
igas etapis, sealhulgas asjakohaste 
konfidentsiaalsus- ja turbemeetmetega 
kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ artiklitega 
16 ja 17 ning määruse (EÜ) nr 45/2001 
artiklitega 21 ja 22.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 18 vastu delegeeritud 
õigusaktid, et määratleda kriteeriumid 
millele liikmesriik peab vastama, et tal 
lubataks osaleda turvalises 
infojagamissüsteemis; kriteeriumid 
puudutavad järgmist:

välja jäetud

(a) turvalise ja vastupidava ning 
koostöövõrgu turvalise taristuga koosolu-
ja koostalitlusvõimelise side- ja infotaristu 
käideldavus riigi tasandil vastavalt artikli 
7 lõikele 3 ning
(b) piisavate tehniliste, rahaliste ja 
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inimressursside ning protsesside 
olemasolu pädevas asutuses ja CERTis, 
mis võimaldaks tulemuslikku, tõhusat ja 
turvalist osalust turvalises 
infojagamissüsteemis vastavalt artikli 6 
lõikele 3 ning artikli 7 lõigetele 2 ja 3.

Or. en

Selgitus

Asendab muudatusettepaneku 47.

Muudatusettepanek 180
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 18 vastu delegeeritud 
õigusaktid, et määratleda kriteeriumid 
millele liikmesriik peab vastama, et tal 
lubataks osaleda turvalises 
infojagamissüsteemis; kriteeriumid 
puudutavad järgmist:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 181
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lähtudes lõigetes 2 ja 3 osutatud 
kriteeriumidest, võtab komisjon 
rakendusaktidega vastu otsused 
liikmesriikide juurdepääsu kohta sellele 

3. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
ühised ühenduvuse ja turbestandardid, 
mida järgivad ühtsed kontaktpunktid enne 
tundliku ja konfidentsiaalse teabe 
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turvalisele taristule. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

vahetamist koostöövõrgu raames. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Tuleks välja töötada ühised ühenduvuse ja turbestandardid, et kaitsta teavet ning saavutada 
liikmesriikide vahel läbipaistev protsess ja teabe suurem jagamine vastastikuse usalduse 
alusel.

Muudatusettepanek 182
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused ja komisjon annavad 
koostöövõrgus varajasi hoiatusi riskide ja 
intsidentide kohta, mis vastavad vähemalt 
ühele järgmistest tingimustest:

1. Ühtsed kontaktpunktid, komisjon või 
ENISA annavad koostöövõrgus varajasi 
hoiatusi riskide ja intsidentide kohta, mis 
vastavad vähemalt ühele järgmistest 
tingimustest:

Or. el

Muudatusettepanek 183
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nende ulatus kasvab või võib kasvada 
kiiresti;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kriteeriumi täidetaks kogu aeg ja see tekitaks ebaproportsionaalse hulga varajasi hoiatusi, 
mis ületaksid asutuste suutlikkust. Pealegi ei nõua riski või intsidendi ulatuse kasv iseenesest 
tingimata tegevust liidu tasandil.

Muudatusettepanek 184
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) need ületavad või võivad ületada riigi 
reageerimissuulikkuse;

(b) ühtne kontaktpunkt annab hinnangu, 
et risk või intsident võib ületada riigi 
reageerimissuutlikkust;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada kriteeriume, mille puhul tuleb kasutada varajast 
hoiatust. Lisatäpsustusi tuleks teha delegeeritud õigusaktidega, et saavutada tehniline 
neutraalsus ja võtta arvesse sektoripõhiseid tingimusi.

Muudatusettepanek 185
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) need mõjutavad või võivad mõjutada
rohkem kui üht liikmesriiki.

(c) ühtsed kontaktpunktid või komisjon 
annavad hinnangu, et risk või intsident 
mõjutab rohkem kui üht liikmesriiki.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada kriteeriume, mille puhul tuleb kasutada varajast 
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hoiatust. Lisatäpsustusi tuleks teha delegeeritud õigusaktidega, et jääda tehniliselt 
neutraalseks ja võtta arvesse sektoripõhiseid tingimusi.

Muudatusettepanek 186
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Koostöövõrgu liikmed avalikustavad 
riskide või intsidentide kohta saadud teabe 
alles pärast seda, kui nad on saanud 
heakskiidu teatavalt riiklikult pädevalt 
asutuselt. 

