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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

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

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

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Võrgu-
ja Infoturbeameti (ENISA) kohta
(KOM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0521);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0302/2010);

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. veebruari 2011. aasta arvamust1;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A7–
0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Võrgu-
ja Infoturbeameti (ENISA) kohta

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS liidu Võrgu- ja 
Infoturbeameti (UNISA) asutamise kohta

                                               
1 ELT C 107, 6.4.2011, lk 58.



PE470.059v01-00 6/73 PR\875732ET.doc

ET

Or. en

Selgitus
Nime muutmisega rõhutatakse, et käesoleva määrusega asutatakse määrusega nr 460/2004 
asutatud ENISA õigusjärglane. Sõna „Euroopa” asendamisel sõnaga „liidu” on järgitud 
nõukogu eeskuju, kes on sama muudatuse teinud kogu tekstis.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Elektrooniline side, elektroonilised 
infrastruktuurid ja teenused on väga oluline 
tegur majanduslikus ja sotsiaalses arengus.
Neil on ühiskonna jaoks eluliselt tähtis roll 
ja need on muutunud samasugusteks
üldlevinud tarbevahenditeks nagu elektri-
või veevarustus. Nende häired võivad 
põhjustada märkimisväärset majanduslikku 
kahju, mis rõhutab, kui tähtsad on kaitse ja 
vastupidavuse suurendamise meetmed, mis 
võetakse eesmärgiga tagada kriitilise 
tähtsusega teenuste järjepidevus.
Elektroonilise side, infrastruktuuride ja 
teenuste turvalisuses, eelkõige nende 
terviklikkuses ja kättesaadavuses esineb 
pidevalt üha ulatuslikumaid probleeme.
See tekitab ühiskonnas üha enam muret 
muu hulgas ka seetõttu, et võib esineda 
süsteemi keerukusest, õnnetustest, vigadest 
ja selle vastastest rünnakutest tingitud 
probleeme, millel võivad olla tagajärjed 
füüsilisele infrastruktuurile, mille kaudu 
osutatakse Euroopa kodanike heaolu jaoks 
kriitilise tähtsusega teenuseid.

(1) Elektrooniline side, elektroonilised 
infrastruktuurid ja teenused on väga oluline 
tegur majanduslikus ja sotsiaalses arengus
nii otseselt kui ka kaudselt. Neil on 
ühiskonna jaoks eluliselt tähtis roll ja neist 
endist on saanud samasugused üldlevinud
tarbevahendid nagu elektri- või 
veevarustus ning need on olulised tegurid 
elektri, vee ja muude elutähtsate teenuste 
osutamisel. Nende häired võivad 
põhjustada märkimisväärset majanduslikku 
kahju, mis rõhutab, kui tähtsad on kaitse ja 
vastupidavuse suurendamise meetmed, mis 
võetakse eesmärgiga tagada kriitilise 
tähtsusega teenuste järjepidevus.
Elektroonilise side, infrastruktuuride ja 
teenuste turvalisuses, eelkõige nende 
terviklikkuses ja kättesaadavuses esineb 
pidevalt üha ulatuslikumaid probleeme, 
mis on seotud muu hulgas 
kommunikatsiooniinfrastruktuuri 
üksikute osade ja neid osi kontrollivate 
tarkvaraga, üldise infrastruktuuri ja selle 
infrastruktuuri kaudu osutatavate 
teenustega. See tekitab ühiskonnas üha 
enam muret muu hulgas ka seetõttu, et võib 
esineda süsteemi keerukusest, õnnetustest, 
vigadest ja selle vastastest rünnakutest 
tingitud probleeme, millel võivad olla 
tagajärjed füüsilisele infrastruktuurile, 
mille kaudu osutatakse Euroopa kodanike 
heaolu jaoks kriitilise tähtsusega teenuseid.
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Selgitus
Muudatustega võetakse paremini arvesse elektroonilise side infrastruktuuri osi ja selle 
infrastruktuuri laiemat sotsiaalset tähtsust. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liikmesriikide esindajad, kes kohtusid 
13. detsembri 2003. aasta Euroopa 
Ülemkogul, otsustasid, et komisjoni 
ettepaneku alusel asutada tuleva Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 
asukohaks saab Kreeka valitsuse määratud 
linn Kreekas.

(4) Liikmesriikide esindajad, kes kohtusid 
13. detsembri 2003. aasta Euroopa 
Ülemkogul, otsustasid, et komisjoni 
ettepaneku alusel asutada tuleva Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 
asukohaks saab Kreeka valitsuse määratud 
linn Kreekas. Kreeka valitsus otsustas, et 
ENISA asukoht peaks olemal Kreetal 
Heraklionis.

Or. en

Selgitus

Täienduseks komisjoni kirjeldusele, kuidas algse ENISA asukohaks sai Heraklion. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 
2004. aastal vastu määruse (EÜ) 
nr 460/2004, millega luuakse Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeamet eesmärgiga 
aidata kaasa kõrgetasemelise võrgu- ja 
infoturbe tagamise eesmärkidele liidus 
ning arendada võrgu- ja infoturbekultuuri 
kodanike, tarbijate, ettevõtete ja 
ametiasutuste heaks. aastal võtsid Euroopa 
Parlament ja nõukogu vastu määruse (EÜ) 
nr 1007/2008, millega pikendati ameti 

(5) Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 
2004. aastal vastu määruse (EÜ) 
nr 460/2004, millega luuakse ENISA
eesmärgiga aidata kaasa kõrgetasemelise 
võrgu- ja infoturbe tagamise eesmärkidele 
liidus ning arendada võrgu- ja 
infoturbekultuuri kodanike, tarbijate, 
ettevõtete ja ametiasutuste heaks. aastal 
võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu 
määruse (EÜ) nr 1007/2008, millega 
pikendati ameti volitusi 2012. aasta 
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volitusi 2012. aasta märtsini. märtsini. 2011. aastal võtsid Euroopa 
Parlament ja nõukogu vastu määruse 
(EÜ) nr 580/20111, millega pikendati 
ameti volitusi 13. septembrini 2013.
______________
1 ELT L 165, 24.6.2011, lk 3.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Võrgu- ja infoturbeprobleemid on ameti 
asutamisest alates tehnoloogia, turu ja 
sotsiaal-majanduslike arengutega 
muutunud ning on olnud edasiseks 
mõtteaineks ja arutelu teemaks. Liit on 
muutuvatele probleemidele reageerimiseks 
ajakohastanud oma võrgu- ja 
infoturbepoliitika prioriteete mitmes 
dokumendis, sealhulgas komisjoni 
2006. aasta teatises „Turvalise 
infoühiskonna strateegia – dialoog, 
partnerlus ja aktiivne osalemine”, nõukogu 
2007. aasta resolutsioonis turvalise 
infoühiskonna strateegia kohta Euroopas, 
2009. aasta teatises elutähtsa 
sideinfrastruktuuri kaitse kohta – „Euroopa 
kaitsmine laiaulatuslike küberrünnakute ja 
häirete eest: valmisoleku, turvalisuse ja 
vastupidavuse suurendamine”, 
eesistujariigi järeldustes elutähtsa 
sideinfrastruktuuri kaitse teemalise 
ministrite konverentsi kohta, nõukogu 
2009. aasta resolutsioonis Euroopa ühise 
lähenemisviisi kohta võrgu- ja infoturbele. 
Tunnistati vajadust ametit moderniseerida 
ja tugevdada, et aidata edukalt kaasa 
Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide 
tööle Euroopa suutlikkuse arendamisel 
võrgu- ja infoturbeprobleemidega toime 

(6) Võrgu- ja infoturbeprobleemid on ameti 
asutamisest alates tehnoloogia, turu ja 
sotsiaal-majanduslike arengutega 
muutunud ning on olnud edasiseks 
mõtteaineks ja arutelu teemaks. Liit on 
muutuvatele probleemidele reageerimiseks 
ajakohastanud oma võrgu- ja 
infoturbepoliitika prioriteete mitmes 
dokumendis, sealhulgas komisjoni 
2006. aasta teatises „Turvalise 
infoühiskonna strateegia – dialoog, 
partnerlus ja aktiivne osalemine”, nõukogu 
2007. aasta resolutsioonis turvalise 
infoühiskonna strateegia kohta Euroopas, 
2009. aasta teatises elutähtsa 
sideinfrastruktuuri kaitse kohta – „Euroopa 
kaitsmine laiaulatuslike küberrünnakute ja 
häirete eest: valmisoleku, turvalisuse ja 
vastupidavuse suurendamine”, 
eesistujariigi järeldustes elutähtsa 
sideinfrastruktuuri kaitse teemalise 
ministrite konverentsi kohta, nõukogu 
2009. aasta resolutsioonis Euroopa ühise 
lähenemisviisi kohta võrgu- ja infoturbele. 
Tunnistati vajadust ametit moderniseerida 
ja tugevdada, et aidata edukalt kaasa 
Euroopa institutsioonide, liikmesriikide ja 
tööstuse tegevusele Euroopa suutlikkuse 
arendamisel võrgu- ja 
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tulemiseks. Hiljuti võttis komisjon vastu 
Euroopa digitaalse tegevuskava, mis on 
üks Euroopa 2020. aasta strateegia 
suurprojekt. Selle laiahaardelise 
tegevuskava kaudu püütakse kasutada ja 
edendada IKT potentsiaali, et rakendada 
see säästva arengu ja innovatsiooni 
teenistusse. Usalduse suurendamine 
infoühiskonnas on üks põhieesmärk selles 
laiaulatuslikus tegevuskavas, kus kuulutati 
välja rida meetmeid (sh käesolev 
ettepanek), mis komisjon selles valdkonnas 
peab võtma.

