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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjon esitas 2013. aasta veebruaris, nagu seda nõudis Euroopa Parlament oma 
omaalgatuslikus aruandes Euroopa digitaalarengu tegevuskava kohta, direktiivi ettepaneku 
meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus, 
koos ELi esimese küberjulgeoleku strateegiaga. Võttes arvesse, et kättesaadavate andmete 
analüüsimise põhjal on võimalik prognoosida, et IKT-valdkonnaga seotud pahatahtlikud 
intsidendid võivad ainuüksi VKEdele põhjustada enam kui 560 miljoni väärtuses otseseid 
kulusid ning et kõik juhtumite tüübid (sh ülenevad keskkondlikud või füüsilised probleemid, 
nagu looduskatastroofid) võivad põhjustada enam kui 2.3 miljardi euro väärtuses otseseid 
kulusid, soovitab raportöör tungivalt ettepaneku vastu võtta.

Seoses selle struktuuriga on raportöör nõus mitme kavandatud meetmega, nagu näiteks 
turvaintsidentidest aruandmise sätete, mille rakendamine piirdub hetkel 2009. aasta 
raamdirektiivi artikli 13 a alusel telekommunikatsiooniteenuste osutajatega, laiendamine 
teistele kriitilise tähtsusega taristu sektoritele. Vastavalt eelnevale oodatakse ettepanekuid, 
mis näiteks nõuavad, et kõigil liikmesriikidel peavad olema nõuetekohaselt toimivad 
infoturbeintsidentidega tegelevad meeskonnad ja nad peavad määrama pädevad asutused, kes 
osaleksid turvalises üleeuroopalises elektroonilises andmevahetusvõrgus, et võimaldada 
küberjulgeolekuga seotud teabe turvalist jagamist ja vahetamist, ning mis võivad tublisti 
kaasa aidata kavandatud direktiivi eesmärgi saavutamisele, nimelt kogu Euroopa Liidus 
võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge taseme tagamisele.

Raportöör on samas arvamusel, et ettepanekut on võimalik parandada kahe – tõhususe ja 
usalduse – põhimõtte rakendamisega.

Esimene põhimõte – tõhusus 

Seoses liikmesriikide suhtes kehtestatud kohustustega määrata pädev asutus, kes vastutaks 
ettepaneku II lisas nimetatud kõigis sektorites direktiivi kohaldamise järelevalve eest, on 
raportöör arvamusel, et kõigil liikmesriikidel ei pea olema mitte ainult vabadus valida kõige 
sobivamaks peetavat küberjulgeoleku mudelit, vaid on ka äärmiselt tähtis vältida 
institutsiooniliste struktuuride dubleerimist, mis võiks viia pädevusalaste vaidluste ja 
suhtlushäireteni. Seetõttu leiab raportöör, et ei tohiks häirida olemasolevaid riiklikke 
struktuure, mis töötavad juba tõhusalt ning vastavad liikmesriigi vajadustele ja 
põhiseaduslikele nõuetele. Ta usub samas, et teabevahetuse tagamiseks liidu tasandil, 
varajaseks ohtudest teavitamiseks ja koostöövõrgus tõhusalt osalemiseks peavad kõik 
liikmesriigid määrama ühtse kontaktpunkti.

Kavandatud direktiivi tõhususe maksimeerimise seisukohalt on raportöör arvamusel, et seoses 
infoturbeintsidentidega tegelevate meeskondade (Computer Emergency Response Team 
ehk CERT) loomisega kavandatud meetmed ei pruugi olla kõige sobivam nõue, kuna selles 
ei arvestata olemasolevate CERTide erinevate omaduste ja ülesehitustega. Enamikul 
liikmesriikidel mitte üksnes on rohkem kui üks CERT, vaid need tegelevad ka eri tüüpi 
intsidentidega. Tegevuste hulk ja kvaliteet erineb ka selle põhjal, kas neid majutavad ja 
haldavad akadeemilised või teadusasutused, valitsused või erasektor. Käesolev ettepanek 
häiriks ka olemasolevate rahvusvaheliste ja üleeuroopaliste koostöövõrkude toimimist, mis on 
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tõestanud oma tõhusust intsidentidele rahvusvahelisel ja liidu tasandil reageerimise 
kooskõlastamisel ja kuhu olemasolevad CERTid juba kuuluvad. Seetõttu on raportöör 
arvamusel, et ühele riiklikule CERTile viitamise asemel tuleks direktiiv suunata nendele 
CERTidele, kes osutavad oma teenuseid II lisas nimetatud sektoritele, võimaldades seega 
näiteks, et üks CERT osutab teenuseid kõigile II lisas nimetatud sektoritele või et mitu CERTi 
osutavad teenuseid samale sektorile. Raportöör on samas arvamusel, et liikmesriigid peavad 
tagama oma CERTide täieliku toimimise mis tahes hetkel ning tagama, et neil on piisavalt 
tehnilisi, finants- ja inimressursse nõuetekohaseks tegevuseks ning rahvusvahelistes ja 
üleeuroopalistes koostöövõrkudes osalemiseks.

Tõhususe põhimõte eeldab ka kavandatud direktiivi muutmist seoses reguleerimisalaga. 
Kuigi raportöör nõustub seisukohaga, et aruandlussüsteemi kohustusi tuleb laiendada energia-
, transpordi-, tervishoiu- ja finantssektoritele, on ettepanek laiendada IV peatükis sätestatud 
kohustuslikke meetmeid kõigi nn internetimajanduse operaatorite suhtes ebaproportsionaalne 
ja mittehallatav. Ettepanek on ebaproportsionaalne, kuna uute kohustuste valimatu 
rakendamine avatud ja määratlemata kategooriate, näiteks kõigi muude infoühiskonna 
teenuste pakkumist võimaldavate infoühiskonna teenuste pakkujate suhtes pole mitte ainult 
mõistetamatu, vaid ka piisavalt põhjendamata seoses turvaintsidendi võimaliku kahjuga, ning 
loob võimaluse kehtestada lisabürokraatiat meie tööstussektori ja eelkõige VKEde suhtes. 
Haldamatu on ettepanek seepärast, et tõstatab olulisi kahtlusi selles suhtes, kas pädevad 
asutused oleksid võimelised kõiki võimalikke teateid ennetaval viisil käsitlema, mis 
soodustaks mõlemasuunalist dialoogi ettevõtjatega turvaohtude lahendamiseks.

Seoses avaliku haldusega peaks direktiiv tasakaalustama e-valitsuse teenuste täiendava 
arendamise vajadust haldusasutuste suhtes juba kehtivate hoolsuskohustustega, mis 
puudutavad nende võrkude ja teabesüsteemide haldamist ja kaitsmist. Raportöör on seetõttu 
arvamusel, et haldusasutuste suhtes tuleks artiklis 14 kehtestatud teabevahetusnõudeid küll 
täiel määral kohaldada, kuid neid ei peaks allutama artiklis 15 esitatud kohustustele.

Teine põhimõte – usaldus

Raportööri seisukoht on, et suur osa direktiivi edust seisneb selle võimes soodustada 
ettevõtjate osalemist, mis viiks usaldusväärse võrgu- ja infoturbe keskkonna loomiseni, kus 
kohapealsed ettevõtjad oleksid valmis proaktiivselt osalema. Kui direktiiv seda ei saavuta, on 
see läbikukkumisele määratud. Raportöör teeb ettepaneku tagada, et ettevõtjate osalemisele ja 
teavitamisele ei mõjuks negatiivselt nende turvaintsidentide mittevajalik avalikustamine, 
millest nad ise on teavitanud, või see, et pädevad asutused või ühtsed kontaktpunktid võiksid 
neid andmekao eest vastutavaks pidada. Peale selle peab ettevõtjate ja pädevate asutuste vahel 
olema võimalik mõlemasuunaline dialoog ning ettevõtjate osalemist tuleb julgustada kõigil 
foorumitel, sh koostöövõrgustikus.

Raportöör usub ka, et pädevate asutuste ja/või ühtsete kontaktpunktide osalemine, eelkõige 
seoses teabevahetusega, peaks tuginema usaldusele. Selle tagamiseks peaksid direktiivis 
kajastuma võrgu konfidentsiaalsust ja turvalisust puudutavad sätted.

MUUDATUSETTEPANEKUD
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Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Võrgul ja infosüsteemidel ning -
teenustel on ühiskonnas eluliselt tähtis 
koht. Nende usaldusväärsus ja turvalisus 
on majandustegevuse ja sotsiaalse heaolu 
ning ennekõike siseturu toimimise jaoks 
hädavajalik.

(1) Võrgul ja infosüsteemidel ning -
teenustel on ühiskonnas eluliselt tähtis 
koht. Nende usaldusväärsus ja turvalisus 
on hädavajalik ELi kodanike vabaduse ja 
üldise julgeoleku, majandustegevuse ja 
sotsiaalse heaolu ning ennekõike siseturu 
toimimise jaoks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

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) Turvaintsidentide ulatus, sagedus ja 
mõju suurenevad ning see kujutab endast 
suurt ohtu võrkude ja infosüsteemide 
toimimisele. Need süsteemid võivad saada 
ka hõlpsaks sihtmärgiks tahtlikule 
kahjustamisele süsteemide töö häirimise 
või peatamise eesmärgil. Sellised 
intsidendid võivad ohustada elanike tervist 
ja turvalisust, takistada majandustegevust, 
põhjustada olulist finantskahju, õõnestada
kasutajate ja investorite usaldust ja tekitada 
ELi majandusele suurt kahju.