Or. en

Muudatusettepanek 187
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ENISA töötab koostöös komisjoniga välja 
liikmesriikide süsteeme täiendavat 
üleeuroopalist varajaste hoiatuste ja 
reageerimise süsteemi ning haldab seda.

Or. el

Muudatusettepanek 188
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib mõne liikmesriigi 
taotlusel või omal algatusel paluda, et 
liikmesriik esitaks kogu asjakohase teabe 
konkreetse riski või intsidendi kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva artikli lõikes 1 juba määratletakse, millistel tingimustel tuleks kasutada varajast 
hoiatust. Seega oleks komisjoni või üksikute liikmesriikide täpsustamata lisataotluste 
võimalus liiga laiahaardeline ja kahjustaks tõhusat koostööd.

Muudatusettepanek 189
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kahtlustatakse, et varajases 
hoiatuses käsitletav risk või intsident on 
seotud kuriteoga, teatab pädev asutus või 
komisjon sellest Europoli juures 
tegutsevale küberkuritegevuse vastase 
võitluse Euroopa keskusele.

4. Kui kahtlustatakse, et varajases 
hoiatuses käsitletav risk või intsident on 
seotud raske kuriteoga, ja kui asjaomane 
operaator on teatanud kahtlustatavatest 
raske kuriteoga seotud intsidentidest, 
millele on osutatud artikli 15 lõikes 4,
tagab liikmesriik, et vastavalt vajadusele 
teatatakse sellest Europoli juures 
tegutsevale küberkuritegevuse vastase 
võitluse Euroopa keskusele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 50. Seaduslikkuse põhimõtte järgselt ei ole 
see põhimõte siduv muudele asutustele kui õiguskaitseasutustele, ja nad ei pea automaatselt 
teavitama kahtlustatavatest kuriteoga seotud intsidentidest. Käesoleva direktiivi kontekstis ei 
saa reguleerida kontakte Europoli juures tegutseva küberkuritegevuse vastase võitluse 
Euroopa keskuse ja asutuste vahel, kes ei ole õiguskaitseasutused.
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Muudatusettepanek 190
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Koostöövõrgu liikmed ei avalikusta 
riskide või intsidentide kohta lõike 1 
kohaselt saadud teavet, kui nad ei ole 
saanud teavitava ühtse kontaktpunkti 
eelnevat heakskiitu.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kaitsta usaldust ja ergutada teabe jagamist varajaste 
hoiatuste avaldamise kooskõlastamise kaudu.

Muudatusettepanek 191
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Koostöövõrgu liikmed ega komisjon ei 
avalikusta riskide või intsidentide kohta 
lõike 1 kohaselt saadud teavet, kui nad ei 
ole saanud teavitava ühtse kontaktpunkti 
eelnevat heakskiitu. Enne teabe jagamist 
koostöövõrgus teavitab ühtne 
kontaktpunkt oma kavatsusest 
operaatorit, kellega teave on seotud, ning 
kui ta peab seda asjakohaseks, siis ta 
muudab kõnealuse teabe anonüümseks.

Or. en
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Selgitus

See on tähtis usalduse suurendamiseks ja teabe jagamise ergutamiseks. Ilma nende 
kaitsemeetmeteta hoiduksid riikide pädevad asutused ja operaatorid väga suure tõenäosusega 
intsidentidest teavitamisest ja teabe jagamisest.

Muudatusettepanek 192
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Koordineeritud reageerimiskavas 
arvestatakse piisava liiasusega.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi võrgu- ja infoturbe koostöökava Euroopa võrgu- ja infoturbe koostöökava 
ja strateegia

Or. es

Muudatusettepanek 194
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liidu võrgu- ja infoturbe koostöökava 
töötatakse välja nii, et see on sidus 
käesoleva direktiivi artiklis 5 ette nähtud 
riiklike võrgu- ja infoturbe strateegiate ja 
koostöökavadega, hõlmates vajaduse 
korral põhjenduses 13 a osutatud 
inventuuri.

Or. en

Selgitus

Vt Christian Engströmi muudatusettepanekut põhjenduse 13 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 195
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EL võib sõlmida rahvusvahelisi lepinguid 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, et võimaldada neil 
osaleda ja korraldada nende osalus 
mõningates koostöövõrgu tegevustes, ilma 
et see piiraks koostöövõrgu võimalusi teha 
mitteametlikku rahvusvahelist koostööd. 
Sellises lepingus arvestatakse vajadusega 
tagada koostöövõrgus ringlevate 
isikuandmete piisav kaitse.