infoturbeprobleemidega toime tulemiseks. 
Hiljuti võttis komisjon vastu Euroopa 
digitaalse tegevuskava, mis on üks 
Euroopa 2020. aasta strateegia suurprojekt. 
Selle laiahaardelise tegevuskava kaudu 
püütakse kasutada ja edendada IKT 
potentsiaali, et rakendada see säästva 
arengu ja innovatsiooni teenistusse. 
Euroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta 
resolutsioonis „Euroopa lairibaühenduse 
kohta: investeering digitaalvaldkonnale 
tuginevasse majanduskasvu”1 rõhutatakse 
taas võrgu- ja infoturbe tähtsust. Usalduse 
suurendamine infoühiskonnas on üks 
põhieesmärk selles laiaulatuslikus 
tegevuskavas, kus kuulutati välja rida 
meetmeid (sh käesolev ettepanek), mis 
komisjon selles valdkonnas peab võtma.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Siseturu meetmed elektroonilise side 
turvalisuse ning üldisemalt võrgu- ja 
infoturbe valdkonnas nõuavad 
liikmesriikidelt ja komisjonilt 
mitmesuguseid tehnilisi ja korralduslikke 
rakendusi. Nende nõuete erinev 
kohaldamine võib kaasa tuua 
ebaefektiivsed lahendused ja luua takistusi 
siseturul. See nõuab Euroopa tasandil 
eksperdikeskuse loomist, mis pakuks 
suuniseid, annaks nõu ning vajaduse 
korral võrgu- ja infoturbega seotud abi, 
millele liikmesriigid ja Euroopa
institutsioonid võivad tugineda. Amet saab 
neid vajadusi rahuldada, arendades ja 

(7) Siseturu meetmed elektroonilise side 
turvalisuse ning üldisemalt võrgu- ja 
infoturbe valdkonnas nõuavad 
liikmesriikidelt ja liidu institutsioonidelt
mitmesuguseid tehnilisi ja korralduslikke 
rakendusi. Nende nõuete erinev 
kohaldamine võib kaasa tuua 
ebaefektiivsed lahendused ja luua takistusi 
siseturul. See nõuab Euroopa tasandil 
eksperdikeskuse loomist, mis pakuks 
suuniseid, annaks nõu ning võrgu- ja 
infoturbega seotud abi, millele 
liikmesriigid ja liidu institutsioonid võivad 
tugineda. Amet saab neid vajadusi 
rahuldada, arendades ja hoides 



PE470.059v01-00 10/73 PR\875732ET.doc

ET

hoides erialateadmiste kõrget taset ning 
abistades liikmesriike, komisjoni ning 
seeläbi äriringkondi, et aidata neil täita 
õiguslikke ja regulatiivseid võrgu- ja 
infoturbenõudeid, aidates sellega kaasa 
siseturu sujuvale toimimisele.

erialateadmiste kõrget taset ning abistades 
liikmesriike, liidu institutsioone ning 
äriringkondi, ja üldiselt abistades, et ära 
hoida tarbetuid ja lahknevaid nõudeid, 
mis põhjustavad lisakulutusi ettevõtetele 
ning killustatust ja tõkkeid siseturul, et 
aidata neil täita õiguslikke ja regulatiivseid 
võrgu- ja infoturbenõudeid, aidates sellega 
kaasa siseturu sujuvale toimimisele.

Or. en

Selgitus

Väljendiga „liidu institutsioonid” järgitakse nõukogu eeskuju. See tähendab, et kogu tekstis 
tuleks „Euroopa institutsioonid” muuta „liidu institutsioonideks“ ilma täiendavate üksikute 
muudatusettepanekuteta. Põhjenduse 7 esimene muudatus näitab, et asjaga on seotud kõik 
institutsioonid, mitte ainult komisjon. Viide lahknevatele nõuetele, kulutustele ja killustatusele 
rõhutab ameti panust siseturu toimimisse. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Amet peaks täitma talle käesoleva liidu 
õigusaktiga elektroonilise side valdkonnas 
määratud ülesandeid ja aitama üldiselt 
kaasa elektroonilise side turvalisuse 
suurendamisele, jagades muu hulgas 
erialateadmisi, andes nõu ning edendades 
heade tavade vahetamist. 

(8) Amet peaks täitma talle liidu 
õigusaktiga elektroonilise side valdkonnas 
määratud ülesandeid ja aitama üldiselt 
kaasa elektroonilise side turvalisuse 
suurendamisele, jagades muu hulgas 
erialateadmisi, andes nõu ning edendades 
heade tavade vahetamist.

Or. en

Selgitus
Amet peaks täitma talle mitte ainult praegu kehtivate, vaid ka aeg-ajalt muudetavate liidu 
õigusaktidega määratud ülesandeid.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Amet peaks kaasa aitama 
kõrgetasemelisele võrgu- ja infoturbele 
liidus ning võrgu- ja infoturbekultuuri 
väljatöötamisele Euroopa Liidu kodanike, 
tarbijate, ettevõtete ning avaliku sektori 
organisatsioonide jaoks, andes sellega 
panuse siseturu sujuvaks toimimiseks.

(11) Amet peaks kaasa aitama 
kõrgetasemelisele võrgu- ja infoturbele 
liidus ning võrgu- ja infoturbekultuuri 
väljatöötamisele Euroopa Liidu kodanike, 
tarbijate, ettevõtete ning avaliku sektori 
organisatsioonide jaoks, andes sellega 
panuse siseturu sujuvaks toimimiseks. 
Sellega seoses tuleks ametile eraldada 
vajalikud eelarvevahendid, et amet saaks 
oma volituste kehtivusaja teise aasta 
lõpuks ja pärast kõikide asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerimist esitada 
Euroopa küberjulgeolekustrateegia 
koostamist puudutava tervikliku analüüsi.

Or. en

Selgitus
Eelarvekomisjoni muudatusettepanek 2. Eelarvekomisjoni muudatusettepanekul puudub 
sisuline säte, mis on siiski siia lisatud eraldi muudatusettepanekusse lisaülesandena. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Rida ülesandeid peaks näitama, kuidas 
amet peab oma eesmärgid saavutama, 
võimaldades samas paindlikkust tema 
tegevuses. Ülesanded, mida amet täidab, 
peaksid hõlmama asjaomase teabe ja 
andmete kogumist, mida on vaja 
elektroonilise side, infrastruktuuride ja 
teenuste turvalisuse ja vastupidavuse 
riskide analüüsimiseks ning koostöös 
liikmesriikidega Euroopa võrgu- ja 
infoturbe olukorra hindamiseks. Amet 
peaks tagama kooskõlastamise 
liikmesriikidega ja suurendama 

(12) Rida ülesandeid peaks näitama, kuidas 
amet peab oma eesmärgid saavutama, 
võimaldades samas paindlikkust tema 
tegevuses. Ülesanded, mida amet täidab, 
peaksid hõlmama asjaomase teabe ja 
andmete kogumist, mida on vaja 
elektroonilise side, infrastruktuuride ja 
teenuste turvalisuse ja vastupidavuse 
riskide analüüsimiseks ning koostöös 
liikmesriikide ja komisjoniga Euroopa 
võrgu- ja infoturbe olukorra hindamiseks. 
Amet peaks tagama kooskõlastamise 
liikmesriikide ja liidu institutsioonidega 
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sidusrühmade koostööd Euroopas, eelkõige 
kaasates oma tegevusse riikide pädevad 
asutused ja erasektori võrgu- ja 
infoturbeeksperdid. Amet peaks abistama 
komisjoni ja liikmesriike dialoogis tööstuse 
esindajatega, et lahendada riist- ja 
tarkvaratoodetega seotud turvaprobleeme 
ning aidata seeläbi kaasa võrgu- ja 
infoturbe ühisele lähenemisviisile.

ning suurendama sidusrühmade koostööd 
Euroopas, eelkõige kaasates oma tegevusse 
riikide pädevad asutused ja erasektori 
eksperdid asjaomastes valdkondades. 
Amet peaks abistama komisjoni ja 
liikmesriike dialoogis tööstuse 
esindajatega, et lahendada riist- ja 
tarkvaratoodetega seotud turvaprobleeme 
ning aidata seeläbi kaasa võrgu- ja 
infoturbe ühisele lähenemisviisile.

Or. en

Selgitus
„Asjaomaste valdkondade“ kasutamine näitab, et võrgu- ja infoturve on tähtis ka näiteks 
eraelu puutumatuse ja andmekaitse seisukohast. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Amet peaks tegutsema 
kontaktüksusena ja tekitama usaldust tänu 
oma sõltumatusele, antud nõu ja levitatava 
teabe kvaliteedile, menetluste ja 
töömeetodite läbipaistvusele ning temale 
antud ülesannete hoolikale täitmisele.
Amet peaks tuginema siseriiklikele ja liidu 
jõupingutustele ning viima seega oma 
ülesandeid ellu täielikus koostöös
liikmesriikidega ning olema avatud 
kontaktidele tööstusharude ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega. Lisaks peaks 
amet tuginema erasektori panusele ning 
koostööle, kuna neil on elektroonilise side, 
infrastruktuuride ja teenuste turvamises 
oluline roll.

(13) Amet peaks tegutsema 
kontaktüksusena ja tekitama usaldust tänu 
oma sõltumatusele, antud nõu ja levitatava 
teabe kvaliteedile, menetluste ja 
töömeetodite läbipaistvusele ning temale 
antud ülesannete hoolikale täitmisele.
Amet peaks tuginema siseriiklikele ja liidu 
jõupingutustele ning viima seega oma 
ülesandeid ellu täielikus koostöös
liikmesriikide ja liidu institutsioonidega. 
Amet peaks olema kontaktis tööstuse ja 
teiste asjaomaste sidusrühmadega ning
tuginema erasektori panusele ning 
koostööle, millel on elektroonilise side, 
infrastruktuuride ja teenuste turvamises
väga oluline roll.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Amet peaks andma komisjonile tema 
taotlusel või omal algatusel nõu arvamuste 
ning tehniliste ja sotsiaal-majanduslike 
analüüside abil, et aidata välja töötada 
võrgu- ja infoturbe valdkonna poliitikat. 
Amet peaks samuti abistama liikmesriike 
ning Euroopa institutsioone ja organeid 
nende taotlusel nende jõupingutustes 
võrgu- ja infoturbe alase poliitika ja 
suutlikkuse väljatöötamiseks.

