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Muudatusettepanek 128
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 ELi kodanike vabaduse ja üldise 
julgeoleku, majandustegevuse ja sotsiaalse 
heaolu ning ennekõike siseturu toimimise 
jaoks hädavajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Krišjānis Kariņš

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 ja sagedus 
suurenevad ning see kujutab endast suurt 
ohtu võrkude ja infosüsteemide 
toimimisele. Need süsteemid võivad 
samuti saada hõlpsaks sihtmärgiks 
tahtlikule kahjustavale tegevusele, mille 
eesmärk on süsteemide töö häirimine või 
peatamine. Sellised intsidendid võivad 
seada ohtu elanike turvalisuse ja tervise, 
takistada majandustegevust, põhjustada 
olulist finantskahju, vähendada kasutajate 
usaldust ja tekitada ELi majandusele suurt 
kahju.

Or. lv

Muudatusettepanek 130
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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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) 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 ja 
investorite usaldust ja tekitada ELi 
majandusele suurt kahju.

Or. en

Selgitus

Küberrünnakud börsil noteeritud äriühingute vastu on laialt levinud ja hõlmavad finantsvara
või intellektuaalomandi vargust või äriühingute klientide või äripartnerite toimingute tõrkeid
ning võivad mõjutada aktsionäride suhteid ja potentsiaalsete investorite otsuseid.

Muudatusettepanek 131
Ioannis A. Tsoukalas

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) Tahtlike ja juhuslike turvaintsidentide 
ulatus, sagedus ja mõju 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 132
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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.

Or. en

Selgitus

Siseturu võrgu ja infosüsteemide vastupidavus ja stabiilsus on eluliselt vajalik ka suhtlemiseks
globaalsete ja piirkondlike turgudega, nagu Põhja-Ameerika, Aasia jne.

Muudatusettepanek 133
Gunnar Hökmark

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 

(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 



PE523.040v01-00 6/122 AM\1009437ET.doc

ET

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

miinimumsuutlikkus ja strateegia võrgu- ja 
infoturbe kõrge taseme tagamiseks oma 
territooriumil. Minimaalseid turvanõudeid 
tuleks kohaldada ka haldusasutuste ja 
elutähtsa infotaristu operaatorite suhtes, et 
edendada riskihalduse kultuuri ja tagada, et 
kõige raskematest intsidentidest teatatakse. 
Õigusraamistik peab põhinema vajadusel 
kaitsta kodanike eraelu puutumatust ja 
isikupuutumatust.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Ivailo Kalfin

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 
kõige raskematest intsidentidest teatatakse.

(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 avaliku ja erasektori 
operaatorite suhtes, et edendada 
riskihalduse kultuuri ja tagada, et kõige 
raskematest intsidentidest teatatakse. Neile
konkreetsetele ettevõtjatele tuleks 
laiendada elutähtsate infrastruktuuridega 
seotud teabe vahetuse infosüsteemi.

Or. en
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Muudatusettepanek 135
Ioannis A. Tsoukalas

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 
kõige raskematest intsidentidest teatatakse.

(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 haldusasutuste ja 
elutähtsa infotaristu operaatorite suhtes, et 
edendada riskihalduse kultuuri ja tagada, et 
kõige raskematest intsidentidest teatatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Christian Ehler, Manfred Weber, Maria Da Graça Carvalho

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 

(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, 
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elutähtsa infotaristu operaatorite suhtes, et 
edendada riskihalduse kultuuri ja tagada, et 
kõige raskematest intsidentidest teatatakse.

elutähtsa infotaristu operaatorite ja börsil 
noteeritud äriühingute suhtes, et edendada 
riskihalduse kultuuri ja tagada, et kõige 
raskematest intsidentidest teatatakse.

Or. en

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 direktiivis käsitleda ka börsil
noteeritud ettevõtteid.

Muudatusettepanek 137
Amelia Andersdotter

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 
kõige raskematest intsidentidest teatatakse.

(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
operaatorite suhtes, et edendada 
riskihalduse kultuuri ja tagada, et 
intsidentidest teatatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Gunnar Hökmark
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 139
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

__________________ __________________
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2 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33. 2 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Et hõlmatud oleks kõik asjakohased 
intsidendid ja riskid, tuleks käesolevat 
direktiivi kohaldada võrgu- ja 
infosüsteemide suhtes, mis osutavad ja/või 
haldavad käesoleva direktiivi artikli 3 
punkti 8 alapunktis b nimetatud 
teenuseid. Kohustusi ei tuleks siiski 
kohaldada ettevõtjate suhtes, kes pakuvad 
üldkasutatavaid sidevõrke või 
üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 
2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ 
(elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku 
kohta(raamdirektiiv))2 tähenduses ja kelle 
suhtes kehtivad konkreetsed turva- ja 
terviklusnõuded, mis on sätestatud 
nimetatud direktiivi artiklis 13a, ning neid 
ei tuleks kohaldada ka usaldusteenuse 
pakkujate suhtes.

__________________ __________________
2 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33. 2 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

__________________ __________________
2 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33. 2 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33.

Or. en

Selgitus

Alati võib ette tulla intsidente ja riske, mida ei ole võimalik käsitleda lihtsalt seetõttu, et nende 
tekkeks on lõputu hulk võimalusi ja IKT valdkonna tehnoloogia areneb kiiresti. Väljajäetud 
osa võib jätta vale mulje, et kõiki riske on võimalik täielikult leevendada, mis on vähemalt
mõistlike jõupingutuste ja vahendite juures võimatu.

Muudatusettepanek 142
Christian Ehler, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PE523.040v01-00 12/122 AM\1009437ET.doc

ET

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

infosüsteemide suhtes. Haldusasutuste ja 
operaatorite suhtes kehtestatud kohustusi ei 
tuleks siiski kohaldada ettevõtjate suhtes, 
kes pakuvad üldkasutatavaid sidevõrke või 
üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 
2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ 
(elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku 
kohta(raamdirektiiv))2 tähenduses ja kelle 
suhtes kehtivad konkreetsed turva- ja 
terviklusnõuded, mis on sätestatud 
nimetatud direktiivi artiklis 13a.

__________________ __________________
2 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33. 2 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33.

Or. en

Selgitus

Usaldusteenuse pakkujatel on ülitähtis roll majanduslike, finants- ja muude tehingute 
turvalisuse tagamisel valdkondades nagu e-kaubandus, e-valitsus, e-pangandus jne. Seega ei 
tohiks neid välja jätta.

Muudatusettepanek 143
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 ühiseid miinimumnõudeid, ei 
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ELi tasemel võimalik luua üldist tõhusat 
koostöömehhanismi.

ole ELi tasemel võimalik luua üldist 
tõhusat koostöömehhanismi ning 
nõrgeneks liidu rahvusvaheline 
liidripositsioon vaba, tõhusa ja turvalise 
interneti tagamises.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 145
Ioannis A. Tsoukalas

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 

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

miinimumsuutlikkuse loomist ja 
kavandamisnõudeid, piisavalt heade 
küberjulgeoleku oskuste omandamist, 
teabevahetust ja tegevuse koordineerimist 
ning turvalisuse ühiseid miinimumnõudeid 
kõigile asjaomastele operaatoritele ja 
haldusasutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 147
Christian Ehler, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tulemuslik reageerimine võrgu ja 
infosüsteemide turvalisusega seotud 
probleemidele eeldab seega ELi tasandil 

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

üldist lähenemist, mis hõlmaks ühise 
miinimumsuutlikkuse loomist ja 
kavandamisnõudeid, teabevahetust ja 
tegevuse koordineerimist ning turvalisuse 
ühiseid miinimumnõudeid kõigile 
asjaomastele operaatoritele ja 
haldusasutustele. Ühiseid 
miinimumstandardeid tuleks kohaldada
kooskõlas küberjulgeoleku 
koordineerimise rühmade (Cyber Security 
Co-Ordination Groups – CSGC) 
asjakohaste soovitustega.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 149
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
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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) 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. Liikmesriigid võivad
paluda Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 
(ENISA) koostöövõrgu abi riiklike võrgu-
ja infoturbe strateegiate väljatöötamisel, 
võttes aluseks võrgu- ja infoturbe 
strateegiate ühise miinimumkava. 

Or. en

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, tuginedes ENISA oskusteabele, ja nõudma, et ENISA pakuks
nõustamisteenuseid neile liikmesriikidele, kel puuduvad võrgu- ja infoturbe asutused ja
erialased teadmised ja kes taotlevad sellist abi.

Muudatusettepanek 150
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 

(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 
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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.

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. Iga liikmesriik peaks
seega olema kohustatud pidama kinni 
ühistest standarditest, mis puudutavad 
andmete vormi ja jagatavate ja 
hinnatavate andmete vahetusvõimalusi.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada koostalitlus.

Muudatusettepanek 151
Amelia Andersdotter

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) 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 
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 tasemel.