EL võib sõlmida rahvusvahelisi lepinguid 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, et võimaldada neil 
osaleda ja korraldada nende osalus 
mõningates koostöövõrgu tegevustes, ilma 
et see piiraks koostöövõrgu võimalusi teha 
mitteametlikku rahvusvahelist koostööd. 
Sellises lepingus arvestatakse vajadusega 
tagada koostöövõrgus ringlevate 
isikuandmete piisav kaitse. 
Rahvusvahelisel tasandil püüab liit 
mõjutada suhtlusvõrke haldavaid 
ettevõtjaid, et asjakohaste turvasätete 
leidmine ei ole kasutaja ülesanne, vaid 
automaatselt tagatakse maksimaalne 
turvalisus ja sõnumite krüpteerimine, 
ning seejärel võib kasutaja teadlikult 
lubada turvaseadete leevendamist 
konkreetsel eesmärgil.
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Or. en

Muudatusettepanek 196
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EL võib sõlmida rahvusvahelisi lepinguid 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, et võimaldada neil 
osaleda ja korraldada nende osalus 
mõningates koostöövõrgu tegevustes, ilma 
et see piiraks koostöövõrgu võimalusi teha 
mitteametlikku rahvusvahelist koostööd. 
Sellises lepingus arvestatakse vajadusega 
tagada koostöövõrgus ringlevate 
isikuandmete piisav kaitse.

EL võib sõlmida rahvusvahelisi lepinguid 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, et võimaldada neil 
osaleda ja korraldada nende osalus 
mõningates koostöövõrgu tegevustes, ilma 
et see piiraks koostöövõrgu võimalusi teha 
mitteametlikku rahvusvahelist koostööd. 
Sellises lepingus arvestatakse vajadusega 
tagada koostöövõrgus ringlevate 
isikuandmete piisav kaitse. Sellistega 
lepingutega peab samuti säilitama ELi 
suveräänsuse ning selle institutsioonide ja 
liikmesriikide sõltumatuse.

Or. es

Muudatusettepanek 197
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Operaatorite elutähtsuse tase

Liikmesriikidel on õigus määrata 
operaatorite elutähtsuse tase, võttes 
arvesse sektorite eripära, parameetreid, 
nagu konkreetse operaatori tähtsus 
sektori teenuse asjakohase taseme 
säilitamisel, operaatori osutatava teenuse 
kasutajate arv ja ajavahemik, milleni 
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operaatori põhiteenuste katkestusel on 
negatiivne mõju esmatähtsa majandusliku 
ja sotsiaalse tegevuse säilitamisele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek kuulub IV peatükki ja peaks eelnema selle artiklile 14. Artikli eesmärk on 
võimaldada II lisa ja selle tagajärjel IV peatükis sätestatud kohustuste eristavamat liigitamist. 
Tulevikus teatavad intsidentidest kõik operaatorid, olenemata nende elutähtsuse tasemest, 
kusjuures turvaauditite vormi võib kohandada vastavalt operaatori elutähtsuse konkreetsele 
tasemele.

Muudatusettepanek 198
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

HALDUSASUTUSTE JA
OPERAATORITE VÕRKUDE JA 
INFOSÜSTEEMIDE TURVE

OPERAATORITE VÕRKUDE JA 
INFOSÜSTEEMIDE TURVE

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine raporti projektiga.

Muudatusettepanek 199
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et haldusasutused 
ja operaatorid võtavad vajalikud tehnilised 
ja korralduslikud meetmed, et hallata riske, 

1. Liikmesriigid tagavad, et haldusasutused 
ja operaatorid võtavad vajalikud tehnilised 
ja korralduslikud meetmed, et hallata riske, 
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mis ohustavad nende kontrollitavate ja 
nende töös kasutatavate võrkude ja 
infosüsteemide turvalisust. Tehnika taset 
arvesse võttes tagatakse nende meetmetega 
turvalisuse tase, mis on vastavuses 
konkreetse ohuga. Eelkõige võetakse 
meetmeid, et vältida ja minimeerida nende 
asutuste pakutavate põhiteenuste võrku ja 
infosüsteemi kahjustavate intsidentide 
mõju ning tagada seega neid võrke ja 
infosüsteeme kasutavate teenuste pidevus.