Selgitus

Küberrünnakud börsil noteeritud äriühingute vastu on laialt levinud ja hõlmavad finantsvara 
või intellektuaalomandi vargust või äriühingute klientide või äripartnerite tegevuse häirimist 
ning võivad mõjutada suhteid aktsionäridega ja potentsiaalsete investorite otsuseid.
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Muudatusettepanek 3

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) Traditsioonilisi piire ületava 
sidevahendina on digitaalsetel 
infosüsteemidel ja eriti internetil oluline 
roll kaupade, teenuste, ideede 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 ja ka välisturgude sujuvaks 
toimimiseks hädavajalikud.

Selgitus

Siseturu võrgu ja infosüsteemide vastupidavus ja stabiilsus on eluliselt vajalik ka suhtlemiseks 
globaalsete ja piirkondlike turgudega, näiteks Põhja-Ameerikaga, Aasiaga jne.

Muudatusettepanek 4

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 
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 

(4) ELi tasandil tuleks luua 
koostöömehhanism, mis võimaldaks 
vahetada võrgu- ja infoturbe alast teavet 
ning tegeleda selles vallas koordineeritud 
ennetuse, avastamise ja reageerimisega. Et 
selline mehhanism oleks tõhus ja kaasav, 
on oluline, et kõigil liikmesriikidel oleks 
miinimumsuutlikkus ja strateegia võrgu- ja 
infoturbe kõrge taseme tagamiseks oma 
territooriumil. Minimaalseid turvanõudeid 
tuleks kohaldada ka infotaristu avaliku ja 
erasektori operaatorite ja börsil noteeritud 
firmade suhtes, et edendada riskihalduse 
kultuuri ja tagada, et kõige raskematest 
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kõige raskematest intsidentidest teatatakse. intsidentidest teatatakse. Õigusraamistik 
peaks põhinema vajadusel kaitsta 
kodanike eraelu puutumatust ja 
isikupuutumatust. Nimetatud 
operaatoritele tuleks laiendada elutähtsate 
infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse 
infosüsteemi.

Selgitus

Börsil noteeritud äriühingute turvalisuse rikkumine võib tõsiselt kahjustada ettevõtte tooteid, 
teenuseid, suhteid klientide või tarnijatega ja üldiseid konkurentsitingimusi ning seetõttu 
oluliselt mõjutada siseturu (ja välisturu) toimimist. Seega tuleks käesolevas direktiivis 
käsitleda ka börsil noteeritud ettevõtteid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Käesolevas direktiivis tuleks 
keskenduda energeetika, transpordi, 
panganduse, finantsturu taristute ja 
tervishoiu valdkonna elutähtsate 
majanduslike ja sotsiaalsete funktsioonide 
jaoks olulisele kriitilise tähtsusega 
taristule.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Tagamaks, et valitsused ei ületaks 
oma võimupiire ega kuritarvitaks võimu, 
on äärmiselt tähtis, et riigiasutuste info-
ja turvasüsteemid oleksid läbipaistvad, 
õiguspärased, hästi määratletud ja võetud 
vastu läbipaistval viisil ning 
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demokraatliku protsessi kaudu.

Muudatusettepanek 7

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 operaatorite 
suhtes ei kohaldata ühiseid 
miinimumnõudeid, ei ole ELi tasemel 
võimalik luua üldist tõhusat 
koostöömehhanismi, mis kahjustab ka 
rahvusvahelise koostöö tulemuslikkust ja 
seeläbi võitlust ülemaailmsete 
julgeolekuprobleemidega ning õõnestab 
ELi rahvusvahelist juhtpositsiooni avatud, 
tõhusa ja turvalise interneti kaitsmisel ja 
edendamisel.

Muudatusettepanek 8

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 

(7) Tulemuslik reageerimine võrgu ja 
infosüsteemide turvalisusega seotud 
probleemidele eeldab seega ELi tasandil 
üldist lähenemist, mis hõlmaks ühise 
miinimumsuutlikkuse loomist ja 
kavandamisnõudeid, piisavate 
küberturvalisusoskuste arendamist,
teabevahetust ja tegevuse koordineerimist 
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asjaomastele operaatoritele ja 
haldusasutustele.

ning turvalisuse ühiseid miinimumnõudeid. 
Küberjulgeoleku koordineerimise 
rühmade (Cyber Security Co-Ordination 
Groups – CSGC) asjakohaste soovituste 
kohaselt tuleks kohaldada ühiseid 
miinimumstandardeid.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et saavutada võrgu ja infosüsteemide 
turvalisuse kõrge tase ja see säilitada,
peaks igal liikmesriigil olema riiklik võrgu-
ja infoturbe strateegia, milles oleks 
määratletud strateegilised eesmärgid ja 
konkreetsed poliitilised meetmed, mida 
rakendada. Riikide tasemel tuleb välja 
töötada olulistele nõuetele vastavad võrgu-
ja infoturbe koostöökavad, et saavutada 
selline reageerimissuutlikkuse tase, mis 
võimaldaks teha intsidentide korral 
tulemuslikku ja tõhusat koostööd nii riikide 
kui ka ELi tasemel.

(9) Võrgu ja infosüsteemide kõrge
turvalisuse taseme saavutamiseks ja 
säilitamiseks peaks igal liikmesriigil olema 
riiklik võrgu- ja infoturbe strateegia, milles 
oleks määratletud strateegilised eesmärgid 
ja konkreetsed poliitilised meetmed, mida 
rakendada. Riikide tasemel tuleb 
käesolevas direktiivis sätestatud 
miinimumnõuete põhjal välja töötada 
olulistele nõuetele vastavad võrgu- ja 
infoturbe koostöökavad, et saavutada 
selline reageerimissuutlikkuse tase, mis 
võimaldaks teha intsidentide korral 
tulemuslikku ja tõhusat koostööd nii riikide 
kui ka ELi tasandil. Selleks peaksid 
liikmesriigid olema kohustatud pidama 
kinni ühistest standarditest, mis 
puudutavad andmete formaati ning 
jagatavate ja hinnatavate andmete 
vahetatavust. Liikmesriigid võivad paluda 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 
(ENISA) abi riiklike võrgu- ja infoturbe 
strateegiate väljatöötamisel, võttes aluseks 
võrgu- ja infoturbe strateegiate ühise 
miinimumkava. 

Selgitus

Asjaomased sidusrühmad on juba tunnustanud ENISAt kui väga pädevat tippkeskust ja 
usaldusväärset vahendit küberjulgeoleku edendamiseks ELis. Seetõttu peaks EL vältima töö ja 
struktuuride dubleerimist, tuginema ENISA oskusteabele ja nõudma, et ENISA pakuks 
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nõustamisteenuseid neile liikmesriikidele, kel puuduvad võrgu- ja infoturbe asutused ja 
erialased teadmised ja kes taotlevad sellist abi.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesoleva direktiivi kohaselt 
vastuvõetud sätete tõhusa rakendamise 
huvides tuleks igas liikmesriigis luua või 
nimetada organ, kes vastutab võrgu- ja 
infoturbe alaste küsimuste koordineerimise 
eest ning tegutseb ELi taseme piiriülese 
koostöö keskusena. Sellistele organitele 
tuleks anda piisavad tehnilised, rahalised ja 
inimressursid, mis võimaldaksid neil oma 
ülesandeid tulemuslikult ja tõhusalt täita 
ning seeläbi saavutada käesoleva direktiivi 
eesmärgid.

(10) Käesoleva direktiivi kohaselt 
vastuvõetud sätete tõhusa rakendamise 
huvides tuleks igas liikmesriigis luua või 
nimetada organ, kes vastutab võrgu- ja 
infoturbe alaste küsimuste koordineerimise 
eest ning tegutseb ELi tasandil nii 
sisekoordinatsiooni kui ka piiriülese 
koostöö ühtse kontaktpunktina. Sellised 
ühtsed riiklikud kontaktpunktid tuleks 
määrata nii, et ei piirata liikmesriikide 
õigust määrata rohkem kui üks riiklik 
võrgu- ja infoturbe eest vastutav pädev 
asutus vastavalt oma põhiseaduslikele, 
jurisdiktsiooni- või haldusnõuetele, kuid 
samas tuleks neile anda koordineerija 
volitused riigi ja liidu tasandil. Sellistele 
organitele tuleks anda piisavad tehnilised, 
rahalised ja inimressursid, mis 
võimaldaksid neil oma ülesandeid 
järjepidevalt, tulemuslikult ja tõhusalt täita 
ning seeläbi saavutada käesoleva direktiivi 
eesmärgid.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Riiklike valitsusstruktuuride 
erinevusi arvestades ning juba 
olemasolevate valdkondlike kokkulepete 
kaitsmiseks ja dubleerimise vältimiseks 
peaks liikmesriikidel olema võimalik 
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määrata rohkem kui üks pädev riiklik 
asutus, kes vastutab käesoleva direktiivi 
kohaselt operaatorite võrkude ja 
teabesüsteemide turvalisusega seotud 
ülesannete täitmise eest. Samas on sujuva 
piiriülese koostöö ja suhtluse tagamiseks 
vajalik, et iga liikmesriik määraks ainult 
ühe riikliku ühtse kontaktpunkti, kes 
vastutab piiriülese koostöö eest liidu 
tasandil. Kui seda nõuavad põhiseaduslik 
struktuur või muud kokkulepped, peaks 
liikmesriik saama määrata üheainsa 
asutuse, kes täidaks pädeva asutuse ja 
ühtse kontaktpunkti ülesandeid.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kõik liikmesriigid peaksid olema nii 
tehniliselt kui ka töökorralduse mõttes 
piisavalt varustatud, et vältida ja avastada 
võrgu ja infosüsteemidega seotud 
intsidente ja riske ning neile reageerida ja 
nende mõju leevendada. Seepärast tuleks
kõigis liikmesriikides luua hästi toimivad 
ja olulistele nõuetele vastavad 
infoturbeintsidentidega tegelevad 
meeskonnad, et kindlustada tulemuslik ja 
ühilduv suutlikkus tulla toime intsidentide 
ja riskidega ning tagada ELi tasandil tõhus 
koostöö.