(15) Amet peaks andma komisjonile nõu 
arvamuste ning tehniliste ja sotsiaal-
majanduslike analüüside abil, et aidata 
välja töötada võrgu- ja infoturbe valdkonna 
poliitikat. Amet peaks samuti abistama 
liikmesriike ning liidu institutsioone ja 
organeid nende jõupingutustes võrgu- ja 
infoturbe alase poliitika ja suutlikkuse 
väljatöötamiseks.

Or. en

Selgitus
Ametil peaks olema põhimõtteliselt võimalik tegutseda omaalgatuslikult. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Amet peaks abistama liikmesriike ja 
Euroopa institutsioone nende 
jõupingutustes ehitada üles ning 
suurendada piiriülest suutlikkust ja 
valmisolekut võrgu- ja 
infoturbeprobleemide ja -intsidentide 
ennetamiseks, tuvastamiseks, 
kergendamiseks ja nendele reageerimiseks; 
selles suhtes peaks amet hõlbustama 
liikmesriikidevahelist ning liikmesriikide 
ja komisjoni koostööd. Selleks peaks amet 
täitma aktiivset rolli, toetades liikmesriike 
nende pidevates jõupingutustes parandada 
oma reageerimisvõimet ning korraldada ja 
läbi viia riikide ja Euroopa tasandil 
turvaintsidentide alaseid õppusi.

(16) Amet peaks abistama liikmesriike ja 
liidu institutsioone nende jõupingutustes 
ehitada üles ning suurendada piiriülest 
suutlikkust ja valmisolekut võrgu- ja 
infoturbeprobleemide ja -intsidentide 
ennetamiseks, tuvastamiseks, 
kergendamiseks ja nendele reageerimiseks; 
selles suhtes peaks amet hõlbustama 
liikmesriikidevahelist ning liikmesriikide,
komisjoni ja teiste liidu institutsioonide 
koostööd. Selleks peaks amet täitma 
aktiivset rolli, toetades liikmesriike nende 
pidevates jõupingutustes parandada oma 
reageerimisvõimet ning korraldada ja läbi 
viia riikide ja Euroopa tasandil 
turvaintsidentide alaseid õppusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et võrgu- ja infoturbealaseid 
probleeme paremini mõista, peab amet 
praeguseid ja tekkivaid ohte analüüsima. 
Selleks peaks amet koostöös 
liikmesriikidega ja vajaduse korral 
statistikaasutustega koguma asjaomast 
teavet. Lisaks peaks amet abistama 
liikmesriike ning Euroopa institutsioone ja 
organeid nende jõupingutustes koguda, 
analüüsida ja levitada võrgu- ja 
infoturbeandmeid.

(18) Selleks et võrgu- ja infoturbealaseid 
probleeme paremini mõista, peab amet 
praeguseid ja tekkivaid ohte analüüsima. 
Selleks peaks amet koostöös 
liikmesriikidega ja vajaduse korral 
statistika- ja muude asutustega koguma 
asjaomast teavet. Lisaks peaks amet 
abistama liikmesriike ning liidu
institutsioone ja organeid nende 
jõupingutustes koguda, analüüsida ja 
levitada võrgu- ja infoturbeandmeid.

Or. en

Selgitus
Muude üksuste hulka, kes saavad anda asjakohast teavet riskide kohta, kuuluvad erasektori 
organisatsioonid. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Amet peaks hõlbustama koostööd 
liikmesriikide pädevate riigiasutuste vahel, 
eelkõige toetades heade tavade ja 
standardite väljatöötamist ja sellealast 
teabevahetust teavitusprogrammide ja 
teadlikkuse tõstmise kavade jaoks. Sellist 
tegevust hõlbustab suurem teabevahetus 
liikmesriikide vahel. Amet peaks samuti 
toetama avaliku ja erasektori sidusrühmade 
koostööd liidu tasandil, tehes seda osaliselt 
teabe jagamise edendamise, teadlikkuse 
tõstmise kampaaniate ning teavitus- ja 

(20) Amet peaks hõlbustama koostööd 
liikmesriikide pädevate riigiasutuste vahel, 
eelkõige toetades heade tavade ja 
standardite väljatöötamist ja sellealast 
teabevahetust teavitusprogrammide ja 
teadlikkuse tõstmise kavade jaoks. Sellist 
tegevust hõlbustab suurem teabevahetus 
liikmesriikide vahel. Amet peaks kaasa 
aitama elektroonilise side, infrastruktuuri 
ja teenuste üksikkasutajate teadlikkuse 
tõstmisele, aidates muu hulgas 
liikmesriikidel toota asjakohast 
avalikkusele suunatud teavet võrgu- ja 
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koolitusprogrammide abil. infoturbe kohta. Amet peaks samuti 
toetama avaliku ja erasektori sidusrühmade 
koostööd liidu tasandil, tehes seda osaliselt 
teabe jagamise edendamise, teadlikkuse 
tõstmise kampaaniate ning teavitus- ja 
koolitusprogrammide abil.

Or. en

Selgitus
2009. aasta telekomi paketi kohaselt annab universaalteenuse direktiiv platvormi ühtlustatud 
ja kergesti arusaadava üldist huvi pakkuva teabe (näiteks turberiskide kohta) tootmiseks ja 
edastamiseks kõikidele internetikasutajatele. Ametil on head võimalused liikmesriike selle 
platvormi kasutamisel abistada, mis peaks tegema ameti üksikisikutele nähtavamaks. US-
CERTi veebilehel on näiteid sellise teabe liikide kohta: http://www.us-
cert.gov/reading_room/. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ameti töös tuleks kasutada hetkel 
pooleliolevate uurimuste, arendus- ja 
tehnoloogiliste hindamiste tulemusi, 
eelkõige neid, mida teostatakse erinevates 
Euroopa Liidu teadusalgatustes.

(22) Ameti töös tuleks kasutada hetkel 
pooleliolevate uurimuste, arendus- ja 
tehnoloogiliste hindamiste tulemusi, 
sealhulgas neid, mida teostatakse 
erinevates Euroopa Liidu teadusalgatustes.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kui see on asjakohane ja kasulik ameti 
reguleerimisala, eesmärkide ja ülesannete 
seisukohast, võib amet jagada oma 
kogemusi ja üldinfot Euroopa Liidu õiguse 
alusel loodud ning võrgu- ja infoturbega 
tegelevate asutuste ja ametitega.

(23) Kui see on asjakohane ja kasulik ameti 
eesmärkide ja ülesannete seisukohast, võib 
amet jagada oma kogemusi ja üldinfot 
Euroopa Liidu õiguse alusel loodud ning 
võrgu- ja infoturbega tegelevate asutuste ja 
ametitega.
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Or. en

Selgitus

Vastab artikli 1 uuele pealkirjale.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Küberkuritegevuse turbeaspektide 
alases koostöös õiguskaitseorganitega 
tunnustab amet olemasolevaid 
teabekanaleid ja rajatud võrgustikke, nagu 
näiteks kontaktpunktid, mida on nimetatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
kavandatud direktiivis infosüsteemide 
vastu suunatud rünnete kohta, millega 
tunnistatakse kehtetuks 
raamotsus 2005/222/JSK, või Europoli 
kõrgtehnoloogia kuritegevuse üksuste 
juhtide rakkerühm. 

(24) Küberkuritegevuse turbeaspektide 
alases koostöös õiguskaitseorganitega 
peaks amet tunnustama olemasolevaid 
teabekanaleid ja rajatud võrgustikke, nagu 
näiteks kontaktpunktid, mida on nimetatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
kavandatud direktiivis infosüsteemide 
vastu suunatud rünnete kohta, millega 
tunnistatakse kehtetuks 
raamotsus 2005/222/JSK, ja Europoli 
kõrgtehnoloogia kuritegevuse üksuste 
juhtide rakkerühm.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Selleks et tagada oma eesmärkide 
täielik täitmine, peaks amet koostööd 
tegema õiguskaitseorganitega ja eraelu 
puutumatuse kaitse asutustega, et rõhutada 
küberkuritegevuse vastu võitlemise võrgu-
ja infoturbeaspekte ja nendega 
nõuetekohaselt tegeleda. Nende asutuste 
esindajad peaksid saama ameti 
täievolilisteks sidusrühmadeks ja peaksid 
olema esindatud ameti alalises 

(25) Selleks et tagada oma eesmärkide 
täielik täitmine, peaks amet koostööd 
tegema riikide ja liidu
õiguskaitseorganitega, riikide 
andmekaitseasutuste ja eraelu 
puutumatuse kaitse asutustega, nagu 
riikide reguleerivate asutuste ja riikide 
andmekaitseasutustega ning liidu 
andmekaitseasutuste ja eraelu 
puutumatuse kaitse asutustega ning 
Euroopa andmekaitseinspektoriga, et 
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sidusrühmas. rõhutada küberkuritegevuse vastu 
võitlemise võrgu- ja infoturbeaspekte ja 
nendega nõuetekohaselt tegeleda, samuti 
sellega seotud andmekaitse- ja eraelu 
puutumatuse aspekte. Nende asutuste ja 
organite esindajad peaksid saama ameti 
täievolilisteks sidusrühmadeks ameti 
alalises sidusrühmas esindatuse kaudu.

Or. en

Selgitus

On arvesse võetud suurt hulka eri asutusi, millega amet peab sidet pidama ja mille hulgast 
tegevdirektor võib alalist sidusrühma asutades valida, kuid valikuvõimalust ei piirata 
(nõukogu 12. mai 2011. aasta arenguaruandes viidatakse ainult liidu õiguse kohastele 
asutustele) ja ühtki konkreetset organit ei eelistata. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Kui mitte ühelgi liidu tasandi 
organil ei ole eripädevust, peaks amet 
kooskõlas asjakohaste liikmesriikide ja 
liidu organitega aitama välja töötada ka 
sidusaid liidu meetmeid võrgu- ja 
infoturbega seotud juhtude 
lahendamiseks, mis mõjutavad mitut 
liikmesriiki.