mis ohustavad nende kontrollitavate ja 
nende töös kasutatavate võrkude ja 
infosüsteemide turvalisust. Nende 
meetmetega tagatakse turvalisuse tase, mis
on vastavuses konkreetse ohuga ja eelkõige 
võetakse tõhusaid ja proportsionaalseid
meetmeid, et vältida ja minimeerida nende 
asutuste pakutavate põhiteenuste võrku ja 
infosüsteemi kahjustavate intsidentide 
mõju ning tagada seega neid võrke ja 
infosüsteeme kasutavate põhiteenuste
pidevus. Vajaduse korral peavad 
haldusasutused ja operaatorid võtma 
omal kulul ka vajalikke ja koheseid 
meetmeid, et hallata uusi ja 
ettenägematuid riske ning taastada 
teenuse tavapärane turvalisuse tase.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
haldusasutused ja operaatorid võtavad 
vajalikud tehnilised ja korralduslikud 
meetmed, et hallata riske, mis ohustavad 
nende kontrollitavate ja nende töös 
kasutatavate võrkude ja infosüsteemide 
turvalisust. Tehnika taset arvesse võttes 
tagatakse nende meetmetega turvalisuse 
tase, mis on vastavuses konkreetse ohuga. 
Eelkõige võetakse meetmeid, et vältida ja 
minimeerida nende asutuste pakutavate 
põhiteenuste võrku ja infosüsteemi 
kahjustavate intsidentide mõju ning tagada 
seega neid võrke ja infosüsteeme 
kasutavate teenuste pidevus.

1. Liikmesriigid tagavad, et operaatorid 
võtavad vajalikud ja proportsionaalsed
tehnilised ja korralduslikud meetmed, et 
hallata riske, mis ohustavad nende 
kontrollitavate ja nende töös kasutatavate 
võrkude ja infosüsteemide turvalisust. 
Tehnika taset arvesse võttes tagatakse 
nende meetmetega turvalisuse tase, mis on 
vastavuses konkreetse ohuga. Eelkõige 
võetakse meetmeid, et vältida ja 
minimeerida nende asutuste pakutavate 
põhiteenuste võrku ja infosüsteemi 
kahjustavate intsidentide mõju ning tagada 
seega neid võrke ja infosüsteeme 
kasutavate teenuste pidevus.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 55.

Muudatusettepanek 201
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 punkti 8 alapunktis b 
määratletud elutähtsa infrastruktuuri 
operaatorid teatavad ainult neist eelmises 
lõigus määratletud intsidentidest, mis on 
otseselt seotud elutähtsa infrastruktuuri 
kaitsega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab artikli 3 punkti 8 alapunkti b muudatust teist liiki operaatori 
määratluses (elutähtsa infrastruktuuri operaator). Kõik elutähtsa infrastruktuuri operaatorite 
võrgud ja infosüsteemid ei ole elutähtsad ehk need ei ole hädavajalikud esmatähtsa tegevuse 
säilitamiseks. Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada üksnes neile võrkudele ja 
infosüsteemidele, mis on otseselt seotud elutähtsa infrastruktuuriga.

Muudatusettepanek 202
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neid parameetreid täpsustatakse 
kooskõlas artikli 8 lõike 3 punktiga i b.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek peaks järgnema muudatusettepanekutele 57, 58 ja 59 lõike 2 kolmanda 
lausena. Muudatusettepanek viitab uuele muudatusettepanekule artikli 8 lõike 3 kohta 
esitatud suuniste teemal.

Muudatusettepanek 203
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tarkvaratootjad vastutavad 
turvarikkumiste heastamise eest 24 tunni 
jooksul alates hetkest, kui neid 
teavitatakse rasketest juhtumitest, ja 72 
tunni jooksul juhtumite puhul, kus mõju 
ei tekita tõenäoliselt suurt rahalist kahju 
ega eraelu puutumatuse rasket rikkumist.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Et hinnata, kas intsidendil on suur 
mõju haldusasutuste ja operaatorite 
osutatavate põhiteenuste turvalisusele, 
võetakse eelkõige arvesse järgmisi 
kriteeriume:
(a) intsidendist mõjutatud põhiteenusest 
sõltuvate kasutajate arv;
(b) nimetatud kasutajatele tekitatud kahju 
suurus;
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(c) intsidendi kestus;
(d) intsidendi majanduslik ja sotsiaalne 
mõju;
(e) mõju kasutajate isikuandmetele, kui 
see on asjakohane.

Or. en

Selgitus

Mõistet „suur mõju” on vaja täpsustada, et paremini määratleda intsidente, millest tuleb 
teatada. Loetelu ei ole ammendav ja arvesse võib võtta muid kriteeriume, olenevalt intsidendi 
eripärast.