(11) Kõik liikmesriigid ja operaatorid
peaksid olema nii tehniliselt kui ka 
töökorralduse mõttes piisavalt varustatud, 
et igal ajal vältida ja avastada võrgu ja 
infosüsteemidega seotud intsidente ja riske 
ning neile reageerida ja nende mõju 
leevendada. Haldusasutuste 
turvasüsteemid peavad olema turvalised ja 
allutatud demokraatlikule kontrollile. 
Üldkohustuslik varustus ja suutlikkus 
peaks olema kooskõlas ühiselt 
kokkulepitud tehniliste standardite ja 
standardse töökorraga. Seepärast tuleks 
kõigis liikmesriikides luua hästi toimivad 
ja olulistele nõuetele vastavad 
infoturbeintsidentidega tegelevad 
meeskonnad (Computer Emergency 
Response Teams – CERT), et kindlustada 
tulemuslik ja ühilduv suutlikkus tulla toime 
intsidentide ja riskidega ning tagada ELi 
tasandil tõhus koostöö. Neil CERTidel 
peaks olema võimalik suhelda omavahel 
ühiste tehniliste standardite ja standardse 
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töökorra alusel. Olemasolevate CERTide 
erinevatest erialastest vajadustest ja 
osalistest tingitud erinevate omaduste 
tõttu peaksid liikmesriigid tagama, et 
vähemalt üks CERT teenindaks iga II 
lisas hõlmatud sektorit. CERTide 
piiriülese koostöö osas peaksid 
liikmesriigid tagama CERTidele piisavad 
vahendid juba toimivates rahvusvahelistes 
ja Euroopa koostöövõrkudes osalemiseks. 

Selgitus

Tuleb tagada koostalitlus.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Arvestades liikmesriikide Euroopa 
foorumi (EFMS) märkimisväärset edu 
heade poliitiliste tavade üle peetud 
arutelude ja teabevahetuse soodustamisel, 
kaasa arvatud küberkriisialase Euroopa 
koostöö põhimõtete väljatöötamist, peaksid 
liikmesriigid ja komisjon looma võrgu, mis 
võimaldaks neil pidevalt suhelda ja toetaks 
nende koostööd. Turvaline ja tulemuslik 
koostöömehhanism peaks võimaldama 
struktureeritud ja koordineeritud 
teabevahetust ning probleemide avastamist 
ja neile reageerimist ELi tasandil.

(12) Arvestades liikmesriikide Euroopa 
foorumi (EFMS) märkimisväärset edu 
heade poliitiliste tavade üle peetud 
arutelude ja teabevahetuse soodustamisel, 
kaasa arvatud küberkriisialase Euroopa 
koostöö põhimõtete väljatöötamist, peaksid 
liikmesriigid ja komisjon looma võrgu, mis 
võimaldaks neil pidevalt suhelda ja toetaks 
nende koostööd. Turvaline ja tulemuslik 
koostöömehhanism, kus on tagatud 
operaatorite osalemine, peaks võimaldama 
struktureeritud ja koordineeritud 
teabevahetust ning probleemide avastamist 
ja neile reageerimist ELi tasandil.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet 
(ENISA) peaks liikmesriike ja komisjoni 
abistama, pakkudes neile oma teadmisi ja 
andes nõu ning toetades parimate tavade 
vahetamist. Eriti peaks komisjon ENISAga 
konsulteerima käesoleva direktiivi 
kohaldamise üle. Et tagada liikmesriikide 
ja komisjoni tulemuslik ja õigeaegne 
teavitamine, tuleks varajased hoiatused 
intsidentide ja riskide kohta edastada 
koostöövõrgus. Liikmesriikide suutlikkuse 
ja teadmiste parandamise huvides peaks 
koostöövõrk pakkuma võimalusi ka 
parimate tavade vahetamiseks ning 
abistama oma liikmeid suutlikkuse 
suurendamisel ja juhtima vastastikuste 
eksperdihindamiste ja võrgu- ja infoturbe 
õppuste korraldamist.

(13) Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet 
(ENISA) peaks liikmesriike ja komisjoni 
abistama, pakkudes neile oma teadmisi ja 
andes nõu ning toetades parimate tavade 
vahetamist. Eriti peaksid komisjon ja 
liikmesriigid ENISAga konsulteerima 
käesoleva direktiivi kohaldamise üle. Et 
tagada liikmesriikide ja komisjoni 
tulemuslik ja õigeaegne teavitamine, tuleks 
varajased hoiatused intsidentide ja riskide 
kohta edastada koostöövõrgus. 
Liikmesriikide suutlikkuse ja teadmiste 
parandamise huvides peaks koostöövõrk 
pakkuma võimalusi ka parimate tavade 
vahetamiseks ning abistama oma liikmeid 
suutlikkuse suurendamisel ja juhtima 
vastastikuste eksperdihindamiste ja võrgu-
ja infoturbe õppuste korraldamist.

Muudatusettepanek 15

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) ENISA järelevalve all tuleks luua
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. Komisjon peaks looma võrgu 
jaoks eelarverea, et koostöövõrk saaks 
tõhusalt oma missiooni täita.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Vajaduse korral võib ka 
operaatoreid kutsuda koostöövõrgu 
tegevuses osalema. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Enamiku võrkude ja infosüsteemide 
operaatorid on eraettevõtjad ning seepärast 
on avaliku ja erasektori koostöö 
hädavajalik. Soodustada tuleks operaatorite 
endi mitteametlikke koostöömehhanisme 
võrgu- ja infoturbe tagamiseks. Nad 
peaksid koostööd tegema ka avaliku 
sektoriga ning jagama teavet ja parimaid 
tavasid, et saada intsidentide korral 
pakutavat tegevustoetust.

(15) Enamiku võrkude ja infosüsteemide 
operaatorid on eraettevõtjad ning seepärast 
on avaliku ja erasektori koostöö 
hädavajalik. Soodustada tuleks operaatorite 
endi mitteametlikke koostöömehhanisme 
võrgu- ja infoturbe tagamiseks. Nad 
peaksid koostööd tegema ka avaliku 
sektoriga ning jagama vastastikku teavet ja 
parimaid tavasid, sealhulgas pakkuma
intsidentide korral asjakohast teavet ja 
operatiivabi ning strateegiliselt 
analüüsitud teavet. Selleks et soodustada 
tulemuslikult teabe ja kogemuste 
jagamist, on tähtis tagada, et sellises 
teabevahetuses osalevad operaatorid ei 
oleks oma koostöö tõttu ebasoodsamas 
olukorras. On vaja piisavaid 
kaitsemeetmeid, et selline koostöö ei 
põhjustaks neile operaatoritele suuremaid 
nõuete mittejärgimisest tulenevaid riske 
või uusi kohustusi tulenevalt muu hulgas 
konkurentsi, intellektuaalomandi, 
andmekaitse või küberkuritegevuse 
alastest õigusaktidest, samuti suuremaid 
tegevus- või turvariske.
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Muudatusettepanek 18

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 ELi 
kodanikke ja operaatoreid nõuetekohaselt 
teavitada, peaksid ühtsed kontaktpunktid
looma ühise ELi-ülese veebisaidi, millel 
avaldada mittekonfidentsiaalset teavet 
intsidentide, riskide ja nende leevendamise 
võimaluste kohta ja anda lõpptulemusena 
nõu asjakohaste hooldusmeetmete 
küsimustes.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kui teavet peetakse konfidentsiaalseks 
vastavalt ELi ja riikide ärisaladust 
käsitlevatele eeskirjadele, tuleb käesolevas 
direktiivis sätestatud toimingute 
teostamisel ja direktiivi eesmärkide 
täitmisel selline konfidentsiaalsus tagada.

(17) Põhjenduses 14 osutatud teabe 
salastamise poliitikas tuleks järgida 
ENISA soovitatud Information Sharing 
Traffic Light Protocol süsteemi. Kogu 
vahetatav teave tuleb salastada ja seda 
käidelda vastavalt tundlikkuse tasemele, 
mille määrab kindlaks teabeallikas. Kui 
teavet peetakse konfidentsiaalseks 
vastavalt ELi ja riikide ärisaladust 
käsitlevatele eeskirjadele, tuleb käesolevas 
direktiivis sätestatud toimingute 
teostamisel ja direktiivi eesmärkide 
täitmisel selline konfidentsiaalsus tagada.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lähtudes eelkõige riikide kriisihalduse 
alastest kogemustest, peaksid komisjon ja 
liikmesriigid koostöös ENISAga töötama 
välja ELi võrgu- ja infoturbe koostöökava, 
milles määratletakse koostöömehhanismid, 
et tulla toime riskide ja intsidentidega. 
Koostöövõrgus edastatavate varajaste 
hoiatuste puhul tuleks seda kava 
nõuetekohaselt arvesse võtta.

(18) Lähtudes eelkõige riikide kriisihalduse 
kogemustest, peaksid komisjon ja 
liikmesriigid koostöös ENISAga töötama 
välja ELi võrgu- ja infoturbe koostöökava, 
milles määratletakse koostöömehhanismid, 
parimad tavad ja tegevusmudelid, et riske 
ja intsidente ennetada, avastada, neist 
teada anda ja nendega toime tulla. 
Koostöövõrgus edastatavate varajaste 
hoiatuste puhul tuleks seda kava 
nõuetekohaselt arvesse võtta.

Muudatusettepanek 21

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, 
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.

(19) Varajastest hoiatustest tuleks võrgus 
teatada vaid siis, kui asjaomase intsidendi 
või riski ulatus või raskusaste on nii 
olulised või võivad muutuda nii oluliseks, 
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.
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Muudatusettepanek 22

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, ENISAle ja 
komisjonile tuleks teatada koordineeritud 
reageerimise tulemusena riigi tasandil 
võetud meetmetest.

