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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga: [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete 
kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0048),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0035/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. mai 2013. aasta arvamust1,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning väliskomisjoni, tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) ELi tasandil tuleks luua 
koostöömehhanism, mis võimaldaks 
vahetada võrgu- ja infoturbe alast teavet 
ning tegeleda selles vallas koordineeritud 
avastamise ja reageerimisega. Et selline 
mehhanism oleks tõhus ja kaasav, on 

(4) ELi tasandil tuleks luua 
koostöömehhanism, mis võimaldaks 
vahetada võrgu- ja infoturbe alast teavet 
ning tegeleda selles vallas koordineeritud 
avastamise ja reageerimisega. Et selline 
mehhanism oleks tõhus ja kaasav, on 

                                               
1
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oluline, et kõigil liikmesriikidel oleks 
miinimumsuutlikkus ja strateegia võrgu- ja 
infoturbe kõrge taseme tagamiseks oma 
territooriumil. Minimaalseid turvanõudeid 
tuleks kohaldada ka haldusasutuste ja 
elutähtsa infotaristu operaatorite suhtes, et 
edendada riskihalduse kultuuri ja tagada, et 
kõige raskematest intsidentidest teatatakse.

oluline, et kõigil liikmesriikidel oleks 
miinimumsuutlikkus ja strateegia võrgu- ja 
infoturbe kõrge taseme tagamiseks oma 
territooriumil. Minimaalseid turvanõudeid 
tuleks kohaldada ka infotaristu operaatorite 
suhtes, et edendada riskihalduse kultuuri ja 
tagada, et kõige raskematest intsidentidest 
teatatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Samal ajal kui haldusasutused 
peaksid oma avalike ülesannete tõttu 
näitama oma võrgu ja infosüsteemide 
juhtimisel ja kaitsmisel üles vajalikku 
hoolsust, tuleks käesoleva direktiiviga 
keskenduda energeetika, transpordi-, 
pangandus-, finantsturu taristu ja 
tervishoiuvaldkonnas esmatähtsa 
majandusliku ja ühiskondliku tegevuse 
säilitamiseks vajalikule elutähtsale 
infrastruktuurile. Tarkvaraarendajad ja 
riistvaratootjad tuleks jätta direktiivi 
reguleerimisalast välja.

Or. en

Muudatusettepanek 3

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 

(6) Praegune suutlikkus ei ole ELis võrgu 
ja infoturbe kõrge taseme tagamiseks 
piisav. Liikmesriikide valmisoleku tase on 
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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.

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 operaatorite 
suhtes ei kohaldata ühiseid 
miinimumnõudeid, ei ole ELi tasemel 
võimalik luua üldist tõhusat 
koostöömehhanismi.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tulemuslik reageerimine võrgu ja 
infosüsteemide turvalisusega seotud 
probleemidele eeldab seega ELi tasandil 
üldist lähenemist, mis hõlmaks ühise 
miinimumsuutlikkuse loomist ja 
kavandamisnõudeid, teabevahetust ja 
tegevuse koordineerimist ning turvalisuse 
ühiseid miinimumnõudeid kõigile 
asjaomastele operaatoritele ja 
haldusasutustele.

(7) Tulemuslik reageerimine võrgu ja 
infosüsteemide turvalisusega seotud 
probleemidele eeldab seega ELi tasandil 
üldist lähenemist, mis hõlmaks ühise 
miinimumsuutlikkuse loomist ja 
kavandamisnõudeid, teabevahetust ja 
tegevuse koordineerimist ning turvalisuse 
ühiseid miinimumnõudeid kõigile 
asjaomastele operaatoritele.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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 ja vältida kordusi, 
peaksid liikmesriigid saama käesoleva 
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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 tasandil piiriülest 
koostööd. 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

Muudatusettepanek 6

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 ühtsed kontaktpunktid looma liidu
ühise veebisaidi, millel avaldada 
mittekonfidentsiaalset teavet intsidentide ja 
riskide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Varajastest hoiatustest tuleks võrgus 
teatada vaid siis, kui asjaomase intsidendi 
või riski ulatus või raskusaste on nii 
olulised või võivad muutuda nii oluliseks, 

(19) Varajastest hoiatustest tuleks võrgus 
teatada vaid siis, kui asjaomase intsidendi 
või riski ulatus või raskusaste on nii 
olulised või võivad muutuda nii oluliseks, 
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et vajalik on teavitamine või reageerimise 
koordineerimine ELi tasandil. Seega tuleks 
varajast hoiatamist kasutada vaid tegelike 
või võimalike intsidentide või riskide 
puhul, mille ulatus kasvab kiiresti, mis 
ületavad riigi reageerimissuutlikkuse või 
mis mõjutavad mitut liikmesriiki. 
Nõuetekohase hindamise tarvis tuleks 
edastada kogu riski või intsidendi 
hindamiseks vajalik teave koostöövõrgule.

et vajalik on teavitamine või reageerimise 
koordineerimine ELi tasandil. Seega tuleks 
varajast hoiatamist kasutada vaid 
intsidentide või riskide puhul, mille ulatus 
kasvab kiiresti, mis ületavad riigi 
reageerimissuutlikkuse või mis mõjutavad 
mitut liikmesriiki. Nõuetekohase 
hindamise tarvis tuleks edastada kogu riski 
või intsidendi hindamiseks vajalik teave 
koostöövõrgule.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kui pädevad asutused on saanud 
varajase hoiatuse ja seda hinnanud, peaksid 
nad kokku leppima koordineeritud 
reageerimises vastavalt ELi võrgu- ja 
infoturbe koostöökavale. Pädevatele 
asutustele ja komisjonile tuleks teatada 
koordineeritud reageerimise tulemusena 
riigi tasandil võetud meetmetest.