Or. en

Selgitus
Näiteks Wi-Fi andmete kogumine samal viisil mitmes liikmesriigis peaks toimuma 
koordineeritud liidu meetodi järgi, arvestades eelkõige ELi õiguse ühtlustamist. 
Liikmesriikide väga erinev tegevus sellistel juhtudel osutab liidu koordineeriva organi 
killustatusele ja isegi puudumisele, millel on negatiivne mõju nii üksikisikutele kui ka 
ettevõtetele. Ametil on kõik võimalused vajaliku koordineeriva rolli võtmiseks. 
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Ameti ülesannete teostamine ei tohiks 
mõjutada järgmiste üksuste pädevust ega 
välistada vastavate pädevuste ja ülesannete 
teostamist, neid takistada või nendega 
kattuda: riiklikud reguleerivad asutused 
nagu elektroonilisi sidevõrkusid ja -
teenuseid käsitlevates direktiivides 
sätestatud, samuti Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1211/2009 
loodud elektroonilise side Euroopa 
reguleerivate asutuste ühendatud amet 
(BEREC) ning direktiivis 2002/21/EÜ 
osutatud sidekomitee; Euroopa 
standardiorganisatsioonid; siseriiklikud 
standardiorganisatsioonid ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 
1998. aasta direktiivis 98/34/EÜ (milles on 
sätestatud tehniliste standardite ja normide 
kohta käiva teabe ning infoühiskonna 
teenuste eeskirjade esitamise kord) 
sätestatud alaline komitee ning 
liikmesriikide järelevalveasutused, mis 
tegelevad üksikisikute kaitsega seoses 
isikuandmete töötlemise ja selliste andmete 
vaba liikumisega. 

(27) Ameti ülesannete teostamine peaks 
tugevdama, kuid ei tohiks mõjutada 
järgmiste üksuste pädevust ega välistada 
vastavate pädevuste ja ülesannete 
teostamist, neid takistada või nendega 
kattuda: riiklikud reguleerivad asutused 
nagu elektroonilisi sidevõrkusid ja -
teenuseid käsitlevates direktiivides 
sätestatud, samuti Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1211/2009 
loodud elektroonilise side Euroopa 
reguleerivate asutuste ühendatud amet 
(BEREC) ning direktiivis 2002/21/EÜ 
osutatud sidekomitee; Euroopa 
standardiorganisatsioonid; siseriiklikud 
standardiorganisatsioonid ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 
1998. aasta direktiivis 98/34/EÜ (milles on 
sätestatud tehniliste standardite ja normide 
kohta käiva teabe ning infoühiskonna 
teenuste eeskirjade esitamise kord) 
sätestatud alaline komitee ning 
liikmesriikide järelevalveasutused, mis 
tegelevad üksikisikute kaitsega seoses 
isikuandmete töötlemise ja selliste andmete 
vaba liikumisega.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Tulemuslikuma töö ja parema 
kulutasuvuse võimaldamiseks tuleks ameti 
organisatsioonilist struktuuri lihtsustada 



PR\875732ET.doc 19/73 PE470.059v01-00

ET

ja tugevdada ning tagada komisjoni ja 
liikmesriikide kõrgetasemelise esindatuse 
jätkumine.

Or. en

Selgitus

Vt näiteks muudatusettepanekuid, millega kaotatakse haldusnõukogus sidusrühmade 
esindajad ja tööorganid, kuid asutatakse väike juhatus ja tagatakse otsuste tegemise pädevus. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Ameti tõhususe tagamiseks peaksid 
liikmesriigid ja komisjon olema esindatud 
haldusnõukogus, mis peaks kindlaks 
määrama ameti tegevuse üldsuuna ning 
tagama, et amet täidab oma ülesandeid 
vastavalt käesolevale määrusele. 
Haldusnõukogule tuleks anda vajalikud 
volitused koostada ameti eelarve ja 
kontrollida selle täitmist, võtta vastu 
kohased finantseeskirjad, luua ameti 
otsustamismenetluseks läbipaistvad 
töömenetlused, võtta vastu ameti 
tööprogramm, võtta vastu ameti töökord, 
tegevuse sise-eeskirjad ning nimetada 
ametisse tegevdirektor ja otsustada tema 
ametiaja pikendamine või lõpetamine. 
Haldusnõukogul peaks olema võimalik 
asutada tööorganeid, kes abistavad teda 
ülesannete täitmisel; sellised organid 
võiksid näiteks koostada otsuste eelnõusid 
või teha nende rakendamise järelevalvet. 

(28) Ameti tõhususe tagamiseks peaksid 
liikmesriigid ja komisjon olema esindatud 
haldusnõukogus vajalikel tasanditel, mis 
peaks kindlaks määrama ameti tegevuse 
üldsuuna ning tagama, et amet täidab oma 
ülesandeid vastavalt käesolevale 
määrusele. Haldusnõukogule tuleks anda 
vajalikud volitused koostada ameti eelarve 
ja kontrollida selle täitmist, võtta vastu 
kohased finantseeskirjad, luua ameti 
otsustamismenetluseks läbipaistvad 
töömenetlused, võtta vastu ameti 
tööprogramm, võtta vastu ameti töökord, 
tegevuse sise-eeskirjad ning nimetada 
ametisse tegevdirektor ja otsustada tema 
ametiaja pikendamine või lõpetamine 
vastavalt Euroopa Parlamendi kinnitusele 
või arvamusele. Haldusnõukogu peaks 
asutama juhatuse, kes abistab teda 
ülesannete täitmisel.

Or. en

(Tõlkija märkus: „management board” tuleks eksperdi soovitusel tõlkida „haldusnõukoguks” 
läbivalt kogu tekstis.)

Selgitus
Ameti tugevdamiseks ja vajaliku tähelepanu tagamiseks peaksid juhatuse ja tegevjuhatuse 
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tavaliikmed olema kõrgetasemelised esindajad. Tegevdirektori ametisse nimetamise peaks 
kinnitama Euroopa Parlament, nagu näiteks Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 
tegevdirektori puhul. Juhatuse tööorganid ei ole vajalikud, kui luuakse tegevjuhatus (vt 
eelarvekomisjoni muudatusettepanekut 5). 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ameti sujuvaks toimimiseks on tarvis, 
et tegevdirektor nimetataks ametisse tema 
teeneid, dokumenteeritud haldamis- ja 
juhtimisoskust ning võrgu- ja 
infoturbealaseid teadmisi ja kogemusi 
silmas pidades ning et ta täidaks oma 
tööülesandeid täiesti sõltumatult ameti 
sisemisest toimimisest. Selleks peaks 
tegevdirektor pärast komisjoni talitustega
konsulteerimist koostama ettepaneku ameti 
tööprogrammi kohta ning võtma kõik 
vajalikud meetmed ameti tööprogrammi 
nõuetekohase täitmise tagamiseks. Ta 
peaks koostama igal aastal 
haldusnõukogule esitatava üldaruande 
projekti, koostama ameti tulude ja kulude 
kalkulatsiooni eelnõu ning vastutama 
eelarve täitmise eest.

(29) Nagu kõikide liidu ametite puhul, on
ameti sujuvaks toimimiseks tarvis, et 
tegevdirektor nimetataks ametisse tema 
teeneid, dokumenteeritud haldamis- ja 
juhtimisoskust ning võrgu- ja 
infoturbealaseid teadmisi ja kogemusi 
silmas pidades ning et ta täidaks oma 
tööülesandeid täiesti sõltumatult ameti 
sisemisest toimimisest. Selleks peaks 
tegevdirektor pärast komisjoniga
konsulteerimist koostama ettepaneku ameti 
tööprogrammi kohta ning võtma kõik 
vajalikud meetmed ameti tööprogrammi 
nõuetekohase täitmise tagamiseks. Ta 
peaks koostama igal aastal 
haldusnõukogule esitatava üldaruande 
projekti, koostama ameti tulude ja kulude 
kalkulatsiooni eelnõu ning vastutama 
eelarve täitmise eest.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekuid artiklile 12, milles on omaks võetud nõukogu seisukoht, et kaasata 
tuleb nimelt komisjon, mitte komisjoni talitused. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tegevdirektoril peaks olema võimalus (30) Tegevdirektoril peaks olema võimalus 
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luua ajutisi töörühmi selleks, et käsitleda 
eelkõige teaduslikke, tehnilisi, juriidilisi 
või sotsiaal-majanduslikke küsimusi.
Ajutiste töörühmade loomisse peaks 
tegevdirektor kaasama erasektori ning 
kasutama nende asjakohaseid teadmisi, 
mida on vaja selleks, et ametil oleks 
võimalik saada kõige ajakohasemat 
olemasolevat teavet, et reageerida arenevas 
infoühiskonnas esinevatele 
turvaprobleemidele. Amet peaks tagama, et 
ajutistesse töörühmadesse valitakse liikmed 
kõige kõrgemate erialaste standardite järgi, 
võttes nõuetekohaselt arvesse, et seal 
oleksid tasakaalustatult esindatud 
konkreetsetest küsimustest lähtuvalt 
liikmesriikide riiklikud haldusorganid, 
erasektor (sealhulgas tööstus), kasutajad 
ning võrgu- ja infoturbe alal pädevad 
teaduseksperdid. Amet võib vajaduse 
korral igal üksikjuhul eraldi kutsuda 
töörühmade menetlustes osalema üksikuid 
asjaomase valdkonna tunnustatud 
asjatundjaid. Nende kulud peaks kandma 
amet vastavalt sise-eeskirjadele ning 
kooskõlas olemasolevate 
finantsmäärustega.