Or. en
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Muudatusettepanek 152
Ivailo Kalfin

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 nii ELi taseme 
sisekoordinatsiooni kui ka piiriülese 
koostöö ühtse keskusena. Need 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, 
kohtualluvus- või haldusnõuetele, kuid
siiski tuleks nendele anda koordineerija
volitused riiklikul 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.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesoleva direktiivi kohaselt (10) Käesoleva direktiivi kohaselt 
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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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 154
Ivailo Kalfin

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 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 ning alalist 
(24 tundi ööpäevas) mõju leevendamise ja 
reageerimissuutlikkust omavad 
infoturbeintsidentidega tegelevad 
meeskonnad, et kindlustada tulemuslik ja 
ühilduv suutlikkus tulla toime intsidentide 
ja riskidega ning tagada ELi tasandil tõhus 
koostöö. Sellega seoses peaksid 
liikmesriigid tagama, et iga käesoleva
direktiivi II lisas loetletud valdkondliku 
teenuse intsidentidega tegeleb vähemalt
üks CERT. Piiriülese koostöö puhul
peaksid liikmesriigid tagama, et CERTidel
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on piisavalt vahendeid, et osaleda
vastavates rahvusvahelistes ja Euroopa
koostöövõrgustikes. Euroopa Võrgu- ja
Infoturbeamet peaks vajaduse korral 
andma abi ja nõu suutlikkuse 
suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 vältida ja avastada võrgu ja 
infosüsteemidega seotud intsidente ja riske 
ning neile reageerida ja nende mõju 
leevendada. Kõigile kohustuslik varustus
ja suutlikkus peaks olema kooskõlas 
ühiselt kokkulepitud tehniliste 
standarditega ja standardse töökorraga 
(SOP). 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. Neil CERTidel peaks olema 
võimalik suhelda omavahel ühiste 
tehniliste standardite ja SPO põhjal.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada koostalitlus.
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Muudatusettepanek 156
Gunnar Hökmark

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 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. Haldusasutuste turvasüsteemid 
peavad olema turvalised ja neid tuleb 
kontrollida demokraatlikult.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Amelia Andersdotter

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 

(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 ICS-
CERTid, et kindlustada tulemuslik ja 
ühilduv suutlikkus tulla toime intsidentide 
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ühilduv suutlikkus tulla toime intsidentide 
ja riskidega ning tagada ELi tasandil tõhus 
koostöö.

ja riskidega ning tagada ELi tasandil tõhus 
koostöö.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Amelia Andersdotter

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 e-kriisialase Euroopa 
koostöö põhimõtete väljatöötamist, peaksid 
liikmesriigid ja komisjon looma 
institutsioonilise võrgu, mis võimaldaks 
neil pidevalt suhelda ja toetaks nende 
koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Arvestades liikmesriikide Euroopa 
foorumi (EFMS) märkimisväärset edu 
heade poliitiliste tavade üle peetud 

(12) Arvestades liikmesriikide Euroopa 
foorumi (EFMS) märkimisväärset edu 
heade poliitiliste tavade üle peetud 
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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.

arutelude ja teabevahetuse soodustamisel, 
kaasa arvatud küberkriisialase Euroopa 
koostöö põhimõtete väljatöötamist, peaksid 
liikmesriigid ja komisjon looma ENISA 
koordineerimise all 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.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

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 peaks 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 161
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

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 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.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Amelia Andersdotter

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 

välja jäetud
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liikmesriigid saama juurdepääsu teiste 
riikide konfidentsiaalsele teabele alles 
pärast seda, kui nad on tõendanud, et 
nende tehnilised, finants- ja 
inimressursid, protsessid ja sidetaristu 
tagavad nende tulemusliku, tõhusa ja 
turvalise osalemise võrgu töös.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) Luua tuleks turvaline 
teabejagamistaristu, mis võimaldaks 
vahetada koostöövõrgus tundlikku ja 
konfidentsiaalset teavet ning mis on 
kättesaadav kõikidele liikmesriikidele.

Or. ro

Muudatusettepanek 164
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Ivailo Kalfin

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 intsidentide 
korral asjakohase teabe ja tegevustoetuse 
vastastikune pakkumine. Selleks et 
soodustada tulemuslikult teabe ja
parimate tavade jagamist, on tähtis 
tagada, et artikli 3 punkti 8 alapunktis b
viidatud operaatorid ja elutähtsad 
haldusasutused, kes sellises 



AM\1009437ET.doc 27/122 PE523.040v01-00

ET

teabevahetuses osalevad, ei oleks nende 
koostöö tõttu ebasoodsamas olukorras. 
Tarvis on piisavaid tagatisi, et selline 
koostöö ei tekita neile operaatoritele 
suuremaid nõuete mittejärgimisest 
tulenevaid riske või uusi kohustusi, mis 
tulenevad muu hulgas konkurentsi, 
intellektuaalomandi, andmekaitse või
küberkuritegevuse seadusest, ega
suuremaid operatsiooni- või
julgeolekuriske.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Jürgen Creutzmann

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 teavet ja parimaid 
tavasid, et saada intsidentide korral 
pakutavat tegevustoetust ja asjakohast 
teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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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 teavet ja parimaid 
tavasid, et saada intsidentide korral 
pakutavat tegevustoetust ja teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 169
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kodanikke ja operaatoreid nõuetekohaselt, 
peaksid ühtsete kontaktpunktidena
tegutsevad pädevad riiklikud asutused 
looma ELi tasandil ühise veebisaidi, millel 
avaldada mittekonfidentsiaalset teavet 
intsidentide ja riskide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 171
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 172
Ivailo Kalfin

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 
salastatuse määramise poliitikas tuleks 
järgida ENISA soovitatud protokolli teabe 
jagamise märgistamise kohta fooritulede 
analoogia põhjal. Vahetatud teave
salastatakse ja seda käideldakse vastavalt
selle tundlikkuse tasemele, mille on 
kindlaks määranud 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.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Christian Ehler, Manfred Weber

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 

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

Or. en

Muudatusettepanek 174
Ioannis A. Tsoukalas

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 
alastest kogemustest, peaksid komisjon ja 
liikmesriigid koostöös ENISAga töötama 
välja ELi võrgu- ja infoturbe koostöökava, 
milles määratletakse koostöömehhanismid, 
parimad tavad ja tegevusmudelid, et tulla 
toime riskide ja intsidentidega. 
Koostöövõrgus edastatavate varajaste 
hoiatuste puhul tuleks seda kava 
nõuetekohaselt arvesse võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Amelia Andersdotter

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 

välja jäetud
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riskide puhul, mille ulatus kasvab kiiresti, 
mis ületavad riigi reageerimissuutlikkuse 
või mis mõjutavad mitut liikmesriiki. 
Nõuetekohase hindamise tarvis tuleks 
edastada kogu riski või intsidendi 
hindamiseks vajalik teave koostöövõrgule.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Amelia Andersdotter

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 177
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(20) Kui pädevad asutused on saanud 
varajase hoiatuse ja seda hinnanud, peaksid 
nad kokku leppima koordineeritud 
reageerimises vastavalt ELi võrgu- ja 
infoturbe koostöökavale. Pädevatele 



AM\1009437ET.doc 33/122 PE523.040v01-00

ET

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

asutustele, ENISA-le ja komisjonile tuleks 
teatada koordineeritud reageerimise 
tulemusena riigi tasandil võetud 
meetmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Ioannis A. Tsoukalas

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

Or. en

Muudatusettepanek 179
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Neid kohustusi tuleks peale 
elektroonilise side sektori kohaldada ka 
infoühiskonnateenuste peamiste pakkujate 
suhtes, kes on määratletud Euroopa 

(24) Neid kohustusi tuleks peale 
elektroonilise side sektori kohaldada ka 
infoühiskonnateenuste peamiste pakkujate 
suhtes, kes on määratletud Euroopa 



PE523.040v01-00 34/122 AM\1009437ET.doc

ET

Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. 
aasta direktiivis 98/34/EÜ, millega nähakse 
ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest 
teatamise kord,4 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.

Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. 
aasta direktiivis 98/34/EÜ, millega nähakse 
ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest 
teatamise kord,4 ning kelle teenustele 
toetuvad infoühiskonna järgmise tasandi 
teenused ja tegevus internetis, näiteks e-
kaubanduse platvormid, internetimaksete 
lüüsid, sotsiaalvõrgustikud, 
otsingumootorid, pilvandmetöötluse 
teenused, tarkvarapoed.

__________________ __________________
4 EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37. 4 EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Ivailo Kalfin

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 kord,4 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 
avaliku sektori ja erasektori peamistele 
pakkujatele 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, nagu elektri-, 
gaasi-, transpordi- ja krediidiettevõtted, 
väärtpaberibörsid ja tervishoiuasutused. 
Nende võrgu- ja infosüsteemide häired
kahjustaksid siseturgu ja nende 
pakutavate teenuste kasutajate füüsilist
või rahalist puutumatust. Infoühiskonna
järgmise tasandi teenustele ja tegevusele 
internetis, näiteks e-kaubanduse 
platvormid, sotsiaalvõrgustikud,
otsingumootorid, tarkvarapoed, ega 
tarkvaraarendajatele ja riistvaratootjatele 
ei tohi kohaldada käesoleva direktiivi 
alusel kohustusliku teavitamise nõuet.
Samas on tungivalt soovitatav, et nad 
annaksid aru vabatahtlikult ja jagaksid 
teavet pädevate asutustega, järgides 
käesolevas direktiivis sätestatud 
mehhanisme, eriti tõsiste intsidentide või 
katkestuste korral.