(20) Kui ühtsed kontaktpunktid on saanud 
varajase hoiatuse ja seda hinnanud, peaksid 
nad kokku leppima koordineeritud 
reageerimises vastavalt ELi võrgu- ja 
infoturbe koostöökavale. Ühtsetele 
kontaktpunktidele ja komisjonile tuleks 
teatada koordineeritud reageerimise 
tulemusena riigi tasandil võetud 
meetmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Vastutus võrgu ja info turvalisuse 
tagamise eest lasub suuresti 
haldusasutustel ja operaatoritel. 
Asjakohaste regulatiivsete nõuete ja 
tööstuse vabatahtlike tegutsemisviiside 

(22) Vastutus võrgu ja info turvalisuse 
tagamise eest lasub suuresti operaatoritel. 
Asjakohaste regulatiivsete nõuete ja 
tööstuse vabatahtlike tegutsemisviiside 
kaudu tuleks levitada ja arendada 
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kaudu tuleks levitada ja arendada 
riskihalduskultuuri, mis hõlmaks 
riskihindamist ja riskist lähtuvalt 
asjakohaste turvameetmete rakendamist. 
Samuti on oluline kehtestada võrdsed 
tingimused, et koostöövõrk saaks tegelikult 
toimida ja et tagatud oleks kõigi 
liikmesriikide tulemuslik koostöö.

riskihalduskultuuri, mis hõlmaks 
riskihindamist ja riskist lähtuvalt 
asjakohaste turvameetmete rakendamist. 
Samuti on oluline kehtestada võrdsed 
tingimused, et koostöövõrk saaks tegelikult 
toimida ja et tagatud oleks kõigi 
liikmesriikide tulemuslik koostöö.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Neid kohustusi tuleks peale 
elektroonilise side sektori kohaldada ka
infoühiskonnateenuste peamiste 
pakkujate suhtes, kes on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
juuni 1998. aasta direktiivis 98/34/EÜ, 
millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest ning 
infoühiskonna teenuste eeskirjadest 
teatamise kord, ning kelle teenustele 
toetuvad infoühiskonna järgmise tasandi 
teenused ja tegevus internetis, näiteks e-
kaubanduse platvormid, internetimaksete 
lüüsid, sotsiaalvõrgustikud, 
otsingumootorid, pilvandmetöötluse 
teenused, tarkvarapoed. Katkestused 
sellistes infoühiskonna üldteenustes 
takistavad ka muude infoühiskonna 
teenuste pakkumist, mille olulised 
sisendid sõltuvad just sellistest 
üldteenustest. Tarkvaraarendajad ja 
riistvaratootjad ei ole infoühiskonna 
teenuste pakkujad ja seega jäetakse 
nemad välja. Need kohustused peaksid 
laienema ka haldusasutustele ja
elutähtsate infrastruktuuride operaatoritele, 
kes sõltuvad suurel määral info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiast ning kelle 

(24) Neid kohustusi tuleks peale 
elektroonilise side sektori kohaldada ka 
elutähtsate infrastruktuuride operaatorite 
suhtes, kes sõltuvad suurel määral info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiast ning kelle 
tegevus on äärmiselt oluline, et säilitada 
majanduse ja ühiskonna jaoks 
hädavajalikud funktsioonid; nende hulka 
kuuluvad näiteks elektri-, gaasi-, 
transpordi- ja krediidiettevõtted, 
finantsturu taristu ja tervishoiuasutused. 
Selliste võrkude ja infosüsteemide töö 
katkestused mõjutaksid siseturgu.
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tegevus on äärmiselt oluline, et säilitada 
majanduse ja ühiskonna jaoks 
hädavajalikud funktsioonid; nende hulka 
kuuluvad näiteks elektri-, gaasi-, 
transpordi- ja krediidiettevõtted, 
väärtpaberibörsid ja tervishoiuasutused. 
Selliste võrkude ja infosüsteemide töö 
katkestused mõjutaksid siseturgu.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Haldusasutuste ja operaatorite suhtes 
kehtestatud tehnilised ja korralduslikud 
meetmed ei tohiks tähendada, et 
konkreetset turustatavat info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogilist toodet 
tuleks projekteerida, arendada või toota 
konkreetsel viisil.

(25) Operaatorite suhtes kehtestatud 
tehnilised ja korralduslikud meetmed ei 
tohiks tähendada, et konkreetset 
turustatavat info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogilist toodet 
tuleks projekteerida, arendada või toota 
konkreetsel viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Haldusasutused ja operaatorid 
peaksid tagama nende kontrolli all olevate 
võrkude ja süsteemide turvalisuse. 
Eelkõige on tegemist privaatvõrkude ja -
süsteemidega, mida haldavad kas asutuse 
enda IT-töötajad või mille turbega seotud 
teenused ostetakse sisse. Turbe- ja 
teatamiskohustust tuleks asjaomaste 
operaatorite ja haldusasutuste suhtes 

(26) Operaatorid peaksid tagama nende 
kontrolli all olevate võrkude ja süsteemide 
turvalisuse. Eelkõige on tegemist 
privaatvõrkude ja -süsteemidega, mida 
haldavad kas asutuse enda IT-töötajad või 
mille turbega seotud teenused ostetakse 
sisse. Turbe- ja teatamiskohustust tuleks 
asjaomaste operaatorite suhtes kohaldada 
olenemata sellest, kas nad haldavad oma 
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kohaldada olenemata sellest, kas nad 
haldavad oma võrke ja infosüsteeme ise 
või ostavad selle teenuse sisse.

võrke ja infosüsteeme ise või ostavad selle 
teenuse sisse.

Or. en

Muudatusettepanek 13

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 ja ühtsed 
kontaktpunktid peaksid pöörama piisavat 
tähelepanu mitteametlike ja 
usaldusväärsete teabejagamiskanalite 
säilitamisele operaatorite ning avaliku ja 
erasektori vahel. Pädevatele asutustele ja 
ühtsetele kontaktpunktidele teatatud 
intsidentide avalikustamisel tuleks seada 
tasakaalu üldsuse huvi saada ohtudest teada 
ning kahju, mida selline olukord võib 
põhjustada intsidendist teatanud operaatori 
mainele ja kaubandustegevusele. 
Teatamiskohustuse rakendamisel peaksid 
pädevad asutused ja ühtsed 
kontaktpunktid pöörama erilist tähelepanu 
sellele, et teave toote nõrkuste kohta jääks 
rangelt konfidentsiaalseks kuni asjakohase 
turvapaiga avaldamiseni. Üldjuhul ei 
tohiks ühtsed kontaktpunktid avaldada 
intsidentidega seotud üksikisikute
isikuandmeid. Ühtsed kontaktpunktid 
peaksid isikuandmeid avaldama üksnes 
siis, kui see on vajalik ja proportsionaalne 
seoses taotletava eesmärgiga.