Muudatusettepanek 205
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kaubandusliku tarkvara tootjaid ei 
kaitsta vastutuse välistamise sätete eest, 
kui suudetakse tõestada, et nende tooted ei 
ole korralikult disainitud prognoositavate 
turvariskidega toime tulemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Asjaomane järelevalveasutus teavitab 
ka üldsust või nõuab, et seda teeks 
usaldusteenuse pakkuja. Teatamine ja 
avaldamine toimuvad tavaliselt 
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põhjendamatu viivituseta, aga 
usaldusteenuse pakkuja võib paluda 
teatamisel ja avaldamisel viivitust, et 
parandada haavatavused. Kui 
järelevalveasutus lubab sellist viivitust, 
siis ei ületa see 45 päeva ja vastutav üksus 
nõustub kompenseerima kõigile 
sõltuvatele osapooltele – kus tahes nad 
maailmas asuvad – otseselt teatamisega 
viivitamise tagajärjel tekkinud kahju.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädev asutus leiab, et intsidendi 
avalikustamine on üldsuse huvides, võib ta 
üldsust teavitada või nõuda, et seda teeks 
haldusasutus või operaator. Kord aastas 
esitab pädev asutus koostöövõrgule 
koondaruande käesoleva lõike kohaselt 
saadud teadete ja võetud meetmete kohta.

4. Kui pädev asutus leiab, et intsidendi 
avalikustamine on üldsuse huvides, võib ta 
üldsust teavitada või nõuda, et seda teeks 
haldusasutus või operaator. Kord aastas 
esitab pädev asutus koostöövõrgule 
koondaruande käesoleva lõike kohaselt 
saadud teadete ja võetud meetmete kohta. 
Artiklis 8 osutatud koostöövõrgule 
teatatud intsidentide korral avalikustavad 
muud riiklikud pädevad asutused riskide 
või intsidentide kohta saadud teabe alles 
pärast seda, kui nad on saanud 
heakskiidu teatavalt riiklikult pädevalt 
asutuselt. 

Or. en

Muudatusettepanek 208
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädev asutus leiab, et intsidendi 
avalikustamine on üldsuse huvides, võib ta 
üldsust teavitada või nõuda, et seda teeks 
haldusasutus või operaator. Kord aastas 
esitab pädev asutus koostöövõrgule 
koondaruande käesoleva lõike kohaselt 
saadud teadete ja võetud meetmete kohta.

4. Kui pädev asutus leiab, et intsidendi 
avalikustamine on üldsuse huvides, võib ta 
üldsust teavitada või nõuda, et seda teeks 
haldusasutus või operaator. Kord aastas 
esitab pädev asutus koostöövõrgule 
koondaruande käesoleva lõike kohaselt 
saadud teadete ja võetud meetmete kohta. 
Aruanne sisaldab vähemalt nii väljastatud 
hoiatuste arvu kui ka nende jaotust liikide 
kaupa. Aruanne tehakse kodanikele 
kättesaadavaks ühilduvas vormingus, mis 
võimaldab seda avaldada igas avatud 
andmete portaalis, kus soovitakse seda 
avaldada.

Or. es

Muudatusettepanek 209
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädev asutus leiab, et intsidendi 
avalikustamine on üldsuse huvides, võib 
ta üldsust teavitada või nõuda, et seda 
teeks haldusasutus või operaator. Kord 
aastas esitab pädev asutus koostöövõrgule 
koondaruande käesoleva lõike kohaselt 
saadud teadete ja võetud meetmete kohta.

4. Teavitatud pädeva asutuse ja asjaomase 
operaatoriga konsulteerimise järel võib 
ühtne kontaktpunkt üldsust teavitada 
üksikutest intsidentidest, kui üldsuse 
teadlikkus on vajalik intsidendi 
ärahoidmiseks või käimasoleva 
intsidendiga toime tulemiseks või kui 
operaator, keda intsident mõjutab, on 
keeldunud tegelemast selle intsidendiga 
seotud suure struktuurilise nõrkusega 
ilma põhjendamatu viivituseta. Enne 
üldsusele avaldamist tagab teavitatud 
pädev asutus, et asjaomasel operaatoril on 
võimalus olla ära kuulatud.

Kord aastas esitab ühtne kontaktpunkt
koostöövõrgule koondaruande käesoleva 
lõike kohaselt saadud teadete ja võetud 
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meetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 61 ja selle eesmärk on tugevdada 
operaatorite õigust olla ära kuulatud enne üksikute intsidentide avalikustamist. Samuti annab 
see ühtsele kontaktpunktile võimaluse kontrollida ja täiendada avalikustatavat teavet.