Muudatusettepanek 23

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 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.

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

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
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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 kord27, 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 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.

(24) Neid kohustusi tuleks peale 
elektroonilise side sektori kohaldada ka 
nende taristute operaatorite suhtes, mis 
sõltuvad suuresti info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiast ning mis 
on äärmiselt olulised, et säilitada sellised 
majanduse ja ühiskonna jaoks 
hädavajalikud funktsioonid nagu elektri-
ja gaasivarustus, transport, 
krediidiasutused, finantsturu taristu ja 
tervishoiusüsteem. Selliste võrgu- ja 
infosüsteemide töö katkestused 
mõjutaksid siseturgu. Kuigi käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustused ei laiene
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 kord27, ning kelle teenustele 
toetuvad infoühiskonna järgmise tasandi 
teenused ja tegevus internetis, näiteks e-
kaubanduse platvormid, internetimaksete 
lüüsid, sotsiaalvõrgustikud, 
otsingumootorid, pilvandmetöötluse 
teenused üldiselt või tarkvarapoed, võivad 
nad vabatahtlikult pädevat asutust või 
ühtset kontaktpunkti teavitada nendest 
võrgu turvaintsidentidest, mida nad 
vajalikuks peavad, ning pädev asutus või 
ühte kontaktpunkt peaks, kui see on 
mõistlikult võimalik, esitama intsidendist 
teavitanud operaatoritele strateegiliselt 
analüüsitud teabe, mis aitab selle 
turvaohu kõrvaldada.

__________________ __________________
27 EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37. 27 EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.
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Muudatusettepanek 25

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. Teisalt tuleks nõuda 
küberjulgeolekut puudutavate 
rahvusvaheliste standardite kasutamist.

Muudatusettepanek 26

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 
teada antud varem teadmata nõrkustest 
või intsidentidest tuleb teavitada 
kahjustatud IKT toodete ja teenuste 
tootjaid ja pakkujaid. 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. Usalduse ja 
tõhususe kaitsmiseks avalikustatakse 
intsident alles sellest teatajatega 
konsulteerimise järel ning ainult juhul, 
kui see on rangelt vajalik käesoleva 
direktiivi eesmärkide saavutamiseks. 
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Teatamiskohustuse rakendamisel peaksid 
pädevad asutused ja ühtsed 
kontaktpunktid pöörama erilist tähelepanu 
sellele, et teave toote nõrkuste kohta jääks 
rangelt konfidentsiaalseks kuni asjakohase 
turvapaiga kasutuselevõtmiseni, kuid mitte 
viivitama teatamisega kauem, kui on 
nõutav. Reeglina ei tohiks ühtsed 
kontaktpunktid avaldada intsidentides 
osalenud üksikisikute isikuandmeid. 
Ühtsed kontaktpunktid peaksid avaldama 
isikuandmed vaid juhul, kui nende 
avaldamine on soovitud eesmärgi 
seisukohalt vajalik ja proportsionaalne.

Selgitus

Kui ametiasutused on mõne IKT toote või teenuse nõrkustest teadlikud, peaksid nad teavitama 
tootjaid ja teenuseosutajaid, et nood saaksid oma tooteid ja teenuseid aegsasti kohandada.

Muudatusettepanek 27

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 ning intsidentide arvu, 
tõsiduse ja ulatuse mõõtmiseks piisavat 
teavet ning usaldusväärseid ja põhjalikke 
andmeid reaalsete intsidentide kohta, mis 
on mõjutanud võrgu või infosüsteemi tööd.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30
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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 või 
kübersõjategevus. 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 
ning koostöö küberkuritegevuse vastase 
võitluse Euroopa keskusega (EC3) ja 
ENISAga 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.

Muudatusettepanek 29

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 

(31) Sageli on intsidendi tagajärjeks 
isikuandmete kaitstuse rikkumine. 
Liikmesriigid ja operaatorid peaksid 
kaitsma salvestatud, töödeldud ja 
edastatud isikuandmeid juhusliku või 
ebaseadusliku hävitamise, juhusliku 
kaotsimineku või muutmise ning loata või 
ebaseadusliku salvestamise, juurdepääsu, 
avalikustamise ja levitamise eest ning 
tagama isikuandmete töötlemise 
turvapoliitika rakendamise. Sellises 
olukorras peaksid pädevad asutused, 
ühtsed kontaktpunktid ja 
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töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumist käsitleva Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse28 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.

andmekaitseasutused omavahel koostööd
tegema ja vahetama teavet kõigis 
asjassepuutuvates küsimustes, et tulla 
toime intsidendi tagajärjel toimunud 
isikuandmetega seotud rikkumisega. 
Turvaintsidentidest teatamise kohustust 
tuleks rakendada selliselt, et kui 
turvaintsidendiga kaasneb isikuandmetega 
seotud rikkumine, millest tuleb teavitada 
kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega,
oleks halduskoormus võimalikult väike.
ENISA peaks aitama luua 
teabevahetusmehhanismid ja ühtse 
teavitamisvormi, mis hõlbustaksid
isikuandmete rikkumisega seotud 
intsidentidest teatamist ja vähendaksid 
seega ettevõtjate ja haldusasutuste 
halduskoormust.

__________________
28 SEC(2012) 72 final

Selgitus

Ühtlustatud andmekaitse direktiivi eelnõuga.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Turvanõuete standardimine on 
turumajanduslik protsess. Et tagada 
turvastandardite ühtne kohaldamine, 
peaksid liikmesriigid julgustama 
konkreetsete standardite järgimist ja 
vastavust neile, et tagada ELi tasandil 
turvalisuse kõrge tase. Selleks võib osutuda 
vajalikuks harmoneeritud standardite 
koostamine, mida tuleks teha kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta määrusega (EL) nr 
1025/2012, mis käsitleb Euroopa 
standardimist ning millega muudetakse 

(32) Turvanõuete standardimine on 
vabatahtlik turumajanduslik protsess, mis 
peaks võimaldama operaatoritel kasutada 
alternatiivseid meetmeid, et saavutada 
vähemalt samaväärseid tulemusi. Et 
tagada turvastandardite ühtne kohaldamine, 
peaksid liikmesriigid julgustama 
konkreetsete koostalitlevate standardite 
järgimist ja vastavust neile, et tagada ELi 
tasandil turvalisuse kõrge tase. Selleks on 
vaja kaaluda avatud rahvusvaheliste 
standardite kohaldamist võrgu- ja 
infoturbele või selliste vahendite 
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nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 
93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 
95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 
2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 
2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
1673/2006/EÜ29.

kavandamist. Teise sammuna võib 
osutuda vajalikuks harmoneeritud 
standardite koostamine, mida tuleks teha 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL) nr 
1025/2012, mis käsitleb Euroopa 
standardimist ning millega muudetakse 
nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 
93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 
95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 
2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 
2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
1673/2006/EÜ29. Eelkõige tuleks Euroopa 
Telekommunikatsioonistandardite 
Instituuti (ETSI), Euroopa 
Standardikomiteed (CEN) ja Euroopa 
Elektrotehnika Standardikomiteed 
(CENELEC) volitada välja pakkuma 
tõhusaid ja tulemuslikke ELi avatud 
turvastandardeid, mille juures tuleks 
võimalikult vältida tehnoloogilisi eelistusi 
ning mida peaks väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtjatel olema kerge 
järgida. Küberjulgeoleku rahvusvahelised 
standardid tuleks hoolikalt läbi vaadata, 
et tagada, et neid ei ole rikutud ja et need 
tagavad piisava turvataseme, tagades 
nõnda, et küberjulgeoleku standardite 
nõuetekohane järgimine parandab liidu 
küberjulgeoleku üldist taset ja mitte 
vastupidi.

__________________ __________________
29 ELT L 316, 14.11.2012, lk 12. 29 ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Komisjon peaks käesoleva direktiivi 
sätted regulaarselt läbi vaatama eelkõige 
selleks, et teha kindlaks, kas neid on vaja 
muuta seoses tehnoloogia ja turutingimuste 
muutumisega.

(33) Komisjon peaks kõigi huvitatud 
sidusrühmadega konsulteerides käesoleva 
direktiivi sätted regulaarselt läbi vaatama 
eelkõige selleks, et teha kindlaks, kas neid 
on vaja muuta seoses ühiskonna, poliitika,
tehnoloogia ja turutingimuste 
muutumisega.

Muudatusettepanek 32

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.

välja jäetud

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) On eriti tähtis, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja 
koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 

(35) On eriti tähtis, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas kõigi 
sidusrühmade ja eelkõige ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks tagama 
asjaomaste dokumentide samaaegse, 
õigeaegse ja kohase edastamise Euroopa 
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nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 34

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 suhtes30.

(36) Et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
tuleks komisjonile anda rakendusvolitused 
seoses järgmisega: koostöövõrgu raames 
toimuv ühtsete kontaktpunktide ja 
komisjoni koostöö, piiramata 
olemasolevaid riikliku tasandi 
koostöömehhanisme, ühendus- ja 
turvastandardite ühtne komplekt
turvalisele teabevahetustaristule, ELi 
võrgu- ja infoturbe koostöökava ning 
olulistest intsidentidest 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 suhtes30.

__________________ __________________
30 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 30 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
peaks komisjon pidama vastavalt 
vajadusele sidet asjaomaste valdkondlike 

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

komiteede ja asjaomaste organitega, mis on 
loodud ELi tasandil eelkõige e-valitsuse,
energeetika, transpordi ja tervishoiu 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 36

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, selle asjaomaste ametite, 
ühtsete kontaktpunktide ja/või teiste 
pädevate riigiasutustega 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, ning seejuures tuleb 
järgida teabe jagamise korra puhul 
kehtivaid eelmääratletud 
konfidentsiaalsuse ja turvalisuse 
kriteeriume ja salastatuse protokolle.