Or. en

Selgitus

Kui üldsusele avalikustatava teabe hulka kuuluvad isikuandmed, peaks avalikustamine olema 
kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega kohtuasjas Schecke (liidetud kohtuasjad C-92/09 ja C-
93/09).
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Muudatusettepanek 14

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

Or. en

Muudatusettepanek 15

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 peaks pädevate asutuste, 
ühtsete kontaktpunktide 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 16

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 
liikumist käsitleva Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse 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.

(31) Sageli on intsidendi tagajärjeks 
isikuandmete kaitstuse rikkumine. Sellises 
olukorras peaksid pädevad asutused, 
ühtsed kontaktpunktid ja 
andmekaitseasutused omavahel koostööd 
tegema ja vahetama teavet kõigis 
asjassepuutuvates küsimustes, et tulla 
toime intsidendi tagajärjel toimunud 
isikuandmetega seotud rikkumisega. 
Turvaintsidentidest teatamise kohustust 
tuleks täita selliselt, et kui 
turvaintsidendiga kaasneb isikuandmetega 
seotud rikkumine, millest tuleb teavitada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega nr 2013/xx/EL,1 oleks 
halduskoormus võimalikult väike. ENISA 
peaks olema abiks, luues
teabevahetusmehhanismid ja ühtse 
teatamisvormi, mis hõlbustaks 
isikuandmete rikkumisega seotud 
intsidentidest teatamist ja vähendaks seega 
ettevõtjate ja haldusasutuste 
halduskoormust.

__________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus xxx üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta (ELT ...).

Or. en
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Muudatusettepanek 17

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 
määratleda kriteeriumid, millele liikmesriik 
peab vastama, et tal lubataks osaleda 
turvalises teabevahetussüsteemis.

Or. en

Muudatusettepanek 18

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 

(36) Et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
tuleks komisjonile anda rakendusvolitused 
seoses järgmisega: koostöövõrgu raames 
toimuv ühtsete kontaktpunktide ja 
komisjoni koostöö, ilma et see piiraks 
olemasolevate koostöömehhanismide 
tegevust riiklikul tasandil, juurdepääs 
turvalisele teabevahetustaristule, ELi 
võrgu- ja infoturbe koostöökava ning
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 
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liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Teavet, mida pädev asutus peab 
konfidentsiaalseks vastavalt ärisaladusi 
käsitlevatele ELi ja siseriiklikele 
eeskirjadele, tuleks komisjoni ja teiste 
pädevate asutustega vahetada ainult siis, 
kui selline teabevahetus on hädavajalik 
käesoleva direktiivi kohaldamiseks. 
Vahetada võib ainult teavet, mis on sellise 
teabevahetuse eesmärgi seisukohast oluline 
ja proportsionaalne.

(38) Teavet, mida pädev asutus või ühtne 
kontaktpunkt peab konfidentsiaalseks 
vastavalt ärisaladusi käsitlevatele ELi ja 
siseriiklikele eeskirjadele, tuleks komisjoni 
ja teiste ühtsete kontaktpunktidega
vahetada ainult siis, kui selline 
teabevahetus on hädavajalik käesoleva 
direktiivi kohaldamiseks. Vahetada võib 
ainult teavet, mis on sellise teabevahetuse 
eesmärgi seisukohast oluline, vajalik ja 
proportsionaalne.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Koostöövõrgus riskide ja intsidentide 
kohta teabe jagamine ning intsidentidest 
riigi pädevatele asutustele teatamise nõude 
järgimine võib eeldada isikuandmete 
töötlemist. Selline isikuandmete töötlemine 
on vajalik käesoleva direktiivi eesmärgiks 
oleva üldiste huvide järgimise jaoks ja on 
seega õiguspärane vastavalt direktiivi 
95/46/EÜ artiklile 7. Nimetatud 
õiguspärast eesmärki arvestades ei ole 

(39) Koostöövõrgus riskide ja intsidentide 
kohta teabe jagamine ning intsidentidest 
riigi pädevatele asutustele või ühtsetele 
kontaktpunktidele teatamise nõude 
järgimine võib eeldada isikuandmete 
töötlemist. Selline isikuandmete töötlemine 
on vajalik käesoleva direktiivi eesmärgiks 
oleva üldiste huvide järgimise jaoks ja on 
seega õiguspärane vastavalt direktiivi 
95/46/EÜ artiklile 7. Nimetatud 
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tegemist ebaproportsionaalse ega talumatu 
sekkumisega, mis kahjustaks olemuslikult 
põhiõiguste harta artikliga 8 tagatud õigust 
isikuandmete kaitsele. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisel tuleks vajaduse korral 
kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 
1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele. Kui ELi institutsioonid ja 
organid töötlevad käesoleva direktiivi 
kohaldamisel andmeid, peaks see toimuma 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) 
nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta.