Muudatusettepanek 210
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Pädev asutus tagab, et talle 
intsidendist teatamise kohustuste alusel 
antud teave muudetakse anonüümseks, 
kui see teave edastatakse kolmandatele 
isikutele.

Or. en

Selgitus

See on vajalik meede usalduse suurendamiseks ja teabe jagamise ergutamiseks. Ilma sellise 
kaitsemeetmeta hoiduksid riikide pädevad asutused ja seeläbi operaatorid intsidentidest 
teatamisest ja teabe jagamisest.

Muudatusettepanek 211
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid esitavad igal aastal 
komisjonile ja koostöövõrgule loetelu 
haldusasutustest ja operaatoritest, kes ei 
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teata intsidentidest korrektselt. Loetelu 
võib avalikustada.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Pädevad asutused või ühtsed 
kontaktpunktid määratlevad kava, milles 
esitatakse selgelt intsidentidest teatamise 
eesmärk, kuidas esitatud teavet 
kasutatakse ning lõike 2 sätete 
rakendamiseks vajalik vorm ja kord, 
eelkõige seoses teabe konfidentsiaalsuse 
ja anonüümsusega.

Or. en

Selgitus

Teave intsidendi kohta võib olla äärmiselt tundlik, eriti kuna avastamise tõttu võib 
pahatahtlik osaleja teisiti käituda või oma jälgi peita. Intsidendist teatamine võib samuti 
tekitada kahju mainele, kui teave intsidendist saab avalikuks. Seetõttu peaks teatamisprotsess 
ja selle sisu olema seotud saadud teabe lõppkasutusega, et ergutada õigeaegset ja täielikku 
teatamist. Hädavajalik on kehtestada nõuetekohane turvakontroll, sealhulgas teabe 
anonüümseks muutmine.

Muudatusettepanek 213
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Liikmesriigid võivad otsustada 
kohaldada haldusasutuste suhtes mutatis 
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mutandis käesolevat artiklit ja artiklit 15.

Or. en

Selgitus

Teave intsidendi kohta võib olla äärmiselt tundlik, eriti kuna avastamise tõttu võib 
pahatahtlik osaleja teisiti käituda või oma jälgi peita. Intsidendist teatamine võib samuti 
tekitada kahju mainele, kui teave intsidendist saab avalikuks. Seetõttu peaks teatamisprotsess 
ja selle sisu olema seotud saadud teabe lõppkasutusega, et ergutada õigeaegset ja täielikku 
teatamist. Hädavajalik on kehtestada nõuetekohane turvakontroll, sealhulgas teabe 
anonüümseks muutmine.

Muudatusettepanek 214
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel on volitused hinnata tõendite ja 
haldusasutuste või operaatorite teadete 
täpsust.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) laseksid kvalifitseeritud sõltumatul 
asutusel või riigiasutusel teha turvaauditi 
ja avaldaksid selle tulemused pädevale 
asutusele.

(b) tõendaksid turvapõhimõtete 
rakendamise tulemuslikkust, näiteks 
kvalifitseeritud sõltumatu asutuse või 
riigiasutuse tehtava turvaauditi tulemuste 
abil, ja avaldaksid tõendid pädevale 
asutusele või ühtsele kontaktpunktile.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 66 ja selle eesmärk on kehtestada erinevad 
auditinõuded, võttes arvesse operaatori eripära.

Muudatusettepanek 216
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) liikmesriike julgustatakse 
vähendama selle operaatori või 
haldusasutuse kohta tehtavate auditite 
arvu ja põhjalikkust, kui turvaaudit 
näitab järjepidevalt häid tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused laseksid igal aastal teha 
turvaauditi. Auditite tulemused 
avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erandina käesoleva artikli lõike 2 
punktist b võivad liikmesriigid otsustada, 
et vastavalt vajadusele kas pädevad 
asutused või ühtsed kontaktpunktid 
peavad kohaldama teatud operaatorite 
suhtes teistsugust korda nende 
elutähtsuse taseme põhjal, mis 
määratakse kindlaks kooskõlas 
artikliga 13a. Kui liikmesriigid nii 
otsustavad:
(a) on vastavalt vajadusele kas pädevatel 
asutustel või ühtsetel kontaktpunktidel 
volitused esitada operaatoritele 
asjakohaselt konkreetne taotlus, milles 
nõutakse, et nad tõendaksid 
turvapõhimõtete rakendamise 
tulemuslikkust, näiteks kvalifitseeritud 
siseaudiitori tehtava turvaauditi tulemuste 
abil, ja avaldaksid tõendid pädevale 
asutusele või ühtsele kontaktpunktile; 
(b) võib pädev asutus või ühtne 
kontaktpunkt pärast seda, kui operaator 
on esitanud punktis a osutatud taotluse, 
nõuda vajaduse korral lisatõendeid või et 
kvalifitseeritud sõltumatu asutus või 
riigiasutus teeks lisaauditi.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kahtlustatakse, et intsident on 4. Pädevad asutused ja ühtne 
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seotud raske kuriteoga, teatavad pädevad 
asutused sellest õiguskaitseasutustele.