__________________ __________________
4 EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37. 4 EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

Or. en
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Muudatusettepanek 181
Christian Ehler, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Neid kohustusi tuleks peale 
elektroonilise side sektori kohaldada ka 
infoühiskonnateenuste peamiste pakkujate 
suhtes, kes on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. 
aasta direktiivis 98/34/EÜ, millega nähakse 
ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest 
teatamise kord,4 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 
infoühiskonnateenuste peamiste pakkujate 
suhtes, kes on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. 
aasta direktiivis 98/34/EÜ, millega nähakse 
ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest 
teatamise kord,4 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. 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.
Kohustusi tuleks kohaldada ka börsil 
noteeritud äriühingutele, sest nad on 
tähtsad siseturu toimimise jaoks.

__________________ __________________
4 EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37. 4 EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.
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Or. en

Selgitus

Julgeolekuahel algab ja lõpeb riist- ja tarkvara tootjate lahendustega. Seetõttu ei tohiks neid
välja jätta. 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 direktiivis 
käsitleda ka börsil noteeritud ettevõtteid.

Muudatusettepanek 182
Christian Ehler, Manfred Weber

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See võib välistada võimaluse luua vajaduse korral Euroopa lahendus, eriti ühiste Euroopa 
standardite valdkonnas, ja seetõttu tuleks põhjendus välja jätta.

Muudatusettepanek 183
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Haldusasutuste ja operaatorite suhtes 
kehtestatud tehnilised ja korralduslikud 
meetmed ei tohiks tähendada, et 

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

konkreetset turustatavat info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogilist toodet 
tuleks projekteerida, arendada või toota 
konkreetsel viisil. Teisalt tuleks nõuda 
küberjulgeolekut puudutavate 
rahvusvaheliste standardite kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 185
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Vältimaks väikese suurusega 
operaatorite ja kasutajate 
ebaproportsionaalset finants- ja 
halduskoormust, peaksid nõuded olema 

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

proportsionaalsed asjaomase võrgu või 
infosüsteemi puhul esineva riskiga, võttes 
sealjuures arvesse selliste meetmete kõrget 
tehnilist taset.

Or. en

Selgitus

Ettevõtte suurus ei võrdu alati tema toote tähtsusega julgeoleku seisukohast.

Muudatusettepanek 186
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(28) Pädevad asutused peaksid pöörama 
piisavat tähelepanu mitteametlike ja 
usaldusväärsete teabejagamiskanalite 
säilitamisele operaatorite ning avaliku ja 
erasektori vahel. Teatamiskohustuse 
rakendamisel peaksid pädevad asutused 
pöörama erilist tähelepanu sellele, et teave 
toote nõrkuste kohta jääks rangelt 
konfidentsiaalseks kuni asjakohase 
turvapaiga avaldamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Ivailo Kalfin
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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, sealhulgas ühtsed 
kontaktpunktid, peaksid pöörama piisavat 
tähelepanu mitteametlike ja 
usaldusväärsete teabejagamiskanalite 
säilitamisele operaatorite ning avaliku ja 
erasektori vahel ning käsitlema kogu 
vahetatavat teavet vastavalt allika 
märgitud salastatuse tasemele. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Jürgen Creutzmann

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 

(28) Pädevad asutused peaksid pöörama 
piisavat tähelepanu mitteametlike ja 
usaldusväärsete teabejagamiskanalite 
säilitamisele operaatorite ning avaliku ja 
erasektori vahel. Varem teadmata
nõrkustest või pädevatele asutustele teada 
antud intsidentidest tuleb teavitada
kahjustatud IKT toodete ja teenuste 
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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.

tootjaid ja pakkujaid. 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.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 189
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 

(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 
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asjakohase turvapaiga avaldamiseni. asjakohase turvapaiga avaldamiseni, kuid 
mitte viivitama teatamisega kauem, kui on 
nõutav.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Ioannis A. Tsoukalas

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 peaksid olema 
oma ülesannete täitmiseks vajalikud 
vahendid, kaasa arvatud volitused saada 
operaatoritelt ja haldusasutustelt 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.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Sageli on intsidendi põhjuseks 
kuritegelik käitumine. Intsidendi seotust 
kuriteoga võib kahtlustada ka siis, kui 
alguses ei ole nende kahtluste 
kinnitamiseks piisavalt selgeid tõendeid. 
Sellises olukorras peaks pädevate asutuste 
ja õiguskaitseasutuste asjakohane koostöö 

välja jäetud
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olema osa tulemuslikust ja igakülgsest 
reageerimisest turvaintsidentide ohule. 
Ohutu, turvalise ja vastupidavama 
keskkonna edendamine eeldab, et 
intsidentidest, mille puhul kahtlustatakse 
seotust raske kuriteoga, teatatakse 
süstemaatiliselt õiguskaitseasutustele. 
Intsidendi seotust raske kuriteoga tuleks 
hinnata lähtuvalt ELi õigusaktidest 
küberkuritegevuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) Intsidendi põhjuseks võib olla
kuritegelik käitumine. 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.

Or. es

Selgitus

Vaikimisi võetud eeldus, et iga turvaintsident võrgustiku mingis osas on kuritegelik, ei ole 
õigustatud ning kajastab ebaproportsionaalset ja ülemäära „turvaaspektile” keskendunud 
käsitusviisi, mis kujutab ohtu tsiviilõiguste kaitsele.
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Muudatusettepanek 193
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) Sageli on intsidendi põhjuseks 
kuritegelik käitumine. Intsidendi seotust 
kuriteoga võib kahtlustada ka siis, kui 
alguses ei ole nende kahtluste 
kinnitamiseks piisavalt selgeid tõendeid. 
Sellises olukorras peaks pädevate asutuste 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Sageli on intsidendi põhjuseks 
kuritegelik käitumine. Intsidendi seotust 
kuriteoga võib kahtlustada ka siis, kui 
alguses ei ole nende kahtluste 

(30) Sageli on intsidendi põhjuseks 
kuritegelik käitumine või
kübersõjategevus. Intsidendi seotust 
kuriteoga võib kahtlustada ka siis, kui 
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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.

alguses ei ole nende kahtluste 
kinnitamiseks piisavalt selgeid tõendeid. 
Sellises olukorras peaks pädevate asutuste, 
õiguskaitseasutuste ja julgeolekuasutuste 
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 ja võimalikest 
kübersõja intsidentidest 
julgeolekuasutustele. Intsidendi seotust 
raske kuriteoga tuleks hinnata lähtuvalt ELi 
õigusaktidest küberkuritegevuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Sageli on intsidendi tagajärjeks 
isikuandmete kaitstuse rikkumine. Sellises 
olukorras peaksid pädevad asutused ja 
andmekaitseasutused omavahel koostööd 
tegema ja vahetama teavet kõigis 
asjassepuutuvates küsimustes, et tulla 
toime intsidendi tagajärjel toimunud 
isikuandmetega seotud rikkumisega. 
Liikmesriigid rakendavad 
turvaintsidentidest teatamise kohustust 
selliselt, et kui turvaintsidendiga kaasneb 
isikuandmetega seotud rikkumine 
üksikisikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumist käsitleva Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse5 tähenduses, oleks 
halduskoormus võimalikult väike ENISA 
peab sidet pädevate asutuste ja 

(31) Sageli on intsidendi tagajärjeks 
isikuandmete kaitstuse rikkumine. 
Liikmesriigid ja operaatorid peaksid 
kaitsma salvestatud, töödeldud ja 
edastatud isikuandmeid juhusliku ja 
ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, 
muutmise, loata ja ebaseadusliku 
salvestamise, juurdepääsu, avalikustamise
ja levitamise eest ning tagama 
isikuandmete töötlemise turvapoliitika
rakendamise. 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 
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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.

selliselt, et kui turvaintsidendiga kaasneb 
isikuandmetega seotud rikkumine 
üksikisikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumist käsitleva Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse5 tähenduses, oleks 
halduskoormus võimalikult väike. ENISA 
peab sidet pädevate asutuste ja 
andmekaitseasutustega ning seega võiks ta 
aidata luua teabevahetusmehhanismid ja -
vormid, et vältida olukorda, kus tuleb 
kasutada kaht teatamisvormi. Ühtne 
teatamisvorm hõlbustaks isikuandmete 
rikkumisega seotud intsidentidest teatamist 
ja vähendaks seega ettevõtjate ja 
haldusasutuste halduskoormust.

__________________ __________________
5 SEC(2012)72 (final). 5 SEC(2012)72 (final).

Or. en

Selgitus

Kooskõlastatud andmekaitse direktiivi eelnõuga.

Muudatusettepanek 196
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 



AM\1009437ET.doc 47/122 PE523.040v01-00

ET

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/EÜ6.

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/EÜ6. Küberjulgeoleku 
rahvusvahelised standardid tuleks 
hoolikalt läbi vaadata, et tagada, et neid ei 
ole kompromiteeritud ja et nad annavad
piisava kaitse, ning kindlustada niimoodi, 
et küberjulgeoleku standardite 
õiguspärane järgimine parandab liidu
küberjulgeoleku üldist taset, mitte
vastupidi.