õiguspärast eesmärki arvestades ei ole 
tegemist ebaproportsionaalse ega talumatu 
sekkumisega, mis kahjustaks olemuslikult 
põhiõiguste harta artikliga 8 tagatud õigust 
isikuandmete kaitsele. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisel tuleks vajaduse korral 
kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 
1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele. Kui ELi institutsioonid ja 
organid töötlevad käesoleva direktiivi 
kohaldamisel andmeid, peaks see toimuma 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) 
nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Kooskõlas liikmesriikide ja 
komisjoni 28. septembri 2011. aasta ühise 
poliitilise deklaratsiooniga selgitavate 
dokumentide kohta kohustuvad 
liikmesriigid lisama põhjendatud juhtudel 
ülevõtmismeetmeid käsitlevale teatele ühe 
või mitu dokumenti, milles selgitatakse 
seost direktiivi komponentide ja 
ülevõetavate siseriiklike õigusaktide 
vastavate osade vahel. Käesoleva direktiivi 
puhul leiab seadusandja, et kõnealuste 
dokumentide edastamine on põhjendatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „intsident” – asjaolu või sündmus, mis 
tegelikult kahjustab turvalisust;

(4) „intsident” – sündmus, mis tegelikult 
kahjustab turvalisust;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 24

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 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 8 – alapunkt b
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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, 
finantsturu taristu ja tervishoiu 
valdkonnas esmatähtsa majandusliku ja 
ühiskondliku tegevuse säilitamiseks 
vajaliku sellise infrastruktuuri operaator, 
mille katkestused või hävimine avaldaks 
liikmesriigis nimetatud funktsioonide 
täitmata jätmise tõttu suurt mõju; 
operaatorite mittetäielik loetelu on esitatud 
II lisas;

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) „reguleeritud turg” – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2004/39/EÜ1 artikli 4 punktis 14 
määratletud reguleeritud turg;
________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. aprilli 2004. aasta 
direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide 
turgude kohta (ELT L 45, 16.2.2005, lk 
18).

Or. en

Selgitus

Määratluse kooskõlastamine veel vastu võtmata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse määrust [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja
kauplemisteabehoidlate kohta.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) „mitmepoolne kauplemissüsteem” 
– direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 
punktis 15 määratletud mitmepoolne 
kauplemissüsteem;

Or. en

Selgitus

Määratluse kooskõlastamine veel vastu võtmata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse määrust [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja 
kauplemisteabehoidlate kohta.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 11 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c) „organiseeritud kauplemissüsteem” 
– mitmepoolne süsteem, mis ei ole 
reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem ega keskne vastaspool 
ja mida korraldab investeerimisühing või 
operaator ning mille raames saavad 
süsteemis üksteist mõjutada mitmete 
kolmandate poolte võlakirjade, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või kauba 
tuletisinstrumentide ostu- ja müügihuvid 
viisil, mille tulemuseks on leping vastavalt 
direktiivi 2004/39/EÜ II jaotise sätetele;

Or. en

Selgitus

Määratlus on kooskõlas veel vastu võtmata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 



PR\942819ET.doc 21/52 PE514.882v01-00

ET

finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse määrust [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja 
kauplemisteabehoidlate kohta, ja määratluse lisamine sõltub määruse vastuvõtmisest.

Muudatusettepanek 29

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, sh riskide 
kindlakstegemine, prioriseerimine, 
hindamine ja käsitlemine, võimalike 
intsidentide mõju hindamine, ennetus- ja 
kontrollivõimalused ning võimalike 
vastumeetmete valiku kriteeriumid;

Or. en

Selgitus

Sõnastust tuleks laiendada, et hõlmata ka muu infoturbe riskide haldamiseks vajalik tegevus.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kava rakendamises osalevate isikute 
ülesannete ja vastutuse määratlus;

(b) raamistiku rakendamises osalevate 
asutuste ja muude isikute ülesannete ja 
vastutuse määratlus;

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigi pädev asutus võrgu ja infosüsteemide Riigi pädevad asutused ja ühtsed 
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turbe vallas kontaktpunktid võrgu ja infosüsteemide 
turbe vallas

Or. en

Muudatusettepanek 32

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 asutust (edaspidi „pädev 
asutus”).

Or. en

Muudatusettepanek 33

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 
riigiasutuse, näiteks pädeva asutuse võrgu 
ja infosüsteemide turbe valdkonnas 
ühtseks kontaktpunktiks (edaspidi „ühtne 
kontaktpunkt”). Kui liikmesriik nimetab 
ainult ühe pädeva asutuse, siis on see 
pädev asutus ka ühtne kontaktpunkt.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Ühe liikmesriigi pädevad asutused ja 
ühtne kontaktpunkt teevad tihedat 
koostööd seoses käesolevas direktiivis 
sätestatud kohustustega.

Or. en

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Ühtne kontaktpunkt tagab piiriülese 
koostöö teiste ühtsete kontaktpunktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel oleksid piisavad tehnilised, 
rahalised ja inimressursid, mis 
võimaldaksid neil oma ülesandeid 
tulemuslikult ja tõhusalt täita ning seeläbi 
saavutada käesoleva direktiivi eesmärgid. 
Liikmesriigid tagavad pädevate asutuste
tõhusa, tulemusliku ja turvalise koostöö 
artiklis 8 osutatud koostöövõrgu kaudu.

3. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel ja ühtsetel kontaktpunktidel 
oleksid piisavad tehnilised, rahalised ja 
inimressursid, mis võimaldaksid neil oma 
ülesandeid tulemuslikult ja tõhusalt täita 
ning seeläbi saavutada käesoleva direktiivi 
eesmärgid. Liikmesriigid tagavad ühtsete 
kontaktpunktide tõhusa, tulemusliku ja 
turvalise koostöö artiklis 8 osutatud 
koostöövõrgu kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 37

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 saavad 
kätte operaatorite teated intsidentide kohta 
vastavalt artikli 14 lõikele 2 ning et neile 
antakse artiklis 15 osutatud rakendamis- ja 
jõustamispädevus.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vajaduse korral konsulteerivad pädevad 
asutused riigi asjaomaste 
õiguskaitseasutuste ja 
andmekaitseasutustega, ning teevad 
nendega koostööd.

5. Vajaduse korral konsulteerivad pädevad 
asutused ja ühtsed kontaktpunktid riigi 
asjaomaste õiguskaitseasutuste ja 
andmekaitseasutustega ning teevad 
nendega koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Iga liikmesriik teatab komisjonile 
viivitamata pädeva asutuse määramisest, 
tema ülesannetest ja nende hilisemast 
muutmisest. Iga liikmesriik avalikustab 
määratud pädeva asutuse.