luua ajutisi töörühmi selleks, et käsitleda 
eelkõige teaduslikke, tehnilisi, juriidilisi 
või sotsiaal-majanduslikke küsimusi.
Ajutiste töörühmade loomisse peaks 
tegevdirektor kaasama erasektori ning 
kasutama nende asjakohaseid teadmisi, 
mida on vaja selleks, et ametil oleks 
võimalik saada kõige ajakohasemat 
olemasolevat teavet, et reageerida arenevas 
infoühiskonnas esinevatele 
turvaprobleemidele. Tegevdirektor peaks 
tagama, et ajutistesse töörühmadesse 
valitakse liikmed kõige kõrgemate erialaste 
standardite järgi, võttes nõuetekohaselt 
arvesse, et seal oleksid tasakaalustatult 
esindatud konkreetsetest küsimustest 
lähtuvalt liikmesriikide riiklikud 
haldusorganid, liidu institutsioonid,
erasektor (sealhulgas tööstus), kasutajad 
ning võrgu- ja infoturbe alal pädevad 
teaduseksperdid. Tegevdirektor võib 
vajaduse korral igal üksikjuhul eraldi 
kutsuda töörühmade menetlustes osalema 
üksikuid asjaomase valdkonna tunnustatud 
asjatundjaid. Nende kulud peaks kandma 
amet vastavalt sise-eeskirjadele ning 
kooskõlas olemasolevate 
finantsmäärustega.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Ameti alaline sidusrühm peaks olema 
ameti nõuandev organ, et tagada regulaarne 
dialoog erasektori, tarbijate 
organisatsioonide ja teiste asjaomaste 
sidusrühmadega. Tegevdirektori 
ettepanekul haldusnõukogu asutatud alaline 
sidusrühm peaks keskenduma kõikide
sidusrühmade jaoks olulistele küsimustele 

(31) Ameti alaline sidusrühm peaks olema 
ameti nõuandev organ, et tagada regulaarne 
dialoog erasektori, tarbijate 
organisatsioonide ja teiste asjaomaste 
sidusrühmadega. Tegevdirektori 
ettepanekul haldusnõukogu asutatud alaline 
sidusrühm peaks keskenduma 
sidusrühmade jaoks olulistele küsimustele 
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ja juhtima neile ameti tähelepanu. 
Tegevdirektor võib vajaduse korral ja 
vastavalt koosolekute päevakorrale kutsuda 
alalise sidusrühma koosolekutele Euroopa 
Parlamendi ja teiste asjaomaste asutuste 
esindajaid. 

ja juhtima neile ameti tähelepanu. 
Tegevdirektor võib vajaduse korral ja 
vastavalt koosolekute päevakorrale kutsuda 
alalise sidusrühma koosolekutele Euroopa 
Parlamendi ja teiste asjaomaste asutuste 
esindajaid.

Or. en

Selgitus

Alaline sidusrühm peaks olema suuteline lahendama küsimusi ka siis, kui see ei puuduta kõiki 
sidusrühma liikmeid, arvestades eelkõige alalise sidusrühma koosseisu laiendamist. 

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Amet tegutseb kooskõlas i) 
subsidiaarsuse põhimõttega, tagades võrgu-
ja infoturbe küsimuste nõuetekohase 
kooskõlastuse liikmesriikide vahel ning 
parandades riikide poliitikameetmete 
tõhusust, andes neile seega lisandväärtust, 
ja ii) proportsionaalsuse põhimõttega, mitte 
minnes kaugemale käesolevas määruses 
seatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust. 

(32) Amet tegutseb kooskõlas i) 
subsidiaarsuse põhimõttega, tagades võrgu-
ja infoturbe küsimuste nõuetekohase 
kooskõlastuse liikmesriikide ja riikide 
asutuste vahel ning parandades riikide 
poliitikameetmete tõhusust, andes neile 
seega lisandväärtust, ja ii) 
proportsionaalsuse põhimõttega, mitte 
minnes kaugemale käesolevas määruses 
seatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Amet peaks oma reguleerimisalas, 
oma eesmärkide ja oma ülesannete 
täitmisel eelkõige järgima Euroopa 

(34) Amet peaks oma reguleerimisalas, 
oma eesmärkide ja oma ülesannete 
täitmisel eelkõige järgima Euroopa 
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institutsioonide suhtes kohaldatavaid 
sätteid, samuti ka tundliku sisuga 
dokumentide käitlemise alaseid 
siseriiklikke õigusakte. Haldusnõukogul
peaks olema õigus teha otsuseid, mis 
lubavad ametil käidelda salastatud teavet.

institutsioonide suhtes kohaldatavaid 
sätteid, samuti ka tundliku sisuga 
dokumentide käitlemise alaseid 
siseriiklikke õigusakte. Haldusnõukogu
peaks tegema otsuseid, mis lubavad ametil 
käidelda salastatud teavet.

Or. en

Selgitus

Juhatuse ülesanne on tagada, et amet oskab käidelda salastatud teavet.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Ameti täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks on tarvis sellele 
luua eraldi eelarve, mille peamine tulu 
tuleb liidu osamaksust ja ameti töös 
osalevate kolmandate riikide 
sissemaksetest. Vastuvõtval liikmesriigil 
või mõnel teisel liikmesriigil peaks olema 
lubatud teha ameti tuludesse vabatahtlikult 
sissemakseid. Liidu eelarvemenetluse 
kohaldamist jätkatakse mis tahes 
subsiidiumide suhtes, mida makstakse 
Euroopa Liidu üldeelarvest. Lisaks sellele 
peaks raamatupidamisarvestust auditeerima 
Euroopa Kontrollikoda.

(35) Ameti täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks ning täiendavate 
uute ülesannete täitmise võimaldamiseks
on tarvis sellele luua piisav ja eraldi 
eelarve, mille peamine tulu tuleb liidu 
osamaksust ja ameti töös osalevate 
kolmandate riikide sissemaksetest. 
Vastuvõtval liikmesriigil või mõnel teisel 
liikmesriigil peaks olema lubatud teha 
ameti tuludesse vabatahtlikult 
sissemakseid. Liidu eelarvemenetluse 
kohaldamist jätkatakse mis tahes 
subsiidiumide suhtes, mida makstakse 
Euroopa Liidu üldeelarvest. Lisaks sellele 
peaks raamatupidamisarvestust 
läbipaistvuse ja vastutuse tagamiseks
auditeerima kontrollikoda.

Or. en

Selgitus
Eelarvekomisjoni muudatusettepanek nr 3, millele on lisatud kulude suurendamise võimalus 
ettenägematute kiireloomuliste juhtude tõttu. 
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Amet peaks olema määrusega (EÜ) nr 
460/2004 asutatud ENISA õigusjärglane.
2003. aasta 13. detsembri Euroopa 
Ülemkogul kohtunud liikmesriikide 
esindajate otsuse kohaselt peaks
vastuvõttev liikmesriik ameti tõrgeteta ja 
tõhusa toimimise tagamiseks säilitama 
praeguse tegutsemiskorra ja seda edasi 
arendama, pidades silmas eelkõige ameti 
koostööd komisjoniga, liikmesriikide ja 
nende pädevate asutustega, teiste liidu 
institutsioonide ja asutustega ning avaliku 
ja erasektori sidusrühmadega ja neile 
antavat abi.

(36) Amet peaks olema määrusega (EÜ) nr 
460/2004 asutatud ENISA õigusjärglane.
Vastuvõttev liikmesriik peaks ameti 
tõrgeteta ja tõhusa toimimise tagamiseks 
säilitama praeguse tegutsemiskorra ja seda 
edasi arendama, pidades silmas eelkõige 
ameti koostööd komisjoniga, liikmesriikide 
ja nende pädevate asutustega, teiste liidu 
institutsioonide ja asutustega ning kogu 
Euroopa avaliku ja erasektori 
sidusrühmadega ja neile antavat abi.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega asutatakse ametlikult amet, mis on 2004. aasta algmäärusega asutatud 
ENISA õigusjärglane. Seetõttu ei mõjuta ametit ükski liikmesriikidevaheline otsus, mis 
puudutab 2004. aasta määrust. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Ameti volituste pikendamiseks 
tuleks kohaldada 17. mail 2006. aastal 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahel sõlmitud 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise institutsioonidevahelise 
kokkuleppe1 punkti 47 sätteid ning 
seadusandliku institutsiooni kõik sellise 
pikendamise otsused võetakse vastu, ilma 
et see piiraks eelarvepädevate 
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institutsioonide otsuseid seoses iga-
aastase eelarvemenetlusega.
____________
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Or. en

Selgitus
Eelarvekomisjoni muudatusettepanek 1, sõnastatud põhjendusena. 

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Sisu ja reguleerimisala Sisu ja eesmärgid

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa
Võrgu- ja Infoturbeamet (edaspidi „amet”), 
selleks et edendada kõrgetasemelist võrgu-
ja infoturvet liidus ja tõsta teadlikkust ning 
luua ühiskonnas liidu kodanike, tarbijate, 
ettevõtete ja avaliku sektori 
organisatsioonide heaks võrgu- ja infoturbe 
kultuur, aidates sellega kaasa siseturu 
sujuvale toimimisele.

1. Käesoleva määrusega luuakse liidu
Võrgu- ja Infoturbeamet (edaspidi „amet”), 
kes täidab talle määratud ülesandeid, et 
edendada kõrgetasemelist võrgu- ja 
infoturvet liidus ja tõsta teadlikkust ning 
luua ühiskonnas liidu kodanike, tarbijate, 
ettevõtete ja avaliku sektori 
organisatsioonide heaks võrgu- ja infoturbe 
kultuur, aidates sellega kaasa siseturu 
sujuvale toimimisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Amet arendab välja ekspertteadmiste 
kõrge taseme ja hoiab seda.

Or. en

Selgitus

Üle toodud artiklist 2 ja nõukogu eeskujul on tekst (endise artikli 2 lõike 3 osa) esitatud eraldi 
lõikena. 

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Amet aitab komisjonil, teistel liidu 
institutsioonidel, liikmesriikidel ja 
tööstusel vastata võrgu- ja 
infoturbenõuetele kehtivates ja tulevastes 
liidu õigusaktides, mis omakorda aitab 
kaasa siseturu sujuvale toimimisele.

Or. en

Selgitus

Endine artikli 2 lõige 1. 