__________________ __________________
6 ELT L 316, 14.11.2012, lk 12. 6 ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Ivailo Kalfin

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 

(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 on vaja 
kaaluda avatud rahvusvaheliste 
standardite kohaldamist võrgu- ja 
infoturbele või selliste vahendite 
kavandamist. Teise sammuna võib 
osutuda vajalikuks harmoneeritud 
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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/EÜ6.

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/EÜ6. Eelkõige tuleks Euroopa 
Telekommunikatsioonistandardite 
Instituuti (ETSI), Euroopa 
Standardikomiteed (CEN) ja Euroopa 
Elektrotehnika Standardikomiteed 
(CENELEC) volitada välja pakkuma 
tõhusaid ja tulemuslikke ELi avatud
turvastandardeid, kusjuures tuleks nii 
palju kui võimalik vältida tehnoloogilisi
eelistusi ning standardeid peaks olema 
kerge järgida väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtjatel ja väiksematel
haldusasutustel.

__________________ __________________
6 ELT L 316, 14.11.2012, lk 12. 6 ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

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 

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

Or. en

Muudatusettepanek 199
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

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 käesoleva direktiivi 
sätted regulaarselt läbi vaatama eelkõige 
selleks, et teha kindlaks, kas neid on vaja 
muuta seoses sotsiaalsete, poliitiliste, 
tehnoloogia ja turutingimuste 
muutumisega.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Amelia Andersdotter

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. 

(36) Et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
tuleks komisjonile anda rakendusvolitused 
seoses järgmisega: koostöövõrgu raames 
toimuv pädevate asutuste ja komisjoni 
koostöö, 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 
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veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes7.

kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes7.

__________________ __________________
7 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 7 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 202
Ivailo Kalfin

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 

(38) Teavet, mida pädev asutus peab 
konfidentsiaalseks vastavalt ärisaladusi 
käsitlevatele ELi ja siseriiklikele 
eeskirjadele, tuleks komisjoni, selle 
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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.

asjaomaste asutuste ja/või teiste pädevate 
riiklike 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 ning selles tuleb 
austada teabe jagamise korra puhul 
kehtivaid eelmääratletud 
konfidentsiaalsuse ja turvalisuse 
kriteeriume ja salastatuse protokolle.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Amelia Andersdotter

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 institutsiooniline 
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;

Or. en

Muudatusettepanek 204
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklis 14 sätestatud turvanõudeid ei 
kohaldata direktiivis 2002/21/EÜ osutatud 

välja jäetud
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üldkasutatavaid sidevõrke või 
üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvate ettevõtjate 
suhtes, kes peavad täitma konkreetseid 
turva- ja terviklusnõudeid, mis on 
sätestatud nimetatud direktiivi artiklites 
13a ja 13b, ega usaldusteenuse pakkujate 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklis 14 sätestatud turvanõudeid ei 
kohaldata direktiivis 2002/21/EÜ osutatud 
üldkasutatavaid sidevõrke või 
üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid 
pakkuvate ettevõtjate suhtes, kes peavad 
täitma konkreetseid turva- ja 
terviklusnõudeid, mis on sätestatud 
nimetatud direktiivi artiklites 13a ja 13b, 
ega usaldusteenuse pakkujate suhtes.

3. Artiklis 14 sätestatud turvanõudeid ei 
kohaldata direktiivis 2002/21/EÜ osutatud 
üldkasutatavaid sidevõrke või 
üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid 
pakkuvate ettevõtjate suhtes, kes peavad 
täitma konkreetseid turva- ja 
terviklusnõudeid, mis on sätestatud 
nimetatud direktiivi artiklites 13a ja 13b, 
ega usaldusteenuse pakkujate suhtes või 
selliste infoühiskonnateenuste pakkujate 
suhtes, mille konfidentsiaalsus, terviklus, 
käideldavus ja autentsus ei ole 
hädavajalik, et säilitada majanduse ja 
ühiskonna jaoks tähtsad funktsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolev direktiivi ei piira 
küberkuritegevust käsitlevate ELi 
õigusaktide ega nõukogu 8. detsembri 
2008. aasta direktiivi 2008/114/EÜ 
(Euroopa elutähtsate infrastruktuuride 
identifitseerimise ja määramise ning nende 
kaitse parandamise vajaduse hindamise 
kohta)9 kohaldamist.

4. Käesolev direktiivi ei piira 
küberkuritegevust käsitlevate ELi 
õigusaktide ega nõukogu 8. detsembri 
2008. aasta direktiivi 2008/114/EÜ 
(Euroopa elutähtsate infrastruktuuride 
identifitseerimise ja määramise ning nende 
kaitse parandamise vajaduse hindamise 
kohta)9 kohaldamist. Kuid nimetatud 
direktiiv vaadatakse viivitamata läbi 
eelkõige selleks, et lisada IKT Euroopa 
infrastruktuuride loetellu.

__________________ __________________
9 ELT L 345, 23.12.2008, lk 75. 9 ELT L 345, 23.12.2008, lk 75.

Or. en

Selgitus

Algselt ei loetud IKTd Euroopa esmatähtsaks infrastruktuuriks. Liikmesriigid leppisid kokku, 
et käsitlevad seda küsimust ja vaatavad direktiivi õigel ajal üle. Kuna seda ei ole seni tehtud
ja seoses IKT vajalikkusega esmatähtsate infrastruktuuride jaoks kutsume liikmesriike üles
jätkama seda arutelu nii kiiresti kui võimalik.

Muudatusettepanek 207
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolev direktiivi ei piira 
küberkuritegevust käsitlevate ELi 
õigusaktide ega nõukogu 8. detsembri 
2008. aasta direktiivi 2008/114/EÜ 
(Euroopa elutähtsate infrastruktuuride 
identifitseerimise ja määramise ning nende 
kaitse parandamise vajaduse hindamise 
kohta)9 kohaldamist.

4. Käesolev direktiivi ei piira 
arvutisüsteemidele loata juurdepääsu 
käsitleva direktiivi 2013/40/EL ega 
nõukogu 8. detsembri 2008. aasta direktiivi 
2008/114/EÜ (Euroopa elutähtsate 
infrastruktuuride identifitseerimise ja 
määramise ning nende kaitse parandamise 
vajaduse hindamise kohta)9 kohaldamist.

__________________ __________________
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9 ELT L 345, 23.12.2008, lk 75. 9 ELT L 345, 23.12.2008, lk 75.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Ivailo Kalfin

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 õiguslikke 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.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 6



AM\1009437ET.doc 55/122 PE523.040v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 210
Francisco Sosa Wagner

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.

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

Or. es

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.
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Muudatusettepanek 211
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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

Or. en

Muudatusettepanek 212
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 213
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „turvalisus” – võrgu ja infosüsteemi 
võime panna teatava kindlusega vastu 

(2) „turvalisus” – võrgu ja infosüsteemi 
võime panna teatava kindlusega vastu 
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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;

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 turvanõuded;

Or. en

Muudatusettepanek 214
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge 
tase” – kogu liitu hõlmav võrgu- ja
infosüsteem, kus intsidendid tuleb 
lahendada ja ära hoida nende kordumine;

Or. en

Muudatusettepanek 215
Jürgen Creutzmann

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;

Or. en
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Selgitus

Algne sõnastus on liiga lai ja muudaks keerulisemaks mõiste kohaldamise.

Muudatusettepanek 216
Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Muudatusettepanek 217
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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;

Or. en

Muudatusettepanek 218
Ivailo Kalfin

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

(8) „operaator” – (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 219
Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Muudatusettepanek 220
Francisco Sosa Wagner

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;

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

Or. es

Selgitus

Loetelu peab olema ammendav, et tagada läbipaistvus.
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Muudatusettepanek 221
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 222
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 223
Amelia Andersdotter

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 224
Ivailo Kalfin

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 suure katkestuse majanduse ja 
ühiskonna jaoks hädavajalikes 
funktsioonides; 

Or. en

Muudatusettepanek 225
Ivailo Kalfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) „teenus” – haldusasutuse või 
operaatori pakutav teenus, jättes välja 
kõik muud sama üksuse teenused.

Or. en
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Muudatusettepanek 226
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle sätte lisaväärtus ja õigusjõud on ebaselge.

Muudatusettepanek 227
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhimõte Üldine kohustus

Or. en

Muudatusettepanek 228
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 229
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Euroopa Liit ja selle liikmesriigid, 
haldusasutused ja operaatorid tagavad 
oma arendatavate, juhitavate või 
kontrollitavate võrgu ja infosüsteemide 
turvalisuse kõrge taseme.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Francisco Sosa Wagner

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 
võrgu ja infosüsteemide turvalisuse kõrge 
taseme kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta ja käesoleva 
direktiiviga.