6. Iga liikmesriik teatab komisjonile 
viivitamata pädevate asutuste ja ühtsete 
kontaktpunktide määramisest, nende
ülesannetest ja nende hilisemast 
muutmisest. Iga liikmesriik avalikustab 
määratud pädevad asutused.
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Or. en

Muudatusettepanek 40

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 
moodustavad võrgu (edaspidi
„koostöövõrk”), et teha võrku ja 
infosüsteeme mõjutavate riskide ja 
intsidentidega võitlemiseks koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 41

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 
(„ENISA”) koostöövõrku oma teadmiste ja 
nõuannetega.

2. Koostöövõrk võimaldab pidevat 
teabevahetust komisjoni ja ühtsete 
kontaktpunktide vahel. Taotluse korral 
abistab Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet 
(„ENISA”) koostöövõrku oma teadmiste ja 
nõuannetega. Vajaduse korral võib 
kutsuda ka operaatoreid osalema 
koostöövõrgu tegevuses, millele viidatakse 
lõike 3 punktides g, h ja i.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädevad asutused teevad koostöövõrgus 
järgmist:

3. Ühtsed kontaktpunktid teevad 
koostöövõrgus järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Koostöövõrk avaldab kord aastas 
eelneva 12 kuu kohta aruande, mis 
põhineb võrgu tegevusel ja käesoleva 
direktiivi artikli 14 lõike 4 kohaselt 
esitatud koondaruandel.

Or. en

Muudatusettepanek 44

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

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 infot 
Europoli juures tegutseva
küberkuritegevuse vastase võitluse 
Euroopa keskuse ja muude asjaomaste 
Euroopa asutustega kõigil asjakohastel 
teemadel, eelkõige andmekaitse, 
energeetika, transpordi, panganduse, 
finantsturu taristu ja tervishoiu vallas;

Or. en
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Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) vajaduse korral kaasavad 
operaatorid, konsulteerivad nendega ja 
vahetavad teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 46

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 ühtsete kontaktpunktide 
ja komisjoni vahel. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 19 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende kriteeriumide hulka kuuluvad 
vähemalt konfidentsiaalsuse ja 
turbemeetmed direktiivi 95/46/EÜ 
artiklite 16 ja 17 ning määruse (EÜ) 
nr 45/2001 artiklite 21 ja 22 kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 48

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

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Varajases hoiatuses edastab pädev 
asutus või komisjon kogu talle teadaoleva 
asjakohase teabe, mis võib olla riski või 
intsidendi hindamiseks kasulik.

2. Varajases hoiatuses edastavad ühtsed 
kontaktpunktid või komisjon kogu neile
teadaoleva asjakohase teabe, mis võib olla 
riski või intsidendi hindamiseks kasulik.

Or. en

Muudatusettepanek 50

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 kuriteoga, teatavad ühtsed 
kontaktpunktid või komisjon sellest 
Europoli juures tegutsevale 
küberkuritegevuse vastase võitluse 
Euroopa keskusele.
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Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 18 vastu delegeeritud 
õigusakte selliste riskide ja intsidentide 
täpsemate spetsifikatsioonide kohta, mille 
puhul tuleb esitada lõikes 1 osutatud 
varajane hoiatus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Mõisted „risk” ja „intsident” on määratletud artikli 3 punktides 3 ja 4. Neid mõisteid 
täpsustavad delegeeritud õigusaktid võivad põhjustada vastuolu alusaktiga. Pealegi on 
varajase hoiatuse kohta sätestatud täiendavad kriteeriumid juba artikli 10 lõikes 1.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast artiklis 10 osutatud varajast 
hoiatust lepivad pädevad asutused
asjakohase info hindamise järel kokku 
koordineeritud reageerimises vastavalt 
artiklis 12 osutatud ELi võrgu- ja infoturbe 
koostöökavale.

1. Pärast artiklis 10 osutatud varajast 
hoiatust lepivad ühtsed kontaktpunktid
asjakohase info hindamise järel kokku 
koordineeritud reageerimises vastavalt 
artiklis 12 osutatud ELi võrgu- ja infoturbe 
koostöökavale.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– pädevate asutuste poolt riskide ja 
intsidentide kohta kogutava ja jagatava 
ühilduva ja võrreldava teabe vormingu 
ning kogumise ja jagamise korra määratlus;

– ühtsete kontaktpunktide poolt riskide ja 
intsidentide kohta kogutava ja jagatava 
ühilduva ja võrreldava teabe vormingu 
ning kogumise ja jagamise korra määratlus;

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõik 1

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. Isikuandmeid 
tohib edastada liitu mittekuuluvates 
riikides asuvatele vastuvõtjatele ainult 
juhul, kui see on kooskõlas 
direktiivi 95/46/EÜ artiklitega 25 ja 26 
ning määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 9. 

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
haldusasutused ja operaatorid võtavad 

1. Liikmesriigid tagavad, et operaatorid 
võtavad vajalikud tehnilised ja 
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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.

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

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
haldusasutused ja operaatorid teatavad 
pädevale asutusele intsidentidest, millel on 
oluline mõju nende pakutavate 
põhiteenuste turvalisusele.

2. Liikmesriigid tagavad, et operaatorid 
teatavad pädevale asutusele või ühtsele 
kontaktpunktile intsidentidest, millel on 
oluline mõju nende pakutavate 
põhiteenuste pidevusele. Intsidendi mõju 
kindlaks tegemiseks võetakse arvesse muu 
hulgas järgmisi parameetreid:

Or. en

Selgitus

Punktides a, b ja c sätestatud parameetrid intsidentide mõju suuruse kindlaks tegemiseks 
peaksid sarnanema ENISA poolt intsidentidest teavitamise tehnilistes suunistes sätestatud 
parameetritega direktiivi 2009/140/EÜ jaoks.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nende kasutajate arv, kelle põhiteenust 
mõjutatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 58

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) intsidendi kestus;

Or. en

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) intsidendist mõjutatud geograafilise 
ala ulatus.