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Amet aitab suurendada ja tugevdada 
liidu ja liikmesriikide suutlikkust võrgu-
ja infoturbega seotud probleemide ning 
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vahejuhtumite vältimisel, avastamisel ja 
nendele reageerimisel ning selleks 
valmisolekut.

Or. en

Selgitus

Endine artikli 2 lõige 2. Nõukogu muudatused vastu võetud („suurendada ja tugevdada…”). 

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Amet kasutab oma ekspertteadmisi 
selleks, et edendada nii avaliku kui ka 
erasektori toimijatega ulatuslikku 
koostööd.

Or. en

Selgitus

Endine artikli 2 lõike 3 osa. Nõukogu muudatused vastu võetud. 

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 välja jäetud
Eesmärgid
1. Amet aitab komisjonil ja liikmesriikidel 
vastata võrgu- ja infoturbenõuetele 
olemasolevates ja tulevastes liidu 
õigusaktides, mis omakorda aitab kaasa 
siseturu sujuvale toimimisele.
2. Amet suurendab liidu ja liikmesriikide 
suutlikkust võrgu- ja infoturbega seotud 
probleemide ning vahejuhtumite 
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vältimisel, avastamisel ja nendele 
reageerimisel ning selleks valmisolekut.
3. Amet arendab ja säilitab 
kõrgetasemelisi eriteadmisi ning kasutab 
neid eriteadmisi selleks, et edendada 
avaliku- ja erasektori osalejate 
ulatuslikku koostööd.

Or. en

Selgitus

Lisatud artiklisse 1. 

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 1 sätestatud eesmärgil täidab 
amet järgmisi ülesandeid:

1. Artiklis 1 sätestatud eesmärgil ja selles 
sätestatud ülesannete täitmiseks täidab 
amet järgmisi ülesandeid:

Or. en

Selgitus

Üldiselt on enamik viiteid sellele, et amet võib tegutseda ainult taotluse korral, artiklist 3 
välja jäetud. Amet, mis võib ainult nõu anda, hõlbustada, edendada koostööd jne ja millele ei 
ole antud ühtki uut tööülesannet, peaks olema suuteline tegutsema omaalgatuslikult, kui ta on 
kindlaks teinud, et see on vajalik. Vt ka esitatud artikli 3 lõiget 1a (uus).

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) abistab komisjoni viimase taotlusel või 
omaalgatuslikult võrgu- ja 
infoturbepoliitika arendamisel, andes talle
nõu ja esitades arvamusi ning tehnilisi ja 
sotsiaalmajanduslikke analüüse ning tehes 

a) abistab liidu institutsioone kõigis võrgu-
ja infoturbepoliitikaga seotud küsimustes, 
andes neile nõu ning esitades arvamusi ja 
analüüse ning tehes komisjonile
ettevalmistavat tööd võrgu- ja 
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ettevalmistavat tööd võrgu- ja 
infoturbealaste liidu õigusaktide 
väljatöötamiseks ja ajakohastamiseks;

infoturbealaste liidu õigusaktide 
väljatöötamiseks ja ajakohastamiseks;

Or. en

Selgitus

Nõukogu eeskujul on lisatud „kõigis … seotud küsimustes” ja välja jäetud „arendamisel” ja 
„tehnilisi ja sotsiaalmajanduslikke”. 

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) annab liidu institutsioonidele ja 
liikmesriikidele nõu võrgu- ja infoturbe 
valdkonnas vajalike teadusuuringute 
kohta, pidades silmas olemasolevatele ja 
tulevastele võrgu- ja infoturberiskidele ja 
-ohtudele reageerimist ning 
riskiennetustehnoloogia tõhusat 
kasutamist;

Or. en

Selgitus

Nõukogu tekst väikeste muudatustega (välja on jäetud ka viide sellele, et amet võib 
liikmesriigile nõu anda ainult viimase taotlusel). 

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendab liikmesriikide vahelist ning 
liikmesriikide ja komisjoni vahelist 
koostööd piiriülese mõõtmega
jõupingutustes, et vältida ja avastada 
võrgu- ja infoturbega seotud juhtumeid ja 

b) edendab liikmesriikide vahelist ning 
liikmesriikide ja liidu institutsioonide
vahelist koostööd jõupingutustes, et vältida 
ja avastada piiriülese mõõtmega võrgu- ja 
infoturbega seotud juhtumeid ja neile 
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neile reageerida; reageerida;

Or. en

Selgitus

Nõukogu muudetud versioon on vastuvõetav (piiriülene viide on viidud lõppu), kuid nõukogu 
piiravam sõnastus („kui sellel on piiriülene mõju”) ei ole vastuvõetav. 

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) abistab liikmesriike ja Euroopa
institutsioone jõupingutustes võrgu- ja 
infoturbe alaste andmete kogumisel, 
analüüsimisel ja levitamisel; 

c) abistab liikmesriike ja liidu
institutsioone võrgu- ja infoturbe alaste 
andmete kogumisel, analüüsimisel ja 
levitamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) peab ühendust ning vahetab 
oskusteavet ja parimaid tavasid 
asjaomaste liikmesriikide ja liidu 
asutustega, sealhulgas sellistega, kes 
tegelevad küberkuritegevuse ja 
andmekaitsega, ning annab nõu võrgu- ja 
infoturbe küsimustes, mis võivad nende 
tööd mõjutada, et tugevdada nende 
asutuste ja ameti tegevust parema võrgu-
ja infoturbe edendamisel;

Or. en
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Selgitus

Nõukogu tekst on vastuvõetav koos mõne muudatusega (näiteks on välja jäetud sõna 
„sünergia” ja lisatud liikmesriikide asutused). Vt ka osaliselt tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni juulis 2011 tellitud ENISA uuringu soovitust 11. 

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) hindab korrapäraselt koostöös 
liikmesriikide ja Euroopa 
institutsioonidega võrgu- ja infoturbe 
seisundit Euroopas. 

d) hindab korrapäraselt koostöös 
liikmesriikide ja komisjoniga võrgu- ja 
infoturbe seisundit Euroopas;

Or. en

Selgitus

Nõukogu versioon ei ole vastuvõetav, sest see tundub nõrgendavat sätet sellega, et infoturbe 
olukorra hindamine sõltub liikmesriigi esitatud andmetest, selle asemel et kohustada 
liikmesriiki (ja komisjoni, mis on kõige tähtsam asjaga seotud liidu institutsioon) koostööd 
tegema. 

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) toetab Euroopa pädevate avalik-
õiguslike asutuste vahelist koostööd, 
toetades eelkõige nende jõupingutusi
heade tavade ja standardite arendamisel ja 
vahetamisel;

e) edendab Euroopa pädevate avalik-
õiguslike asutuste vahelist koostööd, 
eelkõige heade tavade ja standardite 
arendamisel ja vahetamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) abistab liitu ja liikmesriike 
elektroonikatoodete, -süsteemide ja -
teenustega seotud riski juhtimise ja turbe 
hea tava ning standardite kasutamise 
edendamisel;

f) abistab liitu ja liikmesriike 
elektroonikatoodete, -süsteemide, võrkude, 
tarkvara ja teenustega seotud riski 
juhtimise ja turbe hea tava ning standardite 
kasutamise edendamisel, sealhulgas 
minimaalsete riskijuhtimis- ja 
turvanõuete edendamisel;

Or. en

Selgitus

Amet peaks saama tulevikus tegutseda selliselt, et ta aitab ära hoida näiteks rünnakuid ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi vastu, pakkudes platvormi minimaalsete riskijuhtimis- ja 
turvanõuete edendamiseks. 

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) toetab avaliku ja erasektori 
sidusrühmade vahelist koostööd liidu 
tasandil, edendades muu hulgas teabe 
jagamist ja teadlikkuse tõstmist ning 
hõlbustades nende jõupingutusi 
elektroonikatoodete, -võrkude ja -teenuste 
riski juhtimise ja turbestandardite 
väljaarendamisel ka kasutuselevõtul;

(g) edendab avaliku ja erasektori 
sidusrühmade vahelist koostööd liidu 
tasandil, edendades muu hulgas teabe 
jagamist ja teadlikkuse tõstmist ning 
hõlbustades elektroonikatoodete, -võrkude 
ja -teenuste riski juhtimise ja 
turbestandardite väljaarendamisel ja 
kasutuselevõtul;

Or. en
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) edendab avaliku ja erasektori 
sidusrühmade vahelist dialoogi ja heade 
tavade vahetust võrgu- ja infoturbe 
valdkonnas, sealhulgas küberkuritegude 
vastase võitluse aspektides; abistab 
komisjoni seoses poliitiliste arengutega, 
mille puhul võetakse arvesse 
küberkuritegevuse vastase võitluse võrgu-
ja infoturbeaspekte;

h) soodustab avaliku ja erasektori 
sidusrühmade vahelist dialoogi ja heade 
tavade vahetust võrgu- ja infoturbe 
valdkonnas, sealhulgas küberkuritegude 
vastase võitluse aspektides; abistab 
komisjoni seoses poliitiliste arengutega, 
mille puhul võetakse arvesse 
küberkuritegevuse vastase võitluse võrgu-
ja infoturbeaspekte;

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) abistab liikmesriike ja Euroopa
institutsioone nende taotlusel
jõupingutustes võrgu- ja infoturbe alase
avastamis-, analüüsi- ja reageerimisvõime 
arendamisel;

i) abistab liikmesriike ja liidu institutsioone 
jõupingutustes võrgu- ja infoturbe alase 
avastamis-, analüüsi- ja reageerimisvõime 
arendamisel ja parandamisel ka kohapeal, 
ning Euroopa tasandi ja liikmesriigi 
taotlusel riikliku tasandi õppuste 
korraldamisel ja läbiviimisel, ja 
rahvusvahelise tasandi õppustel 
osalemisel;

Or. en

Selgitus

Viide „kohapeal“ on seotud olukorraga, kui ameti töötajad peavad abistama liikmesriike 
kohapeal akuutsete probleemide lahendamisel. Esitatud viide õppustele on võetud nõukogult. 
Rahvusvaheliste õppuste kohta vt näiteks ENISA uuringu lk 12. 
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 - lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) aitab koordineerida tegevust juhtudel, 
kui on rikutud kohaldatavat õigust, mis 
mõjutab mitut liikmesriiki, konsulteerides 
komisjoni ja muude asjaomaste 
liikmesriikide ja liidu asutustega;

Or. en

Selgitus

Vt põhjendust 25a. Amet peaks aitama näiteks kõrvaldada puudust, mis tuli ilmsiks seoses 
hiljutise Wi-Fi andmete kogumise juhtumiga. Nii võrguturbe kui ka andmekaitse aspektid olid 
asjaga seotud samal viisil kõikides liikmesriikides, kuid liikmesriikide reageerimine ELi 
õigusaktide ühtlustamisel põhineva siseriikliku õiguse kohaldamisel oli väga erinev. Praegu 
ei ole ühtki ELi asutust, mis aitaks liikmesriikide tegevust koordineerida ja kellega asjaomane 
ettevõtja võiks koos töötada. 