Or. es

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 231
Christian Ehler, Manfred Weber
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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 
võrgu ja infosüsteemide turvalisuse 
järjepidevalt kõrge taseme kooskõlas 
käesoleva direktiiviga.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Operaatorite vastutus

Artikli 3 kohane operaator on vastutav 
kõikide otseste kahjude eest, mis on 
tekitatud füüsilisele või juriidilisele isikule 
suutmatuse tõttu täita käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustusi, kui kahju 
on tekkinud tema süü või hooletuse tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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koostöökavade väljatöötamisel, tuginedes 
ühisele minimaalsele võrgu- ja infoturbe 
strateegiale ja koosköökavale.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Ettepanek

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

1. Iga liikmesriik nimetab võrgu ja 
infosüsteemide turbe vallas oma riigi 
pädeva asutuse (edaspidi „pädev asutus”), 
mis ei ole luureteenistuse osa ja mille 
personal või taristu ei lange täielikult või 
osaliselt luureteenistuse omaga kokku.

Or. de

Muudatusettepanek 235
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 236
Francisco Sosa Wagner
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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 
julgeolekujõududega.

Or. es

Selgitus

Ainult üks pädev asutus, kes teostab kontrollivolitusi riigi tasandil, tegemata koostööd teise, 
kompenseeriva organiga, ei ole turvalisuse ja vabaduse kaitse tasakaalus proportsionaalne.

Muudatusettepanek 237
Ivailo Kalfin

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 
osutatud nõuetele. CERTi võib luua pädeva 
asutuse osana.

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 
osutatud nõuetele. CERTi võib luua võrgu 
infoturbe vallas pädeva asutuse osana või 
määrata selle kui riigi ühtse 
kontaktpunkti.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1
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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 
osutatud nõuetele. CERTi võib luua pädeva 
asutuse osana.

1. Iga liikmesriik loob vähemalt ühe 
infoturbeintsidentidega tegeleva rühma 
(edaspidi „CERT”) või II lisas esitatud 
sektoreid hõlmava mitmete CERTide 
süsteemi, kes vastutab intsidentide ja 
riskide käsitlemise eest põhjalikult 
määratletud protseduuri kohaselt ning 
vastab I lisa punktis 1 osutatud nõuetele. 
CERTi võib luua pädeva asutuse osana.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Jürgen Creutzmann

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 
osutatud nõuetele. CERTi võib luua pädeva 
asutuse osana.

1. Iga liikmesriik loob ühe 
infoturbeintsidentidega tegeleva rühma või 
mitu sellist rühma (edaspidi „CERT”), kes 
vastutab intsidentide ja riskide käsitlemise 
eest põhjalikult määratletud protseduuri 
kohaselt ning vastab I lisa punktis 1 
osutatud nõuetele. CERTi võib luua pädeva 
asutuse osana.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema vabadus luua rohkem kui üks CERT, nt sektori alusel.

Muudatusettepanek 240
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1
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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 
osutatud nõuetele. CERTi võib luua pädeva 
asutuse osana.

1. Iga liikmesriik loob 
tööstuskontrollisüsteemi 
infoturbeintsidentidega tegeleva rühma 
(edaspidi „CERT”), kes vastutab 
intsidentide ja riskide käsitlemise eest 
põhjalikult määratletud protseduuri 
kohaselt ning vastab I lisa punktis 1 
osutatud nõuetele. CERTi võib luua pädeva 
asutuse osana.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Vicky Ford

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. CERT või CERTid tegutsevad pädeva 
asutuse järelevalve all ning pädev asutus 
kontrollib regulaarselt, kas nende
ressursid, volitused ja intsidentide 
käsitlemise protsessi tulemuslikkus on 
piisavad.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) CERTil võimaldatakse ja soovitatakse 
algatada ühisõppusi teatava CERTiga, 
kõikide liikmesriikide CERTidega ning 
muude kui liikmesriikide asjakohaste 
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asutustega, samuti rahvusvaheliste 
institutsioonidega, nagu NATO ja ÜRO, 
ning tal võimaldatakse ja soovitatakse 
sellistes õppustes osaleda.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 244
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 245
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 246
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 247
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Koostöövõrk võimaldab pidevat 
teabevahetust komisjoni, ENISA ja 
pädevate asutuste vahel.
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Or. ro

Muudatusettepanek 248
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Koostöövõrk võimaldab pidevat 
teabevahetust komisjoni ja pädevate 
asutuste vahel ning vajaduse korral 
asjakohaste haldusasutuste ja 
operaatorite vahel. Taotluse korral abistab 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet 
(„ENISA”) koostöövõrku oma teadmiste ja 
nõuannetega.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Koostöövõrk võimaldab pidevat 
teabevahetust komisjoni ja pädevate 
asutuste vahel. Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeamet („ENISA”) abistab 
koostöövõrku oma teadmiste ja 
nõuannetega.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Koostöövõrk võimaldab pidevat 
teabevahetust komisjoni ja pädevate 
asutuste vahel. Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeamet („ENISA”) abistab 
koostöövõrku oma teadmiste ja 
nõuannetega.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Ivailo Kalfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Kui operaatorilt või haldusasutuselt 
pärinevat teavet, varajasi hoiatusi või 
parimaid tavasid jagatakse koostöövõrgus 
või kui koostöövõrk neid avalikustab, 
peab jagamine ja avalikustamine 
toimuma vastavalt algallika 
kindlaksmääratud teabe liigitamisele 
kooskõlas artikli 9 lõikega 1. Tagada 
tuleb, et algallikat teavitatakse jagamisest 
ja avalikustamisest, sealhulgas sellest, 
missuguseid asjakohaseid ametiasutusi 
või operaatoreid intsidendist teavitatakse, 
ning et jagamine ja avalikustamine ei 
kahjusta allika õiguspäraseid huve.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Hans-Peter Martin

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

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 253
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 254
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) arutavad ja kooskõlastavad oma 
meetmeid, mis on seotud artiklis 14 
osutatud turvanõuete ja intsidentidest 
teatamisega ning artiklis 15 osutatud 
rakendamise ja jõustamisega;

Or. en
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Selgitus

Pädevate asutuste erisugused tavad teatamist ja avalikustamist käsitlevate sätete osas ning 
käesoleva direktiivi rakendamise ja jõustamise osas üldiselt võivad muuta nõuete järgimise 
keerulisemaks operaatorite jaoks, kes tegutsevad aktiivselt enam kui ühes liikmesriigis. 
Äärmisel juhul võivad operaatorid saada mitmelt pädevat asutusel erisugused juhised. 
Seepärast tuleks tagada, et pädevad asutused kooskõlastavad need tegevused võimalikult 
suures ulatuses.

Muudatusettepanek 255
Christian Ehler, Manfred Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) arutavad ja hindavad 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 
mõõdetava viivituseta;

Or. en

Muudatusettepanek 256
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) teevad koostööd ja vahetavad infot 
asjaomaste Euroopa asutustega kõigil 
asjakohastel teemadel, eelkõige 
andmekaitse, energeetika, transpordi, 
panganduse, väärtpaberitega kauplemise ja 
tervishoiu vallas;
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Or. en

Selgitus

Hõlmatud artikli 10 lõikega 4.

Muudatusettepanek 257
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) teevad koostööd ja vahetavad infot 
muude asjaomaste Euroopa asutustega 
kõigil asjakohastel teemadel, eelkõige 
andmekaitse, energeetika, transpordi, 
panganduse, väärtpaberitega kauplemise ja 
tervishoiu vallas;

Or. en

Muudatusettepanek 258
Christian Ehler, Manfred Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 259
Francisco Sosa Wagner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Julgeolekukoostöö võrgustiku loomine peab olema tasakaalustatud andmekaitseorganite 
kohustusliku sekkumisega. Selle koostöö arendamiseks tuleb luua eraldi punkt.

Muudatusettepanek 260
Ivailo Kalfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 261
Francisco Sosa Wagner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) teevad kohustuslikus korras koostööd 
riiklike andmekaitseasutuste ja Euroopa 
andmekaitseinspektoriga;

Or. es

Selgitus

Julgeolekukoostöö võrgustiku loomine peab olema tasakaalustatud andmekaitseorganite 
kohustusliku sekkumisega.

Muudatusettepanek 262
Christian Ehler, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt i – alapunkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) võrgu- ja infoturbe valdkonna 
ametiasutusi julgustatakse osalema 
algatuse Horisont 2020 turvalisust 
käsitlevates uuringutes ja muudes 
asjakohastes programmides.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vajaduse korral võib operaatoreid 
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kutsuda osalema lõike 3 punktides a, g, h 
ja i viidatud koostöövõrgu tegevuses. 

Or. en

Muudatusettepanek 264
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 265
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 266
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Ettepanek

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

1. Koostöövõrgus vahetatakse tundlikku ja 
konfidentsiaalset infot turvalise taristu 
kaudu. Liikmesriigid tagavad, et teiste 
riikide või komisjoni jagatud tundlikku 
või salajast teavet ei jagata kolmandate 
riikidega ega kasutata mittesihipäraselt, 
näiteks luureteenistuste tegevuse või 
majanduslike otsuste tarbeks.

Or. de

Muudatusettepanek 267
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. ENISA järelevalve all töötavas 
koostöövõrgus vahetatakse tundlikku ja 
konfidentsiaalset infot turvalise taristu 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Viie aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest tagavad 
liikmesriigid, et lõikes 2 osutatud 
kriteeriumid on täidetud.