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Operaatorid teavitavad lõigetes 1 ja 2 
viidatud intsidentidest selle liikmesriigi 
pädevale asutusele või ühtsele 
kontaktpunktile, kus põhiteenusele mõju 
avaldati. Kui mõjutatakse rohkem kui ühe 
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liikmesriigi põhiteenuseid, hoiatab teate 
saanud ühtne kontaktpunkt operaatori 
antud teabe põhjal teisi asjaomaseid 
ühtseid kontaktpunkte.

Or. en

Muudatusettepanek 61

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. Pädeva asutuse ja asjaomase 
operaatoriga konsulteerimise järel võib 
ühtne kontaktpunkt teavitada üldsust 
üksikutest intsidentidest, kui üldsuse 
teadlikkus on vajalik intsidendi
ärahoidmiseks või käimasoleva 
intsidendiga toimetulemiseks või kui 
operaator, keda intsident mõjutab, on 
keeldunud tegelema selle intsidendiga 
seotud tõsise struktuurilise 
haavatavusega. Kord aastas esitab ühtne 
kontaktpunkt koostöövõrgule 
koondaruande käesoleva lõike kohaselt 
saadud teadete ja võetud meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 18 vastu delegeeritud 
õigusakte nende asjaolude 
määratlemiseks, mille korral 
haldusasutused ja operaatorid peavad 
intsidentidest teatama.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui lõike 5 alusel vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktides ei ole sätestatud 
teisiti, võivad pädevad asutused võtta vastu 
suuniseid ja vajaduse korral anda välja 
juhiseid asjaolude kohta, mille korral 
haldusasutused ja operaatorid peavad 
intsidentidest teatama.

6. Pädevad asutused või ühtsed 
kontaktpunktid võivad võtta vastu 
suuniseid asjaolude kohta, mille korral 
operaatorid peavad intsidentidest teatama.

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel on kõik volitused, mida nad 
vajavad, et uurida juhtumeid, mil 
haldusasutus või operaator ei täitnud 
artiklist 14 tulenevaid kohustusi, ja nende 
juhtumite mõju võrkude ja infosüsteemide 
turvalisusele.

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel ja ühtsetel kontaktpunktidel on 
volitused, mida nad vajavad, et vaadelda
juhtumeid, mil operaator ei täitnud artiklist 
14 tulenevaid kohustusi, ja nende juhtumite 
mõju võrkude ja infosüsteemide 
turvalisusele.

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel on volitused nõuda operaatoritelt 
ja haldusasutustelt, et nad:

2. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel ja ühtsetel kontaktpunktidel on 
volitused nõuda operaatoritelt, et nad:

Or. en

Muudatusettepanek 66

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 
siseaudiitorite, kvalifitseeritud sõltumatu 
asutuse või riigiasutuse tehtava
turvaauditi tulemuste abil ja avaldaksid 
tõendid pädevale asutusele või ühtsele 
kontaktpunktile. Vajaduse korral võib 
pädev asutus või ühtne kontaktpunkt 
nõuda lisatõendeid või teha lisaauditi.

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse saatmisel esitavad pädevad 
asutused ja ühtsed kontaktpunktid 
taotluse eesmärgi ja täpsustavad 
asjakohaselt, millist teavet nõutakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel on volitused anda operaatoritele 
ja haldusasutustele siduvaid juhiseid.

3. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel ja ühtsetel kontaktpunktidel on 
volitused anda operaatoritele siduvaid 
juhiseid.

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 70

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 
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kohase kui ka üksikisikute kaitset 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumist käsitleva Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse [xxx] 
kohase teatamise puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et kõik käesoleva 
peatükiga haldusasutustele ja
operaatoritele pandud kohustused võib 
kohtus läbi vaadata.

6. Liikmesriigid tagavad, et kõik käesoleva 
peatükiga operaatoritele pandud 
kohustused võib kohtus läbi vaadata.

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon koostab rakendusaktidega 
lõikes 1 osutatud standardite nimekirja. 
Nimekiri avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 73

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

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kui 
operaator ei jäta tahtlikult või raske 
hooletuse tõttu oma IV 
peatükist tulenevaid kohustusi täitmata, 
siis ei kohaldata käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud karistusi.

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
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.

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
artikli 9 lõikes 2 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

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 9 lõikes 2, artikli 10 lõikes 5 ja 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 9 lõikes 2 osutatud volituse
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artikli 14 lõikes 5 osutatud volituste
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaksmääratud hilisemal
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 9 lõike 2, artikli 10 lõike 5 ja 
artikli 14 lõike 5 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku võib 
Euroopa Parlamendi või nõukogu taotlusel 
kahe kuu võrra pikendada.

5. Artikli 9 lõike 2 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku võib 
Euroopa Parlamendi või nõukogu taotlusel 
kahe kuu võrra pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artikli 3 lõike 8 punktile a: välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Sissejuhatav osa „Vastavalt artikli 3 lõike 8 punktile a:” tuleks välja jätta. Väljajätmise 
muudatusettepanek ei olnud tehnilistel põhjustel võimalik.

Muudatusettepanek 78

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. e-kaubanduse platvormid välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Internetimaksete lüüsid välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Suhtlusvõrgud välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Otsingumootorid välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 82

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pilvandmetöötluse teenused välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tarkvarapoed välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 84

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Elekter
– Tarnijad
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– Tarnesüsteemide operaatorid ning 
jaemüüjad lõpptarbijatele
– Elektrienergia põhivõrguettevõtjad
– Elektrituru operaatorid

Or. en

Selgitus

Struktuur peaks olema järgmine: 1. Energia – a. Elekter – Taanded. Struktuur on sama ka 
järgnevate muudatusettepanekute puhul.