Muudatusettepanek 37

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 

(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 
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seega õiguspärane vastavalt direktiivi 
95/46/EÜ artiklile 7. Nimetatud 
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 
dokumentidele31. 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.

oleva üldiste huvide järgimise jaoks ja on 
seega õiguspärane vastavalt direktiivi 
95/46/EÜ artiklile 7. Nimetatud 
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 
dokumentidele31. 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.

__________________ __________________
31 EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43. 31 EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

Muudatusettepanek 38

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 ülevõtvate 
siseriiklike õigusaktide vastavate osade 
vahel. Käesoleva direktiivi puhul leiab 
seadusandja, et kõnealuste dokumentide 
edastamine on põhjendatud.
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Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) luuakse liikmesriikidevahelise koostöö 
mehhanism, et tagada käesoleva direktiivi 
ühetaoline kohaldamine ELis ning 
vajaduse korral võrke ja infosüsteeme 
mõjutavate riskide ja intsidentide 
koordineeritud ja tõhus käsitlemine ja neile 
reageerimine;

(b) luuakse liikmesriikidevahelise koostöö 
mehhanism, et tagada käesoleva direktiivi 
ühetaoline kohaldamine ELis ning 
vajaduse korral võrke ja infosüsteeme 
mõjutavate riskide ja intsidentide 
koordineeritud ja tõhus käsitlemine ja neile 
reageerimine asjakohaste sidusrühmade 
osalusel;

Muudatusettepanek 40

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 
teavitada usaldusväärseid kolmandaid 
isikuid ja 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 
võtavad seadusandlikke meetmeid 
vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artiklile 13, 
et haldusasutusi, operaatoreid ja pädevaid 
asutusi ei peetaks vastutavaks 
isikuandmete töötlemise eest, mis on 
vajalik teabe jagamiseks koostöövõrgus ja 
intsidentidest teatamiseks.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1

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.

Liikmesriikidel ei keelata võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga vastu 
ja säilitada sätteid, millega tagatakse 
turvalisuse kõrgem tase, ilma et see piiraks 
nende ELi õigusest tulenevaid kohustusi.

Selgitus

Liikmesriikidele turvavaldkonnas jäetud otsustusõiguse tingimuseks peab olema, et nad 
austavad ELi põhiõiguste hartas tunnustatud õigusi, konkreetselt ja muu hulgas õigust eraelu 
puutumatusele ja edastatavate sõnumite saladuses hoidmisele, õigust isikuandmete kaitsele, 
õigust ettevõtlusvabadusele ja õigust tõhusale õiguskaitsele.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seade või omavahel ühendatud või 
seotud seadmete rühm, millest vähemalt 
ühes toimub mõne programmi kohaselt 
arvutiandmete automaatne töötlemine, 
ning

(b) seade või omavahel ühendatud või 
seotud seadmete rühm, millest vähemalt 
ühes toimub mõne programmi kohaselt 
digitaalandmete automaatne töötlemine, 
ning

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 3 – punkt 1 - alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) arvutiandmed, mida salvestatakse, 
töödeldakse, võetakse välja või edastatakse 
punktides a ja b kirjeldatud komponentide 

(c) digitaalandmed, mida salvestatakse, 
töödeldakse, võetakse välja või edastatakse 
punktides a ja b kirjeldatud komponentide 
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töö, kasutamise, kaitsmise või hooldamise 
jaoks;

töö, kasutamise, kaitsmise või hooldamise 
jaoks;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „turvalisus” – võrgu ja infosüsteemi 
võime panna teatava kindlusega vastu 
õnnetusele või pahatahtlikule tegevusele, 
mis seab ohtu salvestatud või edastatud
andmete või selle võrgu ja infosüsteemi 
kaudu pakutavate või nende kaudu 
juurdepääsetavate teenuste käideldavuse, 
autentsuse, tervikluse ja 
konfidentsiaalsuse;

(2) „turvalisus” – võrgu ja infosüsteemi 
võime panna teatava kindlusega vastu 
õnnetusele või pahatahtlikule tegevusele, 
mis seab ohtu salvestatud või edastatud 
andmete või selle võrgu ja infosüsteemi 
kaudu pakutavate või nende kaudu 
juurdepääsetavate teenuste käideldavuse, 
autentsuse, tervikluse ja 
konfidentsiaalsuse; siinses tähenduses 
hõlmab turvalisus nõuetekohaseid 
tehnilisi seadmeid, lahendusi ja töökorda, 
mis tagavad käesolevas direktiivis 
sätestatud turvanõuete täitmise;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Algne sõnastus oli liiga lai ja muudaks mõiste kohaldamise keerulisemaks.
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – 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

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „intsidentide käsitlemine” – intsidendi 
analüüsimist ja ohjeldamist ning 
intsidendile reageerimist toetavad 
protseduurid;

(7) „intsidentide käsitlemine” – intsidendi 
avastamist, ennetamist, analüüsimist ja 
ohjeldamist ning intsidendile reageerimist 
toetavad protseduurid;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) energeetika, transpordi, panganduse, 
finantsturgude ja tervishoiu valdkonnas 
esmatähtsa majandusliku ja ühiskondliku 
tegevuse säilitamiseks vajaliku 
infrastruktuuri, mille häirimisel või 
hävimisel oleks liikmesriigis oluline 
negatiivne mõju suutmatuse tõttu neid 
funktsioone tagada, avalik-õiguslik või 
eraõiguslik operaator; operaatorite loetelu 
on esitatud II lisas;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „olulise mõjuga intsident” –
infovõrgu või -süsteemi turvalisust ja 
pidevust kahjustav intsident, mis toob 
kaasa majanduse ja ühiskonna jaoks 
hädavajalike funktsioonide olulise 
katkestuse;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) „teenus” – operaatori pakutav 
teenus, välistades kõik muud sama üksuse 
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teenused;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) „reguleeritud turg” – reguleeritud 
turg, nagu see on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ28a artikli 4 punktis 14;
__________________
28a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/39/EÜ 
finantsinstrumentide turgude kohta (ELT 
L 45, 16.2.2005, lk 18).

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 11 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c) „organiseeritud kauplemissüsteem” 
– mitmepoolne süsteem, mis pole ei 
reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem ega keskne osapool, 
mille tegevust korraldab 
investeerimisettevõte või turu korraldaja, 
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ning milles osakuid võlakirjades, 
struktureeritud finantstoodetes, lubatud 
heitkoguse ühikutes või 
tuletisinstrumentides ostev ja müüv 
kolmas osapool saab suhelda viisil, mis 
viib lepingu sõlmimiseni kooskõlas 
direktiivi 2004/39/EÜ II jaotise sätetega.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad oma territooriumil 
katkematult võrgu ja infosüsteemide 
turvalisuse kõrge taseme kooskõlas 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja
käesoleva direktiiviga.

Selgitus

Liikmesriikidele turvavaldkonnas jäetud otsustusõiguse tingimuseks peab olema, et nad 
austavad ELi põhiõiguste hartas tunnustatud õigusi, konkreetselt ja muu hulgas õigust eraelu 
puutumatusele ja edastatavate sõnumite saladuses hoidmisele, õigust isikuandmete kaitsele, 
õigust ettevõtlusvabadusele ja õigust tõhusale õiguskaitsele.

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) liikmesriigid võivad paluda Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) abi 
oma riiklike võrgu- ja infoturbe 
strateegiate ja riiklike võrgu- ja infoturbe 
koostöökavade väljatöötamisel, tuginedes 
ühisele minimaalsele võrgu- ja infoturbe 
strateegiale ja koosköökavale.
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Muudatusettepanek 57

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) riskijuhtimisraamistik, mis hõlmab 
riskide tuvastamist, tähtsuse põhjal 
järjestamist, hindamist ja käsitlemist,
võimalike intsidentide mõju hindamist, 
ennetus- ja kontrollivõimalusi ning 
võimalike vastumeetmete valimise 
kriteeriume;

Muudatusettepanek 58

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;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigi pädev asutus võrgu ja infosüsteemide 
turbe vallas

Riigi pädevad asutused ja ühtsed 
kontaktpunktid võrgu ja infosüsteemide 
turbe vallas

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

infosüsteemide turbe vallas ühe või mitu
oma riigi pädevat asutust (edaspidi „pädev 
asutus”).

Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriik määrab enam kui ühe 
pädeva asutused, määrab ta riikliku 
asutuse, näiteks pädeva asutuse, riigi 
ühtseks kontaktpunktiks võrgu- ja 
infosüsteemide turvalisuse küsimustes 
(edaspidi „ühtne kontaktpunkt”). Kui 
liikmesriik määrab ainult ühe pädeva 
asutuse, siis on see pädev asutus ka ühtne 
kontaktpunkt.

Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Ühtne kontaktpunkt tagab piiriülese 
koostöö teiste ühtsete kontaktpunktidega.
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Muudatusettepanek 64

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.

Muudatusettepanek 65

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.

Muudatusettepanek 66

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. Pädevad asutused konsulteerivad
kohustuslikus korras
andmekaitseasutustega ning teevad 
vajaduse korral koostööd riiklike 
õiguskaitseasutustega.
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Selgitus

Kui ainult üks asutus teostaks riigi tasandil kontrollivolitusi, tegemata koostööd teise, 
kompenseeriva organiga, ei oleks turvalisuse tagamine ja vabaduse kaitse omavahel 
tasakaalus. 

Muudatusettepanek 67

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.