kontaktpunkt teavitavad asjaomaseid 
operaatoreid võimalusest teatada 
intsidentidest õiguskaitseasutustele, kui 
kahtlustatakse, et need intsidendid on 
seotud raske kuriteoga.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 69. Kui kahtlustatakse, et intsidendid on 
seotud raske kuriteoga, peaks olema asjaomase operaatori otsustada, kas esitada sellega 
seoses süüdistus. Seaduslikkuse põhimõtte järgselt ei ole see põhimõte siduv muudele 
asutustele kui õiguskaitseasutustele, ja nad ei pea automaatselt teavitama kahtlustatavatest 
kuriteoga seotud intsidentidest.

Muudatusettepanek 220
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui intsident põhjustab isikuandmetega 
seotud rikkumise, teevad pädevad asutused 
selle lahendamisel tihedat koostööd 
isikuandmete kaitse asutustega.

5. Kui intsident põhjustab isikuandmetega 
seotud rikkumise, teevad pädevad asutused 
ja ühtsed kontaktpunktid selle 
lahendamisel tihedat koostööd 
andmekaitseasutustega. Ühtsed 
kontaktpunktid ja andmekaitseasutused 
töötavad koostöös ENISAga välja 
teabevahetusmehhanismid ja ühtse vormi, 
mida tuleb kasutada nii käesoleva 
direktiivi artikli 14 lõike 2 kui ka Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 95/46/EÜ1 kohase teatamise 
jaoks.

_________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 
281, 23.11.1995, lk 31).



PE519.685v01-00 64/69 AM\1004135ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 221
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui intsident põhjustab isikuandmetega 
seotud rikkumise, teevad pädevad asutused 
selle lahendamisel tihedat koostööd 
isikuandmete kaitse asutustega.

5. Kui intsident põhjustab isikuandmetega 
seotud rikkumise, teevad pädevad asutused 
ja ühtsed kontaktpunktid selle 
lahendamisel tihedat koostööd 
isikuandmete kaitse asutustega. Ühtsed 
kontaktpunktid ja andmekaitseasutused 
töötavad koostöös ENISAga välja 
teabevahetusmehhanismid ja ühtse 
teatamisvormi, mida kasutatakse nii 
käesoleva direktiivi artikli 14 lõike 2 
kohase kui ka üksikisikute kaitset 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumist käsitleva Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (xxx) 
kohase teatamise puhul.

Or. el

Muudatusettepanek 222
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid võivad otsustada 
kohaldada haldusasutuste suhtes mutatis 
mutandis artiklit 14 ja käesolevat artiklit.

Or. en
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Muudatusettepanek 223
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 14 lõike 1 ühtse kohaldamise 
tagamiseks julgustavad liikmesriigid 
võrgu- ja infoturbe seisukohast asjakohaste 
standardite ja/või spetsifikatsioonide 
kasutamist.

1. Artikli 14 lõike 1 ühtse kohaldamise 
tagamiseks julgustavad liikmesriigid 
võrgu- ja infoturbe seisukohast asjakohaste 
rahvusvaheliste või Euroopa standardite 
ja/või spetsifikatsioonide kasutamist. 
Operaatorid võivad edaspidigi kasutada 
turvalisuse taseme tõstmiseks
lisameetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 14 lõike 1 ühtse kohaldamise 
tagamiseks julgustavad liikmesriigid 
võrgu- ja infoturbe seisukohast asjakohaste 
standardite ja/või spetsifikatsioonide 
kasutamist.