Muudatusettepanek 85

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Nafta
– Naftajuhtmed ja naftahoidlad
– Nafta tootmise, rafineerimise, 
töötlemise, hoiustamise ja ülekandmisega 
tegelevad operaatorid

Or. en

Muudatusettepanek 86

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Gaas
– Tarnijad
– Tarnesüsteemide operaatorid ning 
jaemüüjad lõpptarbijatele
– Maagaasi ülekandesüsteemi, 
gaasihoidlate ja veeldusjaamade süsteemi 
haldurid
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– Maagaasi tootmise, rafineerimise, 
töötlemise, hoiustamise ja ülekandmisega 
tegelevad operaatorid
– Gaasituru operaatorid

Or. en

Muudatusettepanek 87

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Elektri- ja gaasitarnijad välja jäetud

Or. en

Selgitus

II lisa teise osa (viidatud artikli 3 punkti 8 lõigus b) ümberkorraldamine paralleelselt 
nõukogu direktiivi 2008/114/EÜ I lisa struktuuriga. Käesolev selgitus kehtib ka järgnevate 
muudatusettepanekute puhul.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Elektri- ja/või gaasitarnesüsteemide 
operaatorid ning elektri ja gaasi 
jaemüüjad lõpptarbijatele

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 1 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Maagaasi ülekandesüsteemi, 
gaasihoidlate ja veeldusjaamade haldurid

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Elektrienergia põhivõrguettevõtjad välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 91

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Naftajuhtmed ja naftahoidlad välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Elektri- ja gaasituru operaatorid välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Nafta ja maagaasi tootmise, 
rafineerimise ja töötlemisega tegelevad 
operaatorid

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 94

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Maanteetransport
(i) Liikluskorraldusettevõtted
(ii) Logistika abiteenused:
– ladustamine ja hoiustamine,
– veoste käitlemine ja 
– muud transpordi tugiteenused.

Or. en

Muudatusettepanek 95

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Raudteetransport
(i) Raudtee (taristu haldajad, 
integreeritud ettevõtjad ja 
raudteeveoettevõtted)
(ii) Liikluskorraldusettevõtted
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(iii) Logistika abiteenused:
– ladustamine ja hoiustamine,
– veoste käitlemine ja 
– muud transpordi tugiteenused.

Or. en

Muudatusettepanek 96

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Lennutransport
(i) Lennuettevõtjad (kauba ja reisijate 
õhuvedu)
(ii) Lennujaamad
(iii) Liikluskorraldusettevõtted
(iv) Logistika abiteenused:
– ladustamine,
– veoste käitlemine ja 
– muud transpordi tugiteenused.

Or. en

Muudatusettepanek 97

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Lennuettevõtjad (kauba ja reisijate 
õhuvedu)

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Meretransporditeenuste osutajad 
(ettevõtjad, kes tegelevad sõitjate ja kauba 
vedamisega merel ja rannavetes)

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 2 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Raudtee (taristu haldajad, integreeritud 
ettevõtjad ja raudteeveoettevõtted)

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Lennujaamad välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Sadamad välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Liikluskorraldusettevõtted välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 2 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Logistika abiteenused: a) ladustamine ja 
hoiustamine, b) veoste käitlemine ja c) 
muud transpordi tugiteenused

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Finantsturu taristu: väärtpaberibörsid ja 
keskse vastaspoolega kliiringukojad

4. Finantsturu taristu: reguleeritud turud, 
mitmepoolsed kauplemissüsteemid, 
organiseeritud kauplemissüsteemid ja 
keskse vastaspoolega kliiringukojad

Or. en

Selgitus

II lisa sõnastuse kooskõlastamine ja mõistete lisamine kooskõlas veel vastu võtmata Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse 
määrust [Euroopa turu infrastruktuuri määrus] börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete 
vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta.
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SELETUSKIRI

1. Taustteave

Juba 2010. aastal nõuti digitaalarengu tegevuskavas õigusaktide kehtestamist, et arendada 
välja kõrgetasemeline võrgu- ja infoturbepoliitika. Võrgu- ja infosüsteemide omavahelise 
seotuse tõttu võivad nende suured häired ühes liikmesriigis kahjustada teisi liikmesriike ja 
kogu liitu. Võrgu- ja infosüsteemide vastupidavus ja stabiilsus ning põhiteenuste pidevus on 
hädavajalikud siseturu sujuvaks toimimiseks, eelkõige digitaalse ühtse turu 
edasiarendamiseks. 

Võttes arvesse võimete eri taset ja killustatud lähenemisviisi liidus, on Euroopa Komisjon 
käesolevas direktiivi ettepanekus meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe ühtlaselt 
kõrge tase kogu Euroopa Liidus, seadnud eesmärgiks interneti ning meie ühiskonna ja riikide 
majanduse toimimist toetavate privaatvõrkude ja infosüsteemide turvalisuse suurendamise. 

Seepärast nõuab komisjon, et liikmesriigid suurendaksid oma valmisolekut ja parandaksid 
koostööd üksteisega. Selleks peaksid elutähtsate infrastruktuuride (nt energeetika, transport) 
operaatorid ja infoühiskonnateenuste peamised pakkujad ning haldusasutused võtma 
asjakohaseid meetmeid turberiskide haldamiseks ja teatama raskematest intsidentidest riikide 
pädevatele asutustele. 

2. Raporti projekt

Raportöör toetab kavandatud direktiivi üldeesmärki, milleks on tagada võrgu- ja infoturbe 
ühtlaselt kõrge tase. Raportöör leiab, et väljapakutud meetmete tulemuslikkuse 
suurendamiseks tuleks direktiivi kohaldada alguses ainult teatavate operaatorite suhtes, kaitsta 
juba tehtud investeeringuid võrgu- ja infoturbe valdkonnas ning vältida institutsiooniliste 
struktuuride ja operaatoritele kehtestatud kohustuste dubleerimist. Samuti arvab raportöör, et 
direktiiviga tuleks toetada usaldusväärsete suhete ning avaliku ja erasektori teabevahetuse 
arendamist ning et tuleks vältida olukorda, kus soovitud riskihalduskultuuri asemel tekib 
kõrvalmõju pelga eeskirjade järgimise näol. Neist kaalutlustest lähtudes teeb raportöör 
ettepaneku tugevdada direktiivi mõju alljärgnevate peamiste muudatustega.