Muudatusettepanek 68

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 ühtse 
kontaktpunkti määramisest, nende
ülesannetest ja nende hilisemast 
muutmisest. Iga liikmesriik avalikustab 
määratud pädevad asutused.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob 
infoturbeintsidentidega tegeleva rühma 
(edaspidi „CERT”), kes vastutab 
intsidentide ja riskide käsitlemise eest 
põhjalikult määratletud protseduuri 
kohaselt ning vastab I lisa punktis 1 

1. Iga liikmesriik loob iga II lisas 
nimetatud sektori jaoks vähemalt ühe
infoturbeintsidentidega tegeleva rühma 
(edaspidi „CERT”), kes vastutab 
intsidentide ja riskide käsitlemise eest 
põhjalikult määratletud protseduuri 
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osutatud nõuetele. CERTi võib luua pädeva 
asutuse osana.

kohaselt ning vastab I lisa punktis 1 
osutatud nõuetele. CERTi võib luua pädeva 
asutuse osana.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. CERT tegutseb pädeva asutuse 
järelevalve all ning pädev asutus kontrollib 
regulaarselt, kas CERTi ressursid, 
volitused ja intsidentide käsitlemise 
protsessi tulemuslikkus on piisavad.

5. CERTid tegutsevad pädeva asutuse või 
ühtse kontaktpunkti järelevalve all ning
see asutus kontrollib regulaarselt, kas 
CERTide ressursid, volitused ja 
intsidentide käsitlemise protsessi 
tulemuslikkus on piisavad.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad, et CERTidel 
on piisavad inim- ja finantsressursid, et 
osaleda aktiivselt rahvusvahelistes ja 
eelkõige ELi koostöövõrkudes.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) CERTidel võimaldatakse ja 
soovitatakse algatada ühisõppusi teiste 
CERTidega, kõigi liikmesriikide 
CERTidega ning kolmandate riikide 
asjaomaste asutustega, samuti 
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rahvusvaheliste institutsioonide, näiteks 
NATO ja ÜRO CERTidega, ning sellistes 
ühisõppustes osaleda.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võivad oma riiklike 
CERTide arendamisel paluda abi 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametilt 
(ENISA) või teistelt liikmesriikidelt.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

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, Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) ja 
komisjon moodustavad võrgu 
(„koostöövõrk”), mille kaudu nad teevad
võrku ja infosüsteeme mõjutavate riskide ja 
intsidentidega võitlemiseks koostööd.

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. Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeamet („ENISA”) abistab
koostöövõrku oma teadmiste ja 
nõuannetega. Vajaduse korral teeb võrk 
koostööd andmekaitseasutustega.

3. Pädevad asutused teevad koostöövõrgus 
järgmist:

3. Ühtsed kontaktpunktid teevad 
koostöövõrgus järgmist:

(a) levitavad varajasi hoiatusi riskide ja 
intsidentide kohta vastavalt artiklile 10;

(a) levitavad varajasi hoiatusi riskide ja 
intsidentide kohta vastavalt artiklile 10; 

(b) tagavad koordineeritud reageerimise (b) tagavad koordineeritud reageerimise 
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vastavalt artiklile 11; vastavalt artiklile 11;
(c) avaldavad ühisel veebisaidil 
korrapäraselt mittekonfidentsiaalset teavet 
töös olevate varajaste hoiatuste ja 
koordineeritud reageerimise kohta;

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

(c a) arutavad ja kooskõlastavad ühiselt 
oma meetmeid, mis on seotud artiklis 14 
osutatud turvanõuete ja intsidentidest 
teatamisega ning artiklis 15 osutatud 
rakendamise ja jõustamisega, ning 
lepivad kokku nende tõlgendamises ja 
järjepidevas rakendamises;

(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; 

(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 ENISA, 
liikmesriigi või komisjoni taotlusel ühiselt 
CERTide töö tulemuslikkust, eelkõige 
juhul, kui ELi tasandil toimuvad võrgu- ja 
infoturbe õppused, ning rakendavad 
meetmeid, et parandada tuvastatud 
nõrgad kohad ilma asjatu viivituseta;

(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 
muude asjaomaste Euroopa asutustega 
kõigil asjakohastel teemadel, eelkõige 
energeetika, transpordi, panganduse, 
finantsturgude ja tervishoiu vallas;

(f a) arutavad ühiselt IV peatüki sätete 
tõlgendamist, järjepidevat kohaldamist ja 
üksmeelset rakendamist liidus ning 
lepivad selles kokku;

(g) vahetavad omavahel ja komisjoniga 
infot ja parimaid tavasid ning aitavad 
üksteist võrgu- ja infoturbe alase 
suutlikkuse loomisel; 

(g) vahetavad omavahel ja komisjoniga 
infot ja parimaid tavasid ning aitavad 
üksteist võrgu- ja infoturbe alase 
suutlikkuse loomisel;

(h) korraldavad vastastikku suutlikkuse ja 
valmisoleku eksperdihindamisi; 

(h) korraldavad vastastikku suutlikkuse ja 
valmisoleku eksperdihindamisi;
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(i) korraldavad ELi tasandil võrgu- ja 
infoturbe õppusi ja osalevad vastavalt 
vajadusele rahvusvahelistel võrgu- ja 
infoturbe õppustel.

(i) korraldavad ELi tasandil võrgu- ja 
infoturbe õppusi ja osalevad vastavalt 
vajadusele rahvusvahelistel võrgu- ja 
infoturbe õppustel.

(i a) edendavad aktiivselt operaatorite 
kaasamist ning peavad nendega 
konsultatsioone ja vahetavad teavet.
Komisjon teavitab korrapäraselt 
turvauuringute koostöövõrgustikku ja 
muid algatuse Horisont 2020 
asjakohaseid programme.
3 a. Vajaduse korral tuleb asjaomaseid 
haldusasutusi ja operaatoreid kutsuda ka 
lõike 3 punktides c, g, h ja i osutatud 
koostöövõrgu tegevustes osalema. 
3 b. Kui operaatorilt või haldusasutuselt 
pärinevat teavet, varajasi hoiatusi või 
parimaid tavasid jagatakse koostöövõrgus 
või kui koostöövõrk neid avalikustab, 
peab jagamine või avalikustamine 
toimuma vastavalt algallika 
kindlaksmääratud teabe liigitamisele 
kooskõlas artikli 9 lõikega 1. 
3 c. Komisjon avaldab igal aastal 
aruande, mis põhineb võrgu tegevusel ja 
vastavalt käesoleva direktiivi artikli 14 
lõikele 4 eelneva 12 kuu kohta esitatud 
koondaruandel. Pädevatele asutustele ja 
ühtsetele kontaktpunktidele teatatud mis 
tahes üksikintsidentide avalikustamisel 
tuleks nõuetekohaselt tasakaalustada 
üldsuse huvi saada ohtudest teada ning 
kahju, mida see võib põhjustada 
intsidendist teatanud operaatori mainele 
ja kaubandustegevusele, ning see võib 
toimuda ainult pärast eelnevaid 
konsultatsioone.

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, ENISA ja komisjoni 
vahel. Nimetatud rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 19 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.
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Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Koostöövõrgus vahetatakse tundlikku ja 
konfidentsiaalset infot turvalise taristu 
kaudu.

Koostöövõrgus vahetatakse tundlikku ja 
konfidentsiaalset teavet turvalise, ENISA 
järelevalve all toimiva taristu kaudu. 
Liikmesriigid tagavad, et teistelt riikidelt 
või komisjonilt saadud tundlikku või 
salajast teavet ei jagata kolmandate 
riikidega ega kasutata sobimatult, näiteks 
luuretegevuse või majanduslike otsuste 
tarbeks.

Muudatusettepanek 76

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:

2. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 19 vastu rakendusaktid, 
et määratleda kriteeriumid millele ühtne 
kontaktpunkt peab vastama, et tal lubataks 
osaleda turvalises infojagamissüsteemis; 
kriteeriumid puudutavad järgmist:

Muudatusettepanek 77

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
ühendus- ja turvastandardite ühtse 
komplekti, mida ühtsed kontaktpunktid 
peavad teabevahetusel järgima. Nimetatud 
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turvalisele taristule. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

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:

(a) nende ulatus kasvab või võib kasvada 
kiiresti;
(b) need ületavad või võivad ületada riigi 
reageerimissuulikkuse;

(b) ühtse kontaktpunkti hinnangul risk 
või intsident kasvab kiiresti või võib seda 
teha ning võib ületada riigi 
reageerimissuutlikkuse; 

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

(c) ühtsed kontaktpunkti või komisjoni 
hinnangul mõjutab risk või intsident
rohkem kui üht liikmesriiki.

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 ja komisjon asjatu 
viivituseta kogu neile teadaoleva 
asjakohase teabe, mis võib olla riski või 
intsidendi hindamiseks kasulik. Teave, 
mida asjaomane operaator salajaseks või 
konfidentsiaalseks peab, ning operaatori 
identiteet esitatakse riski või intsidendi 
hindamiseks vajalikus ulatuses.

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

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

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

4. Kui kahtlustatakse, et varajases 
hoiatuses käsitletav risk või intsident on 
seotud tõsise kuriteoga, võtab ühtne 
kontaktpunkt või komisjon vajaduse 
korral ühendust riiklike küberkuritegude 



AD\1013266ET.doc 45/61 PE519.596v02-00

ET

võitluse Euroopa keskusele. vastaste asutustega, et need saaksid 
viivitamatult Europoli juures tegutseva
küberkuritegevuse vastase võitluse 
Euroopa keskusega koostööd teha ja teavet 
vahetada.

4 a. Ilma teavitava ühtse kontaktpunkti 
eelneva heakskiiduta ei avalda 
koostöövõrgu liikmed mingisugust lõike 1 
kohaselt riskide ja intsidentide kohta 
saadud teavet.
4 b. Kui kahtlustatakse, et varajases 
hoiatuses käsitletav risk või intsident on 
tõsist piiriülest tehnilist laadi, teavitab 
ühtne kontaktpunkt või komisjon sellest 
ENISAt.

