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LÜHISELGITUS

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada liikmesriikide kriminaalõigust 
infosüsteemide vastu suunatud rünnete 
valdkonnas ning arendada koostööd 
kohtuasutuste ja muude pädevate asutuste, 
sealhulgas liikmesriikide politsei- ja muude 
spetsialiseeritud õiguskaitseasutuste vahel.

(1) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada liikmesriikide kriminaalõigust 
infosüsteemide vastu suunatud rünnete 
valdkonnas ning arendada koostööd 
kohtuasutuste ja muude pädevate asutuste, 
sealhulgas liikmesriikide politsei- ja muude 
spetsialiseeritud õiguskaitseasutuste, 
komisjoni ning Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeameti vahel, et muuta 
võimalikuks ühine ja laiaulatuslik ELi 
lähenemisviis.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Infosüsteemide vastu suunatud, 
eelkõige organiseeritud kuritegevuse ohust 
tulenevate rünnete oht aina suureneb ning 
seega mure infosüsteemide kui 
liikmesriikide ja ELi elutähtsa 

(2) Infosüsteemide vastu suunatud, 
eelkõige organiseeritud kuritegevuse ohust 
tulenevate rünnete oht aina suureneb ning
need ohustavad infosüsteemide toimimist 
nii ELis kui ka maailmas tervikuna, seega 
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infrastruktuuri osa vastu suunatud 
võimalike terrori- või poliitiliselt ajendatud 
rünnakute pärast kasvab. See on ohuks nii 
infoühiskonna turvalisemaks muutmisele 
kui ka vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala saavutamisele ning nõuab 
seega Euroopa Liidu tasandi meedet.

mure infosüsteemide kui liikmesriikide ja 
ELi elutähtsa infrastruktuuri osa vastu 
suunatud võimalike terrori- või poliitiliselt 
ajendatud rünnakute pärast kasvab. See on 
ohuks nii infoühiskonna turvalisemaks 
muutmisele kui ka vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajaneva ala saavutamisele ning 
nõuab seega nii Euroopa Liidu kui ka 
rahvusvahelise tasandi meetme võtmist, 
näiteks Euroopa Nõukogu 2001. aasta 
küberkuritegevuse konventsiooni alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) On tõendeid, et üha ohtlikumaid ja 
korduvaid suuremahulisi ründeid 
suunatakse järjest enam infosüsteemide 
vastu, mis on riikidele või avaliku või 
erasektori toimimise seisukohalt äärmiselt 
olulised. Lisaks sellele arendatakse välja 
üha keerukamaid vahendeid, mida 
kurjategijad saavad kasutada eri liiki 
küberrünneteks.

(3) On tõendeid, et üha ohtlikumaid ja 
korduvaid suuremahulisi ründeid 
suunatakse järjest enam infosüsteemide 
vastu, mis on riikidele või avaliku või 
erasektori toimimise seisukohalt äärmiselt 
olulised. Sellised ründed võivad tekitada 
märkimisväärset majanduslikku kahju nii 
infosüsteemide ja sidevõrkude töö 
katkestamise kui ka olulise äriteabe 
kadumise näol. Ründed ohustavad eriti 
uuenduslikke VKEsid, kes sõltuvad 
infosüsteemide nõuetekohasest 
toimimisest ja kättesaadavusest, kuid 
kellel on tõenäoliselt vähem võimalusi 
panustada infoturbesse. Lisaks sellele 
arendatakse välja üha keerukamaid 
vahendeid, mida kurjategijad saavad 
kasutada eri liiki küberrünneteks.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liikmesriigid peaksid infosüsteemide
vastu suunatud rünnete eest ette nägema 
karistused. Sätestatavad karistused peaksid 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

(6) Lisaks liikmesriikide, ELi ja erasektori 
meetmetele infosüsteemide turvalisuse ja 
puutumatuse suurendamiseks ning 
rünnete ärahoidmiseks ja nende mõju 
minimeerimiseks peaksid liikmesriigid 
infosüsteemide vastu suunatud rünnete eest 
ette nägema karistused. Sätestatavad 
karistused peaksid olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Nõukogu 27.–28. novembri 2008. aasta 
järeldustes märgiti, et liikmesriigid ja 
komisjon peaksid välja töötama uue 
strateegia, võttes arvesse Euroopa 
Nõukogu küberkuritegevuse 2001. aasta 
konventsiooni. Nimetatud konventsiooniga 
on kehtestatud küberkuritegevuse, 
sealhulgas infosüsteemide vastu suunatud 
rünnete vastase võitluse õiguslik raamistik. 
Käesolev direktiiv tugineb nimetatud 
konventsioonile.

(8) Nõukogu 27.–28. novembri 2008. aasta 
järeldustes märgiti, et liikmesriigid ja 
komisjon peaksid välja töötama uue 
strateegia, võttes arvesse Euroopa 
Nõukogu küberkuritegevuse 2001. aasta 
konventsiooni. Nimetatud konventsiooniga 
on kehtestatud küberkuritegevuse, 
sealhulgas infosüsteemide vastu suunatud 
rünnete vastase võitluse õiguslik raamistik. 
Käesoleva direktiiviga võetakse arvesse
nimetatud konventsiooni asjakohaseid 
sätteid. 