A. Reguleerimisala

Direktiivi eelnõu eesmärk on kehtestada kohustused haldusasutustele ja operaatoritele, sh 
elutähtsa infrastruktuuri operaatorid ja infoühiskonnateenuste peamised pakkujad. 
Proportsionaalsuse ja kiirete tulemuste saavutamiseks on raportöör seisukohal, et direktiivi 
IV peatükis sätestatud kohustuslikke meetmeid tuleks võtta ainult rangelt elutähtsa 
infrastruktuuri puhul. Ta leiab, et direktiivi II lisast tuleks seetõttu välja jätta 
infoühiskonnateenused. Selle asemel tuleks direktiivis keskenduda operaatoritele, kes 
osutavad teenuseid muu hulgas energeetika- ja transpordisektoris, ning tervishoiu ja 
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finantsturu taristule.

Oma avalikest ülesannetest tulenevalt peavad haldusasutused olema nõuetekohaselt hoolsad 
oma võrgu- ja infosüsteemide haldamisel. Seetõttu arvab raportöör, et ei ole proportsionaalne 
kehtestada neile samu kohustusi nagu operaatoritele.
Reguleerimisala muudatustele lisaks toetab raportöör asjaolu, et II lisa ei ole täielik, ja on 
nõus direktiivi perioodilise läbivaatamisega, arvestades ka tehnoloogia uusi arengusuundi.

B. Riikide pädevad asutused

Direktiivi ettepanekus nähakse ette, et iga liikmesriigi kohta võib määrata ühe riikliku pädeva 
asutuse, kes vastutab direktiivi kohaldamise järelevalve eest. Raportööri arvamusel ei 
arvestata selles asjakohaselt juba olemasolevaid struktuure. 
Teatud sektorites, mis kuuluvad direktiivi reguleerimisalasse, juba teavitavad operaatorid 
ametlikult ja mitteametlikult oma sektoripõhist reguleerivat asutust teatud võrgu- ja infoturbe 
intsidentidest. Kuna neil on oma sektoriga otsene seos ja tihedad suhted, on neil asutustel 
põhjalikud teadmised sektorile eripärastest ohtudest ja nõrkustest ning seega on nad parimas 
positsioonis, et hinnata võimalike või aset leidvate intsidentide mõju sektorile. 

Jättes kõrvale olemasolevad sektoripõhised investeeringud, võib mõnel liikmesriigil tekkida 
oma põhiseadusliku korra või muude kaalutluste tõttu vajadus nimetada rohkem kui üks 
riiklik pädev asutus. Seepärast soovitab raportöör direktiivi muuta, et oleks võimalik nimetada 
rohkem kui üks pädev asutus liikmesriigi kohta. Kuid liikmesriikides sidusa kohaldamise 
tagamiseks ning selleks, et võimaldada tõhusat ja sujuvat koostööd liidu tasandil, peaks iga 
liikmesriik nimetama ühe ühtse kontaktpunkti, kes vastutab muu hulgas artiklis 8 osutatud 
koostöövõrgus osalemise eest ja varajaste hoiatuste tegemise eest artikli 10 kohaselt.

C. Koostöövõrk

Raportöör leiab, et koostöövõrgu tegevuse tõhustamiseks peaks võrk vastavalt vajadusele 
kutsuma osalema operaatoreid. Samuti annaks võrgu tegevuse aastaaruanne väärtuslikku 
teavet parimate tavade vahetamise vallas tehtud edusammude kohta liikmesriikide seas ja 
intsidentidest teatamise arendamise kohta kogu liidus.

D. Turvanõuded ja intsidentidest teatamine

Peamise uuendusena kehtestatakse direktiivi ettepanekus operaatoritele kohustus teatada 
intsidentidest, millel on suur mõju põhiteenuste turvalisusele. Kohustuste ulatuse täpsustamise 
ja nende sätestamise jaoks alusaktis soovitab raportöör asendada artikli 14 lõike 5 
delegeeritud õigusaktid selgete kriteeriumidega, et selgitada välja nende intsidentide mõju 
ulatus, millest tuleb teatada. Arvestades kavandatud kooskõlastamist 
direktiiviga 2009/140/EÜ, täpsustaksid ENISA poolt intsidentidest teavitamise kohta 
direktiivis 2009/140/EÜ kehtestatud tehnilistele suunistele sarnased näitajad teatamise ulatust 
ja kriteeriume. Ühtlasi soovitab raportöör tugevdada intsidentidega seotud teabe avaldamise 
kaitsemeetmeid ja täpsustada kohaldatavat õigust, kui intsident kahjustab põhiteenuseid 
mitmes liikmesriigis, et mitte kehtestada mitmekordseid või ebaselgeid teatamiskohustusi.
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E. Rakendamine ja jõustamine

Raportöör peab hädavajalikuks riskihalduskultuuri edendamist ja operaatorite jõupingutuste 
suurendamist. Selles küsimuses on ta arvamusel, et ülitähtis on mitte niivõrd konkreetse 
haldustegevuse kohta teabe andmise vorm, vaid üldine koostöö ja operaatorite võetud 
konkreetsed meetmed.

Seetõttu on artikli 15 kontekstis vaja võimaldada paindlikkust operaatoritele kehtestatud 
turvanõuete täitmise tõendamises. Lubatud peaks olema nõuete täitmise tõend, mille vorm 
erineb turvaauditist.

F. Sanktsioonid

Kuigi raportöör mõistab vajadust näha direktiivi tulemuslikkuse suurendamiseks ette nõudeid 
mittetäitvate operaatorite suhtes kohaldatavad sanktsioonid, on ta arvamusel, et võimalikud 
sanktsioonid ei tohiks mõjutada operaatoreid hoiduma intsidentide teatamisest ega avaldada 
kahjulikku mõju. Tuleks vältida olukorda, kus intsidentide kiiret teatamist kahjustab 
sanktsioonide oht, sh kõigest menetlusnõuete mittetäitmise eest. Seepärast teeb raportöör 
ettepaneku täpsustada, et sanktsioone ei tohi kohaldada, kui operaator ei ole jätnud 
IV peatükist tulenevaid kohustusi täitmata tahtlikult või raske hooletuse tõttu.