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.

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 19 vastu rakendusakte
lõikes 1 osutatud varajast hoiatust 
nõudvate riskide ja intsidentide täpsema 
määratlemise kohta ning operaatoreid 
puudutava tundliku teabe jagamise korra 
kohta.

Muudatusettepanek 79

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 asjatu 
viivituseta kokku koordineeritud 
reageerimises vastavalt artiklis 12 osutatud 
ELi võrgu- ja infoturbe koostöökavale.

Muudatusettepanek 80

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;

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ELi võrgu- ja infoturbe koostöökava 
võetakse vastu hiljemalt üks aasta pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist ning see 
vaadatakse regulaarselt läbi.

3. ELi võrgu- ja infoturbe koostöökava 
võetakse vastu hiljemalt üks aasta pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist ning see 
vaadatakse regulaarselt läbi. Iga 
läbivaatamise tulemused teatatakse 
Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek 82

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon esitab liidu võrgu- ja 
infoturbe koostöökava arendamise 
eelarve.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EL võib sõlmida rahvusvahelisi lepinguid 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 

EL võib sõlmida rahvusvahelisi lepinguid 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
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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.

organisatsioonidega, et võimaldada neil 
osaleda ja korraldada nende osalus 
mõningates koostöövõrgu tegevustes, ilma 
et see piiraks koostöövõrgu võimalusi teha 
mitteametlikku rahvusvahelist koostööd. 
Lepingus täpsustatakse kontrollimenetlus, 
mida tuleb koostöövõrgus ringlevate 
isikuandmete kaitse tagamiseks järgida. 
Euroopa Parlamenti teavitatakse lepingu 
läbirääkimistest ja tagatakse nende 
läbipaistvus. Isikuandmete mis tahes 
edastamist kolmandates riikides asuvatele 
saajatele teostatakse kooskõlas direktiivi 
95/46/EÜ artiklitega 25 ja 26 ning 
määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 9.

Selgitus

Teiste riikide või julgeolekuagentuuridega sõlmitud rahvusvahelistes lepingutes peab 
kohustuslikult olema ette nähtud kontrollimehhanism, mis tagab tsiviilõiguste tunnustamise. 
Lisaks peab Euroopa Parlament, keda tuleb lepingu läbirääkimiste sisust õigeaegselt 
teavitada, teostama lepingute suhtes tõhusat demokraatlikku kontrolli. 

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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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 tehnilised ja 
korralduslikud meetmed, et avastada ja 
tulemuslikult hallata riske, mis ohustavad 
nende kontrollitavate ja nende töös 
kasutatavate võrkude ja infosüsteemide 
turvalisust. Tehnoloogia arengut 
arvestades tagatakse nende asjakohaste
meetmetega turvalisuse tase, mis on 
vastavuses konkreetse ohuga. Eelkõige 
võetakse meetmeid, et vältida võrkude ja 
infosüsteemide turvalisust mõjutavaid 
intsidente ja minimeerida nende mõju 
pakutavatele põhiteenustele ning tagada 
seega neid võrke ja infosüsteeme 
kasutavate teenuste pidevus.

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

2. Liikmesriigid rakendavad mehhanisme, 
mis tagavad, et operaatorid teatavad 
viivitamata pädevale asutusele või ühtsele 
kontaktpunktile intsidentidest, millel on 
mõju nende pakutavate põhiteenuste 
turvalisusele või järjepidevusele. 
Teavitamine ei suurenda teavitava 
osapoole vastutust. Intsidendi mõju 
tähtsuse kindaksmääramiseks võetakse 
arvesse muu hulgas järgmisi 
parameetreid:

(a) kasutajate arv, kelle põhiteenust 
mõjutatakse;
(b) intsidendi kestus;
(c) intsidendi mõju geograafiline leviala.
Neid kriteeriume täpsustatakse 
täiendavalt artikli 8 lõike 3 punktis c a 
(uus).
2 a. II lisaga hõlmamata üksused võivad 
teatada artikli 14 lõikes 2 nimetatud 
intsidentidest vabatahtlikult.
2 b. Intsidenditeate vastuvõtja peab 
intsidendist teatanud üksusele võimalikult 
kiiresti teatama võetud meetmetest, 
otsustest või soovitustest ning kõigist 
teavitatud kolmandatest osapooltest, 
samuti teabe jagamist reguleerivatest 
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konfidentsiaalsus- ja turvaprotokollidest. 
3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid 
kohaldatakse kõigi operaatorite suhtes, kes 
pakuvad Euroopa Liidus teenuseid.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid 
kohaldatakse kõigi operaatorite suhtes, kes 
pakuvad Euroopa Liidus teenuseid. 
Operaatorid, kes Euroopa Liidus 
teenuseid ei paku, võivad intsidentidest 
teatada vabatahtlikult. 

3 a. Liikmesriigid tagavad, et operaatorid 
teatavad lõigetes 1 ja 2 osutatud 
intsidentidest selle liikmesriigi pädevale 
asutusele või ühtsele kontaktpunktile, kus 
avaldus nende mõju põhiteenusele. Kui 
mõju avaldub enam kui ühe liikmesriigi 
põhiteenustele, teavitab teavituse vastu 
võtnud ühtne kontaktpunkt operaatori 
esitatud teabe alusel teisi asjakohaseid 
ühtseid kontaktpunkte. Operaatorile tuleb 
võimalikult kiiresti teatada, missuguseid 
teisi ühtseid kontaktpunkte on intsidendist 
teavitatud, samuti teavitada teda võetud 
meetmetest, tulemustest ja muust 
intsidendiga seoses olulisest teabest.

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 
üksikintsidentidest, kui ta leiab, et üldsuse 
teadlikkus on vajalik intsidendi 
ärahoidmiseks või käimasoleva 
intsidendiga toimetulemiseks, selleks et 
üldsus saaks intsidendist tulenevat ohtu 
leevendada, või kui intsidendist mõjutatud
operaator on keeldunud kiiresti tegelemast 
selle intsidendiga seotud tõsise 
struktuurilise haavatavusega. Ühtne 
kontaktpunkt peab sellist otsust 
nõuetekohaselt põhjendama. Pädev 
asutus või ühtne kontaktpunkt esitab 
juhul, kui see on mõistlikult võimalik, 
intsidendist teatanud operaatoritele 
strateegilise analüüsitud teabe, mis aitab 
turvaohtu ületada. Ühtne kontaktpunkt
esitab kaks korda aastas koostöövõrgule 
koondaruande käesoleva lõike kohaselt 
saadud teadete ja võetud meetmete kohta.
Pädevatele asutustele ja ühtsetele 
kontaktpunktidele teatatud mis tahes 
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üksikintsidentide avalikustamisel tuleks 
nõuetekohaselt tasakaalustada üldsuse 
huvi saada ohtudest teada ning kahju, 
mida see võib põhjustada intsidendist 
teatanud operaatori mainele ja 
kaubandustegevusele, ning see võib 
toimuda ainult pärast eelnevaid 
konsultatsioone.
Artiklis 8 osutatud koostöövõrgule 
teatatud intsidentide korral ei avalikusta 
riigi teised pädevad asutused riskide või 
intsidentide kohta saadud teavet ilma 
teavitava pädeva asutuse loata.

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

7. Komisjonile antakse volitused 
määratleda rakendusaktidega lõike 2 
kohaldamiseks vajalikud vormingud ja 
protseduurid. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 19 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.

7. Komisjonile antakse volitused 
määratleda rakendusaktidega lõike 2 
kohaldamiseks vajalikud vormingud ja 
protseduurid. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 19 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.

8. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata 
mikroettevõtjate suhtes, kes on määratletud 
komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituses 
2003/361/EÜ mikroettevõtjate, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate määratluse 
kohta35.

8. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata 
mikroettevõtjate suhtes, kes on määratletud 
komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituses 
2003/361/EÜ mikroettevõtjate, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate määratluse 
kohta35.

_______________ ______________
35 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36. 35 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.
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Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks pädevale asutusele teatamisele 
julgustatakse operaatoreid andma nende 
ettevõttega seotud intsidentidest 
vabatahtlikult teada finantsaruannetes.

Selgitus

Küberintsidendid võivad tähendada suurt finantskahju ja olulisi kulusid. Sidusrühmad ja 
investorid peaksid nende intsidentide tagajärgedest teadlikud olema. Julgustades ettevõtteid 
küberintsidente vabatahtlikult avalikustama, võib ergutada valdkonnaülest arutelu tulevaste 
intsidentide tõenäosuse, nende riskide ulatuse ning küberturbe rikkumise vähendamiseks 
võetavate ennetusmeetmete asjakohasuse üle.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15

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 
vajalikud volitused, et tagada artiklist 14 
tulenevate kohustuste täitmine, ja nende 
juhtumite mõju võrkude ja infosüsteemide 
turvalisusele.

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:

(a) esitaksid oma võrkude ja 
infosüsteemide turvalisuse hindamiseks 
vajalikud andmed, sealhulgas 
dokumenteeritud turvapõhimõtted;

(a) esitaksid oma võrkude ja 
infosüsteemide turvalisuse hindamiseks 
vajalikud andmed, sealhulgas 
dokumenteeritud turvapõhimõtted;

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

(b) esitaksid turvapoliitika tõhusa 
kohaldamise kohta sellised tõendid nagu 
siseaudiitorite, kvalifitseeritud sõltumatu 
asutuse või riigiasutuse tehtud turvaauditi 
tulemused, ja teeksid need pädevale 
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asutusele või ühtsele kontaktpunktile 
kättesaadavaks. Pädev asutus või ühtne 
kontaktpunkt võib vajaduse korral 
taotleda täiendavaid tõendeid või 
erandkorras ja piisava põhjenduse 
olemasolul läbi viia täiendava auditi. 
Seda taotlust saates esitavad pädevad 
asutused ja ühtsed kontaktpunktid 
taotluse põhjenduse ja täpsustavad 
piisavalt, millist teavet nad vajavad.