Or. ro
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Muudatusettepanek 269
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 270
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 271
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nende ulatus kasvab või võib kasvada 
kiiresti;

(a) nende ulatus kasvab või võib kasvada 
kiiresti ning need mõjutavad või võivad 
mõjutada enam kui üht liikmesriiki;
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Or. en

Selgitus

Tõsiasi, et ulatus kasvab kiiresti, ei näita veel, kas küsimus on koostöövõrgu seisukohalt 
oluline. Kui küsimusega võivad tegeleda ühe liikmesriigi ametiasutused ning kui teise 
liikmesriigi mõjutamine ei ole tõenäoline, ei ole kogu võrgu varajane hoiatamine asjakohane.

Muudatusettepanek 272
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühendatud punktiga a.

Muudatusettepanek 273
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Varajases hoiatuses edastab pädev 
asutus või komisjon, kui olukorra tõsidus 
seda nõuab, kogu talle teadaoleva 
asjakohase teabe, mis võib olla riski või 
intsidendi hindamiseks kasulik.
Komisjonile tehakse ülesandeks hinnata 
olukorra tõsidust käesoleva sätte 
kohaldamiseks.

Or. fr



PE523.040v01-00 82/122 AM\1009437ET.doc

ET

Selgitus

Süstemaatiline intsidentidest teatamine ei ole asjakohane ja oluline on ette näha, et komisjon 
hindab olukorra tõsidust.

Muudatusettepanek 274
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Varajases hoiatuses edastab pädev 
asutus või komisjon kogu talle teadaoleva 
asjakohase teabe, mis võib olla riski või 
intsidendi hindamiseks kasulik. Teave, 
mida asjaomane haldusasutus või 
operaator vastavalt salajaseks või 
konfidentsiaalseks peab, ning operaatori 
identiteet esitatakse üksnes riski või 
intsidendi hindamiseks vajalikus ulatuses.

Or. en

Selgitus

Intsidentidest teatamise ja ametiasutustega tehtava koostöö soodustamiseks on vaja meetmeid 
võtta. See nõuab operaatorite usaldust, mis oleks tugevam, kui anonüümsus ja 
konfidentsiaalsus oleks tagatud. Nt juhul kui häkker kuritarvitab laialdaselt kasutatavate 
tarkvarasüsteemide nõrku kohti, ei pruugi esimese asjaomase üksuse identiteet olla oluline 
ning seega võiks seda käsitleda konfidentsiaalsena, mis omakorda vähendaks negatiivset mõju 
asjaomasele üksusele.

Muudatusettepanek 275
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kahtlustatakse, et varajases 
hoiatuses käsitletav risk või intsident on 
seotud kuriteoga, teatab pädev asutus või 

välja jäetud
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komisjon sellest Europoli juures 
tegutsevale küberkuritegevuse vastase 
võitluse Euroopa keskusele.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui kahtlustatakse, et varajases 
hoiatuses käsitletav risk või intsident on 
seotud kuriteoga, suhtleb pädev asutus
küberkuritegevusega tegeleva riikliku 
asutusega, kes teeb koostööd ja vahetab 
teavet Europoli juures tegutseva
küberkuritegevuse vastase võitluse 
Euroopa keskusega.

Or. en

Selgitus

Pädev asutus peaks esmalt suhtlema küberkuritegevusega tegeleva riikliku asutusega, kes 
teavitab küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskust. See peaks hoidma ära tarbetu 
mitmekordse teavitamise ning tagama, et riigi kontaktpunkt on jätkuvalt küberkuritegevuse 
vastase võitluse Euroopa keskuse peamine partner.

Muudatusettepanek 277
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Europoli juures tegutsevale 
küberkuritegevuse vastase võitluse 
Euroopa keskusele.

Or. en

Selgitus

Automaatne kohustus Europolile teatada oleks liiga kaugeleulatuv. Rasketele kuritegudele 
keskenduv sihipärasem käsitus näib olevat asjakohasem. Lisaks peaks pädevatel asutustel ja 
komisjonil olema mõningane vabadus otsustada, kas Europoli teavitada.

Muudatusettepanek 278
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 279
Ivailo Kalfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui kahtlustatakse, et varajases 
hoiatuses käsitletav risk või intsident on 
tõsist piiriülest tehnilist laadi, teatab 
pädev asutus või komisjon sellest Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeametile.
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Or. en

Muudatusettepanek 280
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kriteeriumid näivad olevat direktiivis piisavalt selged.

Muudatusettepanek 281
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 282
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
rakendusaktiga vastu ELi võrgu- ja 
infoturbe koostöökava. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
rakendusaktiga vastu raamistik, et tagada 
võrgu- ja infoturbe koostöö kõikides 
liikmesriikides. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 19 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

On keeruline jõuda kokkuleppele tööeeskirjades, mis järgiksid liikmesriikide kehtivaid 
protsesse. Kõik vahendid ja meetodid ei ole asjakohased kõikides liikmesriikides, sest ohud ja 
sektorid on erisugused. Seega oleks eelistatav kasutada raamistikku (selline, nagu mitme 
liikmesriigi vahelise koostööga on juba loodud), sest see pakuks liikmesriikidele rohkem 
paindlikkust säilitada direktiivi nõuete täitmisega samaaegselt oma olemasolevad struktuurid.

Muudatusettepanek 283
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
rakendusaktiga vastu ELi võrgu- ja 
infoturbe koostöökava. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
delegeeritud õigusaktiga vastu ELi võrgu-
ja infoturbe koostöökava. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi võrgu- ja infoturbe koostöökava
sisaldab järgmist:

2. ELi võrgu- ja infoturbe 
koostööraamistik sisaldab järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 285
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EL võib sõlmida rahvusvahelisi lepinguid 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, et võimaldada neil 
osaleda ja korraldada nende osalus 
mõningates koostöövõrgu tegevustes, ilma 
et see piiraks koostöövõrgu võimalusi teha 
mitteametlikku rahvusvahelist koostööd. 
Lepingus täpsustatakse kontrollimenetlus, 
mida tuleb järgida selleks, et tagada 
koostöövõrgus ringlevate isikuandmete 
kaitse. Euroopa Parlamenti teavitatakse 
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lepingu läbirääkimistest ja tagatakse 
lepingu sisu läbipaistvus.

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 287
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 288
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 289
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa Liit sõlmib rahvusvahelisi 
lepinguid kolmandate riikide või 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
näeb ta ette nende osalemise 
koostöövõrgu teatud tegevustes, nimelt 
küberturbe alal, ilma et see piiraks 
koostöövõrgu võimalusi teha 
mitteametlikku rahvusvahelist koostööd. 
Sellises lepingus arvestatakse vajadusega 
tagada koostöövõrgus ringlevate 
isikuandmete piisav kaitse.

Or. fr

Selgitus

Ettepanek tähendab lisada see säte lepingusse nende rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel, 
kus Euroopa Liit on lepinguosaline.
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Muudatusettepanek 290
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et teenuseid 
osutavad, käesoleva direktiivi artikli 3 
lõike 8 punktis b viidatud 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.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et haldusasutused 
ja operaatorid võtavad vajalikud tehnilised 
ja korralduslikud meetmed, et hallata riske, 
mis ohustavad nende kontrollitavate ja 
nende töös kasutatavate võrkude ja 
infosüsteemide turvalisust. Tehnika taset 
arvesse võttes tagatakse nende meetmetega 
turvalisuse tase, mis on vastavuses 
konkreetse ohuga. Eelkõige võetakse 
meetmeid, et vältida ja minimeerida nende 
asutuste pakutavate põhiteenuste võrku ja 

1. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid, 
haldusasutused ja operaatorid võtavad 
vajalikud tehnilised ja korralduslikud 
meetmed, et hallata riske, mis ohustavad 
nende arendatavate, ja/või juhitavate 
ja/või 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 
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infosüsteemi kahjustavate intsidentide 
mõju ning tagada seega neid võrke ja 
infosüsteeme kasutavate teenuste pidevus.

minimeerida nende asutuste pakutavate 
põhiteenuste võrku ja infosüsteemi 
kahjustavate intsidentide mõju ning tagada 
seega neid võrke ja infosüsteeme 
kasutavate teenuste pidevus.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Riigi omandis olevad organisatsioonid on juba operaatori määratlusse lisatud.

Muudatusettepanek 293
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 294
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en



AM\1009437ET.doc 93/122 PE523.040v01-00

ET

Muudatusettepanek 295
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et teenuseid 
pakkuvad või juhtivad haldusasutused ja 
operaatorid, kellele on osutatud käesoleva 
direktiivi artikli 3 lõike 8 punktis b,
teatavad pädevale asutusele intsidentidest, 
millel on oluline mõju nende pakutavate 
põhiteenuste turvalisusele ja pidevusele. 
Liikmesriigid tagavad, et selle nõude 
täitmine ei mõjuta käesoleva direktiivi 
artikli 9 lõike 1 sätteid ega tekita 
teavitavale poolele suuremat vastutust ega 
tarbetut tegevus- või turvariski.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et olemas on 
mehhanismid, mis võimaldavad 
operaatoritel teatada pädevale asutusele 
intsidentidest, millel on oluline mõju nende 
pakutavate põhiteenuste turvalisusele.