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j b) edendada lõppkasutajate teadlikkuse 
tõstmist võrgu- ja infoturbega seotud 
küsimustes, küberkuritegevuse vastast 
võitlust ning eraelu puutumatust ja 
isikuandmete kaitset, abistades 
liikmesriike ühtlustatud avalikku huvi 
pakkuva teabe tootmisel, nagu on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu7. märtsi 2002. aasta direktiivi 
2002/22/EÜ universaalteenuse ning 
kasutajate õiguste kohta elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste puhul 
(universaalteenuse direktiiv)1 artiklis 21 
lõikes 4, ja abistades ka sellise teabe 
koostamisel, mis tuleb lisada 
üldkasutatavates sidevõrkudes 
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kasutamiseks ette nähtud uute seadmete 
tarnetele;
____________
1 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku järgi saab amet osaleda 2009. aasta universaalteenuse direktiiviga kasutusele 
võetud avalikku huvi pakkuva teabe platvormi aktiveerimisel. Võrgu- ja infoturve sõltub 
lõpuks suures ulatuses üksikkasutajate tegevusest. Seetõttu peaksid nad olema teadlikud 
ohtudest ja võimalikest ettevaatusabinõudest, mis on nii nende endi kui ka võrkude üldise 
parema turbe huvides. Vt põhjendust 20. 

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt j c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j c) abistab komisjoni liidu tervikliku 
võrgu- ja infoturbe strateegia 
väljatöötamisel, esitades selleks põhjaliku 
analüüsi ja konsulteerides vajaduse 
korral eelnevalt kõikide sidusrühmadega;

Or. en

Selgitus

Vt eelarvekomisjoni muudatusettepanekut 2 (põhjendus 11) ja ka tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni/Tzavela lairibaraportit. 

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) täidab liidu õigusaktidega ametile 
usaldatud ülesandeid.

k) täidab liidu õigusaktidega ametile 
usaldatud ülesandeid ja lisaülesandeid, mis 
on vajalikud punktides a–j c või muudes 
liidu õigusaktides nimetatud ülesannete 
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täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Amet võib tegutseda omal algatusel 
käesoleva määruse reguleerimisala ja 
ülesannete raames. Kui liikmesriik on 
esitanud ametile taotluse tegutsemiseks, 
teavitab see liikmesriik ametit sellest, kas 
ja kuidas ameti soovitust on arvesse 
võetud.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 3 lõike 1 kohta. Kuna nõukogu tekstis on lubatud ametil sõltumatult nõu 
anda jne, on nõukogu üldised viited ameti tegutsemisele ainult liikmesriigi taotlusel liigsed ja 
vastuolulised. Ettepanek on neid mitte üle võtta. Ameti arengu seisukohalt tundub loogiline ja 
kasulik (nt ameti teenuste tõhususe hindamisel), et liikmesriik, kes taotleb abistamist 
vastandina ameti omaalgatuslikule tegutsemisele, näitab sellega ameti kasulikkust. 

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid ja liidu institutsioonid 
teavitavad korrapäraselt ametit oma 
võrgu- ja infoturbega seotud tegevuse 
põhiosadest.

Or. en
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Selgitus

Amet peaks liikmesriikide tegevust täiendama, mitte dubleerima. Seetõttu peab ta teadma 
sellise tegevuse üldist suunitlust. Vrd Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise 
määruse artikli 4 lõiget 2. 

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Infoturbeintsidentidega tegelevad rühmad 
(CERTid)
1. Amet toetab liikmesriigi ja liidu CERTe 
ning liikmesriigi ja liidu CERTide võrgu 
loomist ja tegevust, sealhulgas Euroopa 
valitsuste CERTide liikmeid. Amet aitab 
tagada, et igal liikmesriigi ja liidu CERTil 
on piisava tasemega suutlikkus ja see 
suutlikkus vastab võimalikult palju kõige 
rohkem arenenud CERTide suutlikkusele, 
ning aitab teha rühmade võrdlusanalüüsi 
ja edendab CERTide ja Euroopa 
valitsuste CERTide vahelist dialoogi ning 
info- ja parimate tavade vahetust. Amet 
edendab ja toetab koostööd asjaomaste 
liikmesriikide ja liidu CERTide vahel, kui 
need hõlmavad või võivad hõlmata mitut 
CERTi.
2. Amet hõlbustab kontakte ning teabe ja 
parimate tavade vahetust asjaomaste 
riikide ja muude CERTide, rühmade ja 
foorumitega kolmandates riikides.

Or. en

Selgitus

Nagu selgus tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni minikuulamisel, on ametil 
riikide ja liidu CERTide seisukohast tähtis roll täita. Seda rolli tuleb selgitada ja rõhutada 
eraldi tekstis. 
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) juhatusest;

Or. en

Selgitus

Juhatuse loomine vastab institutsioonidevahelise töörühma soovitustele asutuste kohta ja see 
on lisatud ka eelarvekomisjoni arvamusse (muudatusettepanek 5). See peaks hõlbustama ja 
ühtlustama ametisisest tegevust. 

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogu määratleb ameti 
tegevuse üldise suuna ning tagab, et amet 
töötab kooskõlas käesolevas määruses 
sätestatud eeskirjade ja põhimõtetega. 
Amet tagab samuti oma töö vastavuse 
liikmesriikide tegevusele ning samuti liidu 
tasandil tegevusele. 

1. Haldusnõukogu määratleb ameti 
tegevuse üldise suuna ning tagab, et amet 
töötab kooskõlas käesolevas määruses 
sätestatud eeskirjade ja põhimõtetega. 
Amet tagab samuti oma töö vastavuse 
liikmesriikide tegevusele ning samuti liidu 
tasandil tegevusele. Haldusnõukogu 
kinnitab kõik halduskokkulepped 
kolmandate riikidega ja kiidab heaks kõik 
rahvusvahelise mõõtmega algatused.

Or. en

Selgitus

Tekst kokkulepete kohta kolmandate riikidega tuleneb institutsioonidevahelise töörühma 
soovitustest asutuste kohta. 
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Haldusnõukogu võtab kokkuleppel
asjaomaste komisjoni talitustega vastu 
kodukorra.

2. Haldusnõukogu võtab kokkuleppel
komisjoniga vastu kodukorra. Kodukorra 
järgi on võimalik teha otsuseid 
kiirendatud korras kirjaliku menetluse või 
kaugkonverentsi abil.

Or. en

Selgitus

Komisjoni „teenistuste” väljajätmisel on järgitud komisjoni eeskuju siin ja mujal tekstis. Kuid
nõukogu ettepaneku kohaselt ei tohi komisjoni roll piirduda ainult konsulteerimisega, see 
peab olema tugevam. 

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Haldusnõukogu võtab kokkuleppel 
asjaomaste komisjoni talitustega vastu 
ameti sise-eeskirjad. Kõnealused eeskirjad 
avalikustatakse.

3. Haldusnõukogu võtab kokkuleppel 
komisjoniga vastu ameti sise-eeskirjad. 
Kõnealused eeskirjad avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Haldusnõukogu nimetab kooskõlas 
artikli 10 lõikega 2 ametisse tegevdirektori 
ja võib tegevdirektori ametist vabastada. 
Haldusnõukogu teostab tegevdirektori üle 

4. Haldusnõukogu nimetab pärast 
kinnituse saamist Euroopa Parlamendilt
kooskõlas artikli 10 lõikega 2 ametisse 
tegevdirektori ja võib tegevdirektori 
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distsiplinaarjärelevalvet. ametist vabastada. Haldusnõukogu teostab 
tegevdirektori üle distsiplinaarjärelevalvet.

Or. en

Selgitus

Tuleks tugevdada parlamendi rolli tegevdirektori ametisse nimetamisel, vt artiklit 10 ja võrdle 
kaasotsustatud määrusega nr 1093/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve kohta. 

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tegevdirektor konsulteerib 
haldusnõukoguga ameti järgmise aasta 
põhitegevuste, -prioriteetide ja 
-eesmärkide osas. Ameti tööprogrammi 
esimene kavand põhineb selle 
konsulteerimise tulemusel.

Or. en

Selgitus

Nõustutakse nõukogu tekstiga. 

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Haldusnõukogu teeb otsuse 
kontaktbüroode ja harukontorite loomise 
kohta. 

Or. en

Selgitus

Vt ENISA uuringu soovitusi 8–9. Kuigi haldusnõukogu võib need bürood/kontorid luua, ilma 
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et seda oleks määruses otseselt öeldud, ei ole ta seda hoolimata arvukatest sellekohastest 
soovitustest seni teinud. Tekst ei ole vastuolus välja pakutud asukohaga Brüsselis. 

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhatus võtab kooskõlas artikli 13
lõikega 3 vastu ameti tööprogrammi ning 
kooskõlas artikli 14 lõikega 2 üldaruande 
ameti eelmise aasta tegevuse kohta. 