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 kõigile II lisas nimetatud
operaatoritele siduvaid juhiseid.

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

4. Kui kahtlustatakse, et intsident on seotud 
raske kuriteoga, teavitavad pädevad 
asutused ja ühtne kontaktpunkt asjaomast 
operaatorit võimalusest esitada 
kriminaalsüüdistus õiguskaitseasutustele.

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

5. Kui intsident põhjustab isikuandmetega 
seotud rikkumise, siis, ilma et see piiraks 
kehtiva andmekaitseõiguse kohaldamist,
teevad pädevad asutused ja ühtsed 
kontaktpunktid selle lahendamisel tihedat 
koostööd isikuandmete kaitse asutustega. 
Ühtsed kontaktpunktid ja 
andmekaitseasutused loovad koostöös 
ENISAga teabevahetusmehhanismid ja 
ühtse malli, mida kasutatakse teadete
esitamiseks nii käesoleva direktiivi artikli 
14 lõike 2 kui ka Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse 95/46/EÜ (üksikisikute 
kaitse kohta seoses isikuandmete 
töötlemisega ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta) alusel. 
Komisjon võib koostöös ENISAga, võttes 
ülihoolikalt arvesse kõiki ühtsete 
kontaktpunktide ja andmekaitseasutuste 
loodud teabevahetusmehhanisme ja ühtset 
malli, kehtestada rakendusaktidega 
teabevahetusmehhanismide menetlused ja 
ühtse malli vormi.

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

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

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

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, 
sätestamata ühegi konkreetse tehnoloogia 
kasutamist, võrgu- ja infoturbe seisukohast 
asjakohaste avatud ja koostoimivate, ELi 
seadusandlusele vastavate ELi ja 
rahvusvaheliste standardite ja/või 
spetsifikatsioonide kasutamist. 

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

2. Komisjon volitab asjakohast Euroopa 
standardiorganisatsiooni asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerides koostama
lõikes 1 osutatud standardite ja/või 
spetsifikatsioonide nimekirja. Nimekiri 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
sanktsioonide kohta, mida rakendatakse 
käesoleva direktiivi kohaselt vastuvõetud 
siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud 
sanktsioonid peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad kõnealustest sätetest 
komisjonile hiljemalt käesoleva direktiivi 
ülevõtmise kuupäevaks, samuti teatavad 
nad viivitamata kõigist neid sätteid 
mõjutavatest hilisematest muudatustest.

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
sanktsioonide kohta, mida rakendatakse 
käesoleva direktiivi kohaselt vastuvõetud 
siseriiklike õigusnormide hooletusest 
tingitud ja tahtliku rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Ettenähtud 
sanktsioonid peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad kõnealustest sätetest 
komisjonile hiljemalt käesoleva direktiivi 
ülevõtmise kuupäevaks, samuti teatavad 
nad viivitamata kõigist neid sätteid 
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mõjutavatest hilisematest muudatustest.

Selgitus

Peaks olema selge, et karistada saab vaid rikkumiste eest, mille korral operaatorid ei ole 
võtnud kõiki meetmeid, mida neilt mõistlike eelduste kohaselt oleksid võinud oodata. Vastasel 
korral võivad operaatorid hoiduda intsidentidest teatamast.

Muudatusettepanek 89

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud karistusi 
kohaldatakse vaid juhul, kui operaator on 
jätnud oma IV peatükist tulenevad 
kohustused täitmata tahtlikult või ränga 
hooletuse tõttu.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine
1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
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 
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nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 9 lõikes 2, artikli 10 lõikes 5 ja 
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.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
üheaegselt teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
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.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
toimimise korrapäraselt läbi ning esitab 

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
toimimise iga kolme aasta järel läbi ning 
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aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Esimene aruanne esitatakse 
hiljemalt kolm aastat pärast artiklis 21 
osutatud ülevõtmise kuupäeva. Selleks 
võib komisjon paluda, et liikmesriigid 
esitaksid teavet ilma põhjendamatult 
viivitamata.

esitab aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Esimene aruanne esitatakse 
hiljemalt kaks aastat pärast artiklis 21 
osutatud ülevõtmise kuupäeva. Selleks 
võib komisjon paluda, et liikmesriigid 
esitaksid teavet ilma põhjendamatult 
viivitamata.

Selgitus

Küberturbe valdkonna muutuvate ohtude ja tingimustega kursis olemiseks tuleb II lisa 
korrapäraselt läbi vaadata ja redigeerida.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Infoturbeintsidentidega tegelevale 
meeskonnale (CERT) esitatavad nõuded ja
meeskonna ülesanded

Infoturbeintsidentidega tegelevatele 
meeskondadele (CERT) esitatavad nõuded 
ja meeskondade ülesanded
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
1. lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CERTile esitatavad nõuded ja tema
ülesanded tuleb määratleda piisavalt ja 
selgelt ning riigi poliitika ja/või 
õigusnormid peavad neid toetama. Nõuded 
hõlmavad järgmist:

CERTidele esitatavad nõuded ja nende
ülesanded tuleb määratleda piisavalt ja 
selgelt ning riigi poliitika ja/või 
õigusnormid peavad neid toetama. Nõuded 
hõlmavad järgmist:

(Käesolev muudatusettepanek kohaldub 
kogu I lisa tekstile)
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) CERT peab tagama oma sideteenuste 
käideldavuse kõrge taseme, vältides nõrku 
lülisid, ning kasutama mitmesuguseid 
vahendeid, mis võimaldavad tal teistega ja 
teistel temaga ühendust võtta. Sidekanalid 
peavad olema selgelt nimetatud ning 
kasutajatele ja koostööpartneritele hästi 
teada.

(a) CERTid peavad tagama oma 
sideteenuste käideldavuse kõrge taseme, 
vältides nõrku lülisid, ning kasutama 
mitmesuguseid vahendeid, mis 
võimaldavad neil teistega ja teistel
nendega igal ajal ühendust võtta.
Sidekanalid peavad olema selgelt 
nimetatud ning kasutajatele ja 
koostööpartneritele hästi teada.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) CERTi ametiruumide ja tema tööd 
toetavate infosüsteemide asukoht peab
olema turvaline.

(c) CERTide ametiruumide ja nende tööd 
toetavate infosüsteemide asukohad peavad
olema turvalised ning seal peavad olema 
turvalised võrguinfosüsteemid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– intsidentide seire riigis, – intsidentide tuvastamine ja seire riigis,
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a – taane 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– aktiivne osalemine liidu ja 
rahvusvahelistes CERTide 
koostöövõrkudes;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Operaatorite loetelu Operaatorite loetelu

1. Energeetika 1. Energeetika

(a) Elekter
– Tarnijad
– Jaotusvõrguettevõtjad ja lõpptarbijatele 
edasimüüjad
– Elektrienergia põhivõrguettevõtjad
– Elektrituru operaatorid
(b) Nafta
– Naftajuhtmed ja naftahoidlad
Nafta tootmis-, rafineerimis- ja 
töötlemisrajatiste, -hoidlate ja -juhtmete 
käitajad
(c) Gaas
– Tarnijad
– Jaotusvõrguettevõtjad ja lõpptarbijatele 
edasimüüjad
– Maagaasi ülekandesüsteemi, hoidlate 
süsteemi ja veeldusjaamade haldurid
– Maagaasi tootmis-, rafineerimis- ja 
töötlemisrajatiste, -hoidlate ja -juhtmete 
käitajad
– Gaasituru operaatorid

2. Transport 2. Transport

(a) Maanteetransport
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(i) Liikluskorraldusettevõtjad
(ii) Logistilised abiteenused:
– ladustamine ja hoiustamine,
– veoste käitlemine ja
– muud transpordi tugiteenused.
(b) Raudteetransport
(i) Raudteed (taristu haldajad, 
integreeritud ettevõtjad ja 
raudteeveoettevõtjad)
(ii) Liikluskorraldusettevõtjad
(iii) Logistilised abiteenused:
– ladustamine ja hoiustamine,
– veoste käitlemine ja
– muud transpordi tugiteenused.
(c) Õhutransport
(i) Lennuettevõtjad (kauba ja reisijate 
õhuvedu)
(ii) Lennujaamad
(iii) Liikluskorraldusettevõtjad
(iv) Logistilised abiteenused:
– ladustamine,
– veoste käitlemine ja
– muud transpordi tugiteenused.
(d) Meretransport
(i) Meretransporditeenuste osutajad 
(sõitjate ja kauba vedamisega 
siseveekogudel, merel ja rannavetes 
tegelevad ettevõtjad)
(ii) Sadamad
(iii) Liikluskorraldusettevõtjad
(iv) Logistilised abiteenused:
– ladustamine ja hoiustamine,
– veoste käitlemine ja
– muud transpordi tugiteenused.
2 a. Veemajandusteenused
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3. Pangandus: krediidiasutused vastavalt 
direktiivi 2006/48/EÜ artikli 4 lõikele 1.

3. Pangandus: krediidiasutused vastavalt 
direktiivi 2006/48/EÜ artikli 4 lõikele 1.

4. Finantsturu taristu: väärtpaberibörsid ja 
keskse vastaspoolega kliiringukojad

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

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

6. IKT: pilvandmetöötlusteenused, mille 
abil operaator osutab mis tahes punktides 
1–5 loetletud teenuseid
Käesolev loetelu vaadatakse läbi iga kahe 
aasta tagant.
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