Or. en

Selgitus

Kohustus teatada intsidentidest võib luua kahjulikke stiimuleid, mis ergutavad ettevõtteid 
intsidente otsima ja käsitlema, ning tuua kaasa nn nõuete täitmise kombe paberil, mitte 
täieulatusliku käitumusliku muutuse. Seepärast oleks eelistatavam vabatahtlik lähenemisviis, 
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mille puhul operaatoreid julgustatakse intsidentidest teatama.

Muudatusettepanek 297
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et haldusasutused 
ja operaatorid teatavad pädevale asutusele 
liikmesriigis, kus põhiteenused on 
kahjustatud, intsidentidest, millel on 
oluline mõju nende pakutavate 
põhiteenuste turvalisusele ja/või 
pidevusele.

Or. en

Selgitus

Täpsustada tuleb, missugune pädev asutus peaks teated saama. Lisaks kohandatakse säte 
teatamist käsitlevate ENISA suunistega.

Muudatusettepanek 298
Christian Ehler, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 299
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 300
Ivailo Kalfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva direktiivi artikli 3 lõike 8 
punktis a viidatud haldusasutused ja 
operaatorid peaksid teatama intsidentidest 
vabatahtlikult ning tõsise intsidendi,
katkestuse või ohu korral oma võrgus või 
süsteemis.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Ivailo Kalfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Ühtsed kontaktpunktid või riigi 
pädevad asutused teavitavad intsidendist 
teatanud asjakohast haldusasutust või 
operaatorit võimalikult kiiresti võetud 
meetmetest, otsustest ja soovitustest, 
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samuti kõikidest teavitatud kolmandatest 
pooltest, ning teabe jagamist 
reguleerivatest turva- ja 
konfidentsiaalsusprotokollidest.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 artikli 3 lõike 8 
punktis b osutatud avalike ja turul 
tegutsevate operaatorite suhtes, kes 
pakuvad Euroopa Liidus teenuseid. Need 
operaatorid teavitavad lõigetes 1 ja 2 
osutatud intsidentidest ühtset 
kontaktpunkti liikmesriigis, kus 
põhiteenus on kahjustatud. Kui 
põhiteenused on kahjustatud enam kui 
ühes liikmesriigis, hoiatab teate saanud 
ühtne kontaktpunkt algallika esitatud 
teabe alusel teisi asjaomaseid ühtseid 
kontaktpunkte vastastikuste eelnevalt 
määratletud konfidentsiaalsuse ja 
turvaprotokollide kaudu. Algallikale 
tuleks võimalikult kiiresti teatada, 
missuguseid teisi ühtseid kontaktpunkte 
on intsidendist teavitatud, samuti 
teavitada teda võetud meetmetest, 
tulemustest ja intsidendi seisukohalt 
olulisest teabest.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Christian Ehler, Manfred Weber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. 
Riigiasutused ja operaatorid peaksid 
tagama avalikustamise vastavalt 
konkreetsetele asjaoludele.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui pädev asutus leiab, et intsidendi 
avalikustamisega seoses kaaluvad üldsuse 
huvid üles asjaomase haldusasutuse või 
operaatori võimaliku mainega seotud ja 
kaubandusliku kahju, võib ta üldsust 
teavitada või nõuda, et seda teeks 
haldusasutus või operaator. Asutustel ja 
operaatoritel on õigus enne otsuste 
tegemist pädevale asutusele selgitada, kas 
avalikustamine on asjakohane. Igal juhul 
peaksid liikmesriigid vältima 
konfidentsiaalse äriteabe avaldamist.
Kord aastas esitavad nad koostöövõrgule 
koondaruande käesoleva lõike kohaselt 
saadud teadete ja võetud meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui pädev asutus leiab, et intsidendi 
avalikustamine on üldsuse huvides, võib ta 
üldsust teavitada või nõuda, et seda teeks 
haldusasutus või operaator. Kord aastas 
esitab pädev asutus koostöövõrgule 
koondaruande käesoleva lõike kohaselt 
saadud teadete ja võetud meetmete kohta. 
Artiklis 8 osutatud koostöövõrgule 
teatatud intsidentide korral ei avalikusta 
riigi teised pädevad asutused riskide või 
intsidentide kohta saadud teavet ilma 
teavitava pädeva asutuse heakskiiduta.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui pädev asutus leiab, et intsidendi 
avalikustamine on üldsuse huvides, võib ta 
üldsust teavitada või nõuda, et seda teeks 
haldusasutus või operaator. Eeskätt tagab 
pädev asutus, et üldsuse liikmed saavad 
vähendada neid ohustavaid riske, mis 
tulenevad turvaintsidendist avalikus või 
erasektoris pakutavas teenuses. Kord 
aastas esitab pädev asutus koostöövõrgule 
koondaruande käesoleva lõike kohaselt 
saadud teadete ja võetud meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui pädev asutus leiab, et intsidendi 
avalikustamine on üldsuse huvides ning 
kui üldsuse huvid kaaluvad üles kõik 
asjaomase haldusasutuse või operaatori 
vastandlikud huvid, võib ta pärast 
asjaomase haldusasutuse või operaatoriga 
konsulteerimist 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.

Or. en

Selgitus

Eelnev konsulteerimine ning üldsuse ja asjaomaste üksuste huvide kaalumine on oluline. 
Lisaandmed võimaldaksid pädeval asutusel nõuetekohaselt hinnata, kas avalikustamine on 
vajalik, ning see lubaks asjaomastel haldusasutustel ja operaatoritel valmistuda mõjudeks, 
mida avalikustamine nende teenustele võib tekitada, olgu tegemist nt nõrkade kohtade 
avalikustamisest tingitud edasiste turvaintsidentidega või võimalike mainega seonduvate 
mõjudega.

Muudatusettepanek 308
Christian Ehler, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 309
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Tuleb kehtestada kohustus teavitada kodanikke kõikidest avaliku tähtsusega intsidentidest, 
kohaste piirangutega, mis kaitsevad pooleliolevate intsidentide lahendamist. Tegemist on 
elementaarse läbipaistvuse ja kompenseerimisega, et teha võim kodanike poolt riigiasutuste 
käsutusse antud isikuandmete üle õiglasemaks.

Muudatusettepanek 310
Christian Ehler, Manfred Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks pädevale asutusele teatamisele 
julgustatakse operaatoreid andma nende 
ettevõttega seotud intsidentidest teada 
finantsaruannetes (vabatahtlikkuse 
alusel).

Or. en
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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 mõõtme ning küberturbe rikkumise vähendamiseks 
võetavate ennetusmeetmete asjakohasuse üle.

Muudatusettepanek 311
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 312
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 313
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Asjaolud, mille korral haldusasutused ja operaatorid peavad intsidentidest teatama, peaksid 
põhinema ainult eelmise lõike kohasel komisjoni delegeeritud õigusaktil. Vastasel korral 
võivad piiriüleselt või isegi kogu ELi ulatuses teenuseid pakkuvad operaatorid seista silmitsi 
erisuguste juhistega/suunistega ning teoreetiliselt võib neilt nõuda samast intsidendist 
teatamist ühes liikmesriigis, kuid mitte teises.

Muudatusettepanek 314
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 315
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Pädevad asutused või ühtsed 
kontaktpunktid võtavad vastu suunised 
asjaolude kohta, mille korral operaatorid 
peavad intsidentidest teatama.

Or. en

Selgitus

Kuna delegeeritud õigusakt on välja jäetud, on ettevõtete selguse nimel kindlasti vaja 
koostada selged suunised, et täpsustada, millal operaatorid peavad intsidentidest teatama.

Muudatusettepanek 316
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 317
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 318
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 kohta12 .

välja jäetud

__________________
12 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata 
mikroettevõtjate suhtes, kes on määratletud 

8. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata 
mikroettevõtjate ja VKEde suhtes, kes on 
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komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituses 
2003/361/EÜ mikroettevõtjate, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate määratluse 
kohta12.

määratletud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ mikroettevõtjate, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
määratluse kohta12.

__________________ __________________
12 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36. 12 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pädevad asutused uurivad juhtumeid, 
mil ei täideta käesolevast direktiivist
tulenevaid kohustusi, ja nende juhtumite 
mõju võrkude ja infosüsteemide 
turvalisusele.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel on kõik volitused, mida nad 
vajavad, et tagada, et haldusasutus või 
operaator täidab artiklist 14 tulenevaid 
kohustusi, ja selle mõju võrkude ja 
infosüsteemide turvalisusele.



PE523.040v01-00 106/122 AM\1009437ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid otsustama, missugused volitused peaksid pädevatel asutustel kohustuste 
täitmise tagamiseks olema.

Muudatusettepanek 322
Ivailo Kalfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 323
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) näitaksid poliitika tulemuslikku 
rakendamist (mõõdetuna sektori üldiste 
parimate tavade jätkuva kohaldamisega) 
asjakohaste vahenditega, täpsemalt 
avaldades pädevale asutusele või ühtsele 
kontaktpunktile volitatud asutusesisese 
esindaja või kvalifitseeritud välisaudiitori 
tehtud turvaauditi tulemused.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) laseksid, kui käesoleva lõike punkti a 
kohaselt esitatud teave ei ole veenev,
kvalifitseeritud sõltumatul asutusel või 
riigiasutusel teha turvaauditi ja avaldaksid 
selle tulemused pädevale asutusele.