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesoleva direktiiviga ei nähta ette 
kriminaalvastutust juhul, kui süütegu on 
toime pandud kriminaalse tahtluseta, 
näiteks infosüsteemi volitatud testimise ja 
kaitsmise korral.

(10) Käesolev direktiiv ei hõlma 
meetmeid, mida võetakse selleks, et tagada 
infosüsteemide turvalisus, st infosüsteemi 
võime seista vastu käesolevas direktiivis 
osutatud kuritegudele, või muuta 
kasutuks selliste kuritegude sooritamise 
tegelikud või kavandatavad vahendid. 
Direktiiviga ei nähta samuti ette 
kriminaalvastutust juhul, kui on täidetud 
käesolevas direktiivis loetletud kuritegude 
objektiivsed kriteeriumid, ent tegu on
toime pandud kriminaalse tahtluseta, 
näiteks infosüsteemi volitatud testimise ja 
kaitsmise korral.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et kuritegeliku ja mittekuritegeliku juurdepääsu (automaatsed värskendused jne) 
piir on mõnikord hägune, on käesoleva muudatusettepaneku eesmärk selgitada, et nt 
viirusetõrjetarkvara või -programmid või viirusega nakatunud seadmete eraldamine on 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast täielikult välja jäetud.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Käesolev direktiiv peab vastama 
õiguskindluse ja kriminaalõiguse 
prognoosimisvõime rangetele nõuetele 
ning lisaks näevad käesolevas direktiivis 
andmete kogumist käsitlevad sätted ette 
teabe vahetamise ja kohustuse, mille 
kohaselt komisjon peab korrapäraselt aru 
andma direktiivi kohaldamisest ning 
esitama vajalikud ettepanekud, et luua 
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paindlik süsteem, mis võimaldaks 
kohaneda tulevaste suundumustega, mis 
tõenäoliselt tingib käesoleva direktiivi 
reguleerimisala laienemise. Sellised 
tulevased suundumused hõlmavad 
igasugust tehnoloogilist arengut, mis
võimaldab tõhusamat tegevust 
infosüsteemide vastu suunatud rünnete 
tõrjumise valdkonnas või võimaldab 
selliseid ründeid ära hoida või 
leevendada. 

Or. en

Selgitus

Ehkki karistuste kehtestamine on tervitatav, ei tohiks küberkuritegevuse tõkestamist käsitlev 
laiaulatuslik ELi lähenemisviis keskenduda üksnes õigusaktide tõhusale jõustamisele, vaid ka 
strateegiate ja vahendite väljatöötamisele sellise kuritegevuse ärahoidmiseks. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) juriidilise isiku huvides, kelle peakontor 
asub asjaomase liikmesriigi 
territooriumil.

c) asjaomase liikmesriigi territooriumil 
asuva juriidilise isiku huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik teatab komisjonile oma 
määratud kontaktpunktist, mille kaudu 
vahetatakse artiklites 3–8 nimetatud 
süütegude alast teavet. Komisjon edastab 
selle teabe teistele liikmesriikidele.

2. Liikmesriik teatab komisjonile ning 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametile oma 
määratud kontaktpunktist, mille kaudu 
vahetatakse artiklites 3–8 nimetatud 
süütegude alast teavet. Komisjon edastab 
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selle teabe teistele liikmesriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
 Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik edastab käesoleva artikli 
kohaselt kogutud andmed komisjonile.
Liikmesriik tagab ka statistiliste aruannete 
koondülevaate avaldamise.

3. Liikmesriik edastab käesoleva artikli 
kohaselt kogutud andmed komisjonile, 
Europolile ning Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeametile. Liikmesriik tagab ka 
statistiliste aruannete koondülevaate 
avaldamise.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
 Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon esitab [NELJA AASTA 
JOOKSUL ALATES DIREKTIIVI 
VASTUVÕTMISEST] ja seejärel iga 
kolme aasta järel Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
järgimise kohta liikmesriikides ning 
vajaduse korral asjakohase ettepaneku.

1. Komisjon esitab [NELJA AASTA 
JOOKSUL ALATES DIREKTIIVI 
VASTUVÕTMISEST] ja seejärel iga 
kolme aasta järel Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule pärast kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerimist aruande 
käesoleva direktiivi järgimise kohta 
liikmesriikides ning vajaduse korral 
asjakohase ettepaneku. Igas aruandes 
tuuakse välja tehnilised lahendused, mis 
võimaldavad ELi tõhusamat tegevust 
infosüsteemide vastu suunatud rünnete 
tõrjumise valdkonnas, sealhulgas sellised 
tehnilised lahendused, mis võiksid aidata 
selliseid ründeid ära hoida või 
leevendada, ning neid võetakse arvesse 
iga vajaliku ettepaneku puhul. 
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Or. en