1. Artikli 14 lõike 1 ühtse kohaldamise 
tagamiseks julgustavad liikmesriigid 
võrgu- ja infoturbe seisukohast asjakohaste 
avatud standardite ja/või 
spetsifikatsioonide kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud karistusi 
kohaldatakse ainult siis, kui operaator 
jätab tahtlikult või raske hooletuse tõttu
oma IV peatükist tulenevad kohustused 
täitmata.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 73 ja selles on lihtsustatud algse 
muudatusettepaneku sõnastust.

Muudatusettepanek 226
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pädevad asutused võivad nõuda 
vastutuse võtmist tark- ja riistvara 
tarnijatelt nende tootes või teenuses 
esineva mis tahes vea eest, mis on otseselt 
põhjustanud võrgu- ja infoturbe 
intsidendi.

Or. es

Muudatusettepanek 227
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
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artikli 9 lõikes 2, artikli 10 lõikes 5 ja 
artikli 14 lõikes 5 osutatud delegeeritud 
õigusakte. Komisjon koostab delegeeritud 
volituste kasutamise kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist 
uuendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

artikli 10 lõikes 5 osutatud delegeeritud 
õigusakte viie aasta jooksul alates 
artiklis 21 viidatud ülevõtmise 
kuupäevast. Komisjon koostab 
delegeeritud volituste kasutamise kohta 
aruande hiljemalt üheksa kuud enne 
viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

Or. en

Selgitus

Raportöör võtab tagasi muudatusettepaneku 47 ja asendab selle väljajätmise 
muudatusettepanekuga artikli 9 lõike 2 kohta. Samuti võtab ta tagasi muudatusettepaneku 51 
ja soovib jätta kõnealuse delegeeritud õigusakti artikli 10 lõikesse 5, sest artikli 10 lõikes 1 
osutatud kriteeriume, mille puhul tuleb kasutada varajast hoiatust, on vaja täpsustada 
delegeeritud õigusaktidega, et olla tehniliselt neutraalne ja võtta arvesse sektoripõhiseid 
tingimusi jne. Nende delegeeritud õigusaktide alaste muudatuste kajastamiseks asendab 
käesolev muudatusettepanek ka muudatusettepaneku 74.

Muudatusettepanek 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Multiplatvormi sõnumisideteenused

Or. es

Muudatusettepanek 229
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 6 a (uus)



PE519.685v01-00 68/69 AM\1004135ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Peegelserverid

Or. en

Muudatusettepanek 230
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 2 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Meretransport
(i) Meretransporditeenuste osutajad 
(ettevõtjad, kes tegelevad sõitjate ja kauba 
vedamisega sisevetes, merel ja rannavetes)
(ii) Sadamad
(iii) Liikluskorraldusettevõtted
(iv) Logistika abiteenused:
– ladustamine ja hoiustamine,
– veoste käitlemine ja
– muud transpordi tugiteenused

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 97 ja sellega lisatakse ka siseveetransport.

Muudatusettepanek 231
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Veevarustusteenused

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 2 punktis 38 määratletud veevarustusteenuseid, eelkõige 
peamisi veevarustusteenuste paiku hallatakse peaasjalikult IT-süsteemidega, kaasa arvatud 
seoses inimtarbimiseks mõeldud vee koostisega. Mõne peamise koha puhul kaasneb IT-
süsteemide rikkega oht, et tõuseb põhjavee tase ja sel võivad olla tõsised tagajärjed, näiteks 
tammide purustamine. Seetõttu tuleks veevarustusteenused lisada II lisasse.

Muudatusettepanek 232
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tervishoiusektor: tervishoiuasutused 
(kaasa arvatud haiglad ja erakliinikud) ning 
muud tervishoiuteenuste pakkumises 
osalevad üksused

5. Tervishoiusektor: tervishoiuasutused 
(kaasa arvatud haiglad ja erakliinikud) ning 
muud tervishoiuteenuste pakkumises 
osalevad üksused, välja arvatud 
eratervishoiuasutused ja apteegid, mille 
aastakäive on vähem kui 2 miljonit eurot.

Or. en

Selgitus

Paljude sõltumatute tervishoiuasutuste ja apteekide aastakäive on vähem kui 2 miljonit eurot. 
Järelikult on äärmiselt ebatõenäoline, et selliseid ettevõtteid kahjustavatel intsidentidel on 
võrreldes suuremate ettevõtetega piisavalt laiahaardeline mõju ühiskonnale. Direktiivi sätete 
kohaldamine sellistele ettevõtetele oleks ebaproportsionaalne ja kahjustaks nende võimet 
pakkuda kvaliteetseid tervishoiuteenuseid.