Or. en

Selgitus

Turvaauditit ei ole vaja teha niisama, vaid üksnes siis, kui haldusasutus või operaator ei 
suuda esitada veenvat teavet oma võrkude ja infosüsteemide turvalisuse olukorra kohta.

Muudatusettepanek 325
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Säte ei ole enam vajalik, sest lõikes 1 on tehtud ettepanek anda pädevale asutusele „kõik 
volitused, mida nad vajavad, et tagada [...] täidab”, millega võivad või ei pruugi kaasneda 
siduvad juhised.

Muudatusettepanek 326
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel on volitused anda operaatoritele 
ja haldusasutustele siduvaid juhiseid ning 
esitada tingimusi õiguslike ja vastutusega 
seotud kohustuste kohta, eeskätt juhul, 
kui vabatahtlik lähenemisviis ei osutu 
tõhusaks.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 328
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui kahtlustatakse, et intsident on seotud 
raske kuriteoga, võivad pädevad asutused 
pärast asjaomase haldusasutuse või 
operaatori teavitamist teatada sellest 
õiguskaitseasutustele.

Or. en
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Selgitus

Kuigi raske kuriteoga seotud intsidentidest tuleks teatada õiguskaitseasutustele, tuleks 
asjaomaseid ettevõtteid teavitada, et neil oleks võimalik valmistuda nende huvisid 
mõjutavateks asjaoludeks. Lisaks võib väljendit „seotud raske kuriteoga” tõlgendada 
liikmesriigiti erinevalt ning andmaks pädevatele asutustele vajalikku tegevusvabadust 
intsidentide hindamisel, kasutatakse sõna „võivad”.

Muudatusettepanek 329
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Kui intsident põhjustab isikuandmetega 
seotud rikkumise, teevad pädevad asutused 
ja ühtsed kontaktpunktid, ilma et see 
piiraks kohaldatavat andmekaitset 
käsitlevat õigusakti ning täielikus 
koostöös asjaomaste vastutavate 
töötlejatega, selle lahendamisel tihedat 
koostööd isikuandmete kaitse asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikli 14 lõike 1 ühtse kohaldamise 
tagamiseks julgustavad liikmesriigid, 
sätestamata ühegi konkreetse tehnoloogia 
kasutamist, võrgu- ja infoturbe seisukohast 
asjakohaste koostoimivate standardite 
ja/või spetsifikatsioonide kasutamist. 
Selliste standardite ja/või 
spetsifikatsioonide juures võetakse 
vajaduse korral arvesse rahvusvahelisi 
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ja/või üldisi ekvivalente.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikli 14 lõike 1 ühtse kohaldamise 
tagamiseks julgustavad liikmesriigid, 
sätestamata ühegi konkreetse tehnoloogia 
kasutamist, võrgu- ja infoturbe seisukohast 
asjakohaste avatud ja koostoimivate 
rahvusvaheliste standardite ja/või 
spetsifikatsioonide kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 332
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikli 14 lõike 1 ühtse kohaldamise 
tagamiseks julgustavad liikmesriigid 
võrgu- ja infoturbe seisukohast asjakohaste 
avatud standardite ja/või 
spetsifikatsioonide kasutamist ning 
tagavad, et need standardid on kooskõlas 
liidu õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Nii palju kui võimalik, tuleks vältida erinevaid riiklikke standardeid, et kõikides 
liikmesriikides kehtiksid võrdsed tingimused ja võrreldavad õiguslikud nõuded.

Muudatusettepanek 334
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Sektori juhitud töörühm koostab 
komisjoni abiga lõikes 1 osutatud 
standardite ja/või spetsifikatsioonide 
nimekirja.

Or. en

Muudatusettepanek 335
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad
sanktsioonide kohta, mida rakendatakse 

1. 1. Euroopa Komisjon esitab ettepaneku 
kehtestada miinimumkriteeriumid 
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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.

sanktsioonide süsteemi kohta, mida 
rakendatakse käesoleva direktiivi kohaselt 
vastuvõetud siseriiklike õigusnormide 
rikkumise korral. Liikmesriigid ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks.

Or. es

Selgitus

Miinimumkriteeriumid tuleb ühtlustada, selleks et vältida majandusliku tasakaalustamatuse ja 
konkurentsinihete tekkimist, mis võib kohastel juhtudel kahjustada koguni julgeolekut teatud 
liikmesriikides, kus kehtivad minimaalsed sanktsioneerivad nõuded.

Muudatusettepanek 336
Jürgen Creutzmann

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 hooletu 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 
mõjutavatest hilisematest muudatustest.

Or. en
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Selgitus

Peaks olema selge, et karistusi saab kohaldada vaid rikkumiste suhtes, mille korral 
operaatorid ei ole suutnud võtta kõiki meetmeid, mida nad mõistlike eelduste kohaselt oleksid 
võinud võtta. Vastasel korral võivad operaatorid hoiduda intsidentidest teatamisest.

Muudatusettepanek 337
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud karistusi kohaldatakse 
ainult juhul, kui operaatorid ja 
haldusasutused ei ole tahtlikult või raske 
hooletuse tõttu täitnud oma IV peatüki 
kohaseid kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 338
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
artikli 9 lõikes 2, artikli 10 lõikes 5 ja 
artikli 14 lõikes 5 osutatud delegeeritud 
õigusakte viieks aastaks alates [Euroopa 
Liidu Väljaannete talitus: palun sisestage 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev].
Komisjon koostab delegeeritud volituste 
kasutamise kohta aruande hiljemalt üheksa 
kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, välja 
arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 
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hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku 
lõppemist.

Or. ro

Muudatusettepanek 339
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 340
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
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 
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otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 341
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Artikli 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.

Or. en

Muudatusettepanek 342
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
toimimise korrapäraselt läbi ning esitab 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Esimene aruanne esitatakse 
hiljemalt kolm aastat pärast artiklis 21 
osutatud ülevõtmise kuupäeva. Selleks 

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
toimimise korrapäraselt läbi ning esitab 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Läbivaatamise keskmes 
peaksid olema II lisa sätted, eeskätt 
interneti võimaldajaid käsitlevad sätted. 
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võib komisjon paluda, et liikmesriigid 
esitaksid teavet ilma põhjendamatult 
viivitamata.

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

Läbivaatamise käigus tuleks hinnata ka 
käesolevas direktiivis esitatud 
vabatahtlikke stiimuleid börsiettevõtetele: 
selle vabatahtliku lähenemisviisi tõhusust 
peab hindama pädev asutus iga kahe 
aasta järel. Tulemustest tuleb viivitamata 
teavitada Euroopa Komisjoni. Kui 
tarbijate ja investorite huvide kaitsmisele 
suunatud vabatahtlik lähenemisviis ei 
osutu piisavaks, kehtestavad liikmesriigid 
õiguslikud kohustused.

Or. en

Selgitus

Et olla kursis küberturbe valdkonna muutuvate ohtude ja tingimustega, vaadatakse II lisa läbi 
ja redigeeritakse seda korrapäraselt.

Muudatusettepanek 343
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
toimimise korrapäraselt läbi ning esitab 
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.

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
toimimise iga kolme aasta järel läbi ning 
esitab 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.

Or. ro

Muudatusettepanek 344
Ivailo Kalfin
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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) CERTi ametiruumide ja tema tööd 
toetavate infosüsteemide asukoht peab 
olema turvaline ning seal peavad olema 
turvalised võrguinfosüsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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,

Or. en

Muudatusettepanek 346
Christian Ehler, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Operaatorite loetelu Operaatorite loetelu – see loetelu ei ole 
täielik ning vaadatakse üle iga kahe aasta 
järel:

Or. en

Muudatusettepanek 347
Ivailo Kalfin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Operaatorite loetelu Avaliku ja erasektori operaatorite loetelu

Or. en

Muudatusettepanek 348
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. e-kaubanduse platvormid välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 349
Ivailo Kalfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Internetimaksete lüüsid välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 350
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Internetimaksete lüüsid välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 351
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Suhtlusvõrgud välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 352
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Otsingumootorid välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 353
Christian Ehler, Manfred Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Otsingumootorid välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 354
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pilvandmetöötluse teenused välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 355
Ivailo Kalfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pilvandmetöötluse teenused 5. Ettevõttelt-kasutajale pilvandmetöötluse
teenused

Or. en

Muudatusettepanek 356
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pilvandmetöötluse teenused 5. Pilvandmetöötluse ja säilitamise 
teenused

Or. en

Muudatusettepanek 357
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia: ettevõttelt-
ettevõttele pilvandmetöötluse teenused, 
internetimaksete lüüsid

Or. en

Muudatusettepanek 358
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Veeteenused

Or. en

Muudatusettepanek 359
Christian Ehler, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Riistvara arendajad ja tootjad

Or. en

Muudatusettepanek 360
Christian Ehler, Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõik 1 – punkt 5 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Tarkvara arendajad ja tootjad

Or. en

Muudatusettepanek 361
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tarkvarapoed välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 362
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kõrgjõudlusega andmetöötluse 
infrastruktuurid

Or. en