5. Haldusnõukogu võtab kooskõlas 
artikli 12 lõikega 3 vastu ameti 
tööprogrammi ning kooskõlas artikli 13
lõikega 2 üldaruande ameti eelmise aasta 
tegevuse kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Haldusnõukogu täidab ameti 
eelarvega seotud ülesandeid vastavalt 
artiklitele 19 ja 21 ning kontrollib sise- ja 
välisauditite, samuti sise- ja 
välishinnangute tulemusi ja soovitusi 
ning võtab nende alusel vastavad 
järelmeetmed.

Or. en

Selgitus

Eelarvekomisjoni muudatusettepanek 4. 
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Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Juhatus võib luua oma töötajatest
koosnevad tööorganid, kes abistavad teda 
ülesannete täitmisel, sealhulgas otsuste 
koostamisel ja nende rakendamise 
jälgimisel.

8. Haldusnõukogu loob oma liikmetest
koosneva juhatuse, kes abistab teda 
ülesannete täitmisel, sealhulgas otsuste 
koostamisel ja nende rakendamise 
jälgimisel.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 4 kohta. Juhatuse loomisega võib haldusnõukogu „tööorganid” kaotada. 

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Juhatus võib pärast komisjoni 
talitustega konsulteerimist, olles 
nõuetekohaselt teavitanud eelarvepädevat 
institutsiooni, võtta vastu mitmeaastase 
personalipoliitika kava.

9. Haldusnõukogu võtab pärast
komisjoniga konsulteerimist vastu 
mitmeaastase personalipoliitika kava, 
võttes arvesse tööprogrammi mitmeaastast 
perspektiivi ning ameti tulude ja kulude 
prognoosi. Haldusnõukogu teavitab 
sellest nõuetekohaselt eelarvepädevat 
institutsiooni. 

Or. en

Selgitus

Nõukogu muudatused vastu võetud. Vt ka ENISA uuringut, milles tehakse ettepanek 
täpsustada haldusnõukogu rolli personalistrateegia kavandamisel (soovitus 3). 
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhatusse kuulub igast liikmesriigist üks 
esindaja, komisjoni poolt määratud kolm 
esindajat ning komisjoni poolt määratud 
kolm liiget, kellel ei ole hääleõigust ning 
kellest igaüks kuulub ühte järgmisesse 
rühma:

1. Haldusnõukogusse kuulub igast 
liikmesriigist üks esindaja, kes on volitatud 
toimima selle liikmesriigi nimel, ning
komisjoni poolt määratud kolm esindajat. 
Haldusnõukogu liikmeid võivad asendada 
nende asendusliikmed kooskõlas 
haldusnõukogu kodukorraga. 

Or. en

Selgitus

Nõukogu muudatused enamjaolt vastu võetud. Et ameti tööd sujuvamaks muuta ning võttes 
arvesse alalise sidusrühma olemasolu, ei ole sidusrühmade esindajaid haldusnõukogus siiski 
vaja. 

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatööstus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tarbijarühmad; välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) akadeemilised võrgu- ja infoturbe 
eksperdid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatuse liikmete ja nende asendajate 
ametissenimetamise aluseks on nende 
võrgu- ja infoturbealaste asjakohaste 
kogemuste ja teadmiste tase. 

2. Haldusnõukogu liikmete ja nende 
asendajate ametissenimetamise aluseks on 
nende võrgu- ja infoturbealaste asjakohaste 
kogemuste ja teadmiste tase. Samuti 
peavad neil olema vajalikud juhtimis-, 
haldus- ja eelarvealased oskused artiklis 5 
loetletud ülesannete täitmiseks. Komisjoni 
poolt nimetatud haldusnõukogu liikmed 
on direktori või kõrgemal tasandil. 
Liikmesriikide poolt nimetatud 
haldusnõukogu liikmete ametiaste vastab 
komisjoni poolt nimetatud liikmete 
ametiastmele. Üksus, kes kavatseb 
haldusnõukogu liiget ja asendusliiget 
nimetada, esitab teabe nende asjakohaste 
kogemuste ja teadmiste taseme kohta 
piisava ajavaruga enne nimetamist, et 
võimaldada teistel liikmesriikidel ja 
komisjonil märkusi esitada. Komisjon ja 
liikmesriigid võtavad arvesse kõiki 
haldusnõukogu liikme nimetamise 
kavatsuse suhtes esitatud põhjendatud 
vastuväiteid.

Or. en
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Selgitus

Vt osaliselt eelarvekomisjoni muudatusettepanekut 6 ja põhjendust 28. Tuleks tagada, et 
haldusnõukogu liikmetel on kohane ametiaste, mis on seotud komisjoni esindajatelt nõutava 
ametiastmega (praegu kaks peadirektorit ja üks direktor). Samaväärsed siseriiklikud astmed 
tuleb kindlaks määrata liikmesriikide tasandil. Tuleks ette näha ka kord liikmesriikide 
kandidaatide suhtes esitatavate võimalike põhjendatud vastuväidete arvessevõtmiseks. 

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
rühmade esindajate ametiaja pikkus on 
neli aastat. Nimetatud ametiaega saab 
pikendada ühe korra. Kui esindaja lõpetab 
oma seotuse vastava huvirühmaga, 
määrab komisjon ametisse asendaja.

3. Haldusnõukogu liikmete ametiaja 
pikkus on neli aastat. Neid võib ametisse 
tagasi nimetada ühe korra.

Or. en

Selgitus

Vt eelarvekomisjoni muudatusettepanekut 7, mida on kohandatud, et kajastada 
haldusnõukogus sidusrühmade esindajate kaotamist. 

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus valib oma liikmete seast esimehe 
ja aseesimehe kolmeaastaseks ametiajaks, 
mida on võimalik pikendada. Aseesimees 
asendab esimeest ex officio juhul, kui 
esimehel ei ole võimalik oma kohustusi 
täita.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni. Vastavalt parlamendi juhistele sooneutraalse 
keelekasutuse kohta asendatakse muudatusettepaneku vastuvõtmise korral ingliskeelses tekstis 
sõna „Chairperson” läbivalt sõnaga „Chair”.)

(Tõlkija märkus: sõna „juhatus” tuleks asendada kogu tekstis läbivalt sõnaga 
„haldusnõukogu”, mis on sisuliselt õigem ja mille ka nõukogu on nii välja pakkunud.)

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhatus võtab otsused vastu oma
hääleõiguslike liikmete häälteenamusega.

1. Haldusnõukogu võtab otsused vastu 
kohalolevate hääleõiguslike liikmete 
häälteenamusega.

Or. en

Selgitus

Otsuste tegemise lihtsustamiseks, seotud täiendavate muudatusettepanekutega artikli 9 kohta.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ameti töökorra, tegevuse sise-
eeskirjade, eelarve ja iga-aastase 
tööprogrammi vastuvõtmiseks ning 
tegevdirektori määramiseks, tema ametiaja 
pikendamiseks või tema ametist 
vabastamiseks on vajalik juhatuse
hääleõiguslike liikmete kahe 
kolmandikuline häälteenamus. 

2. Ameti töökorra, tegevuse sise-
eeskirjade, eelarve ja iga-aastase 
tööprogrammi vastuvõtmiseks ning 
tegevdirektori määramiseks, tema ametiaja 
pikendamiseks või tema ametist 
vabastamiseks on vajalik haldusnõukogu
kohalolevate hääleõiguslike liikmete 
kahekolmandikuline häälteenamus.

Or. en
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõigi haldusnõukogus korraldatavate 
hääletuste puhul on nõutav kahe 
kolmandiku haldusnõukogu 
hääleõigusega liikmete või nende 
asendusliikmete kohalolek. Kui kvoorumit 
ei saavutata, võib esimees kokku kutsuda 
erakorralise koosoleku, kus võib otsuseid 
vastu võtta, kui kohal viibib kolmandik 
hääleõiguslikest liikmetest. Kodukorras 
sätestatakse, kui kaua tuleb erakorralise 
koosoleku kokkukutsumisest ette teatada.

Or. en

Selgitus

Kahekolmandikuline kvoorum vastab määruses 2010/1092 ELi Süsteemsete Riskide Nõukogu 
kohta sätestatule. Nõukogu meeldetuletus, et asendusliikmed võivad täisliikmeid asendada, 
sisaldub artikli 6 lõikes 1 ja seda ei ole vaja korrata. Viimase kahe lause, mis on ajendatud 
määrusest ELi Süsteemsete Riskide Nõukogu kohta, eesmärk on tagada otsustusvõime. 

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Juhatus
1. Moodustatakse haldusnõukogu 
liikmetest koosnev juhatus, kuhu kuulub 
ka kaks komisjoni esindajat. Juhatuse 
liikmete arv ei ületa üht kolmandikku 
haldusnõukogu liikmete arvust. Juhatus 
tuleb kokku vähemalt kord kvartalis. 
Haldusnõukogu esimees on ka juhatuse 
esimees.
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2. Haldusnõukogu volitab juhatust täitma 
vähemalt järgmisi ülesandeid, ilma et see 
piiraks tegevdirektori ülesandeid:
a) haldusnõukogu otsuste rakendamise 
jälgimine;
b) haldus- ja eelarvealaste küsimuste 
jälgimine haldusnõukogu nimel;
c) tegevdirektori abistamine ja 
nõustamine;
d) kõigi vajalike meetmete võtmine ameti 
nõuetekohaseks haldamiseks 
haldusnõukogu koosolekute vahepealsel 
ajal;
e) haldusnõukogu poolt vastu võetavate 
otsuste, programmide ja tegevuste 
ettevalmistamine.
3. Kõik juhatuse liikmetele jagatavad 
dokumendid jagatakse samaaegselt ka 
haldusnõukogu liikmetele. Kõigil 
haldusnõukogu liikmetel lubatakse 
osaleda juhatuse koosolekutel oma kulul, 
kuid hääleõigus on üksnes neil liikmetel, 
kes on ka juhatuse liikmed. Juhatus esitab 
igaks haldusnõukogu koosolekuks 
tegevusaruande.
4. Juhatuse kutsub vajadusel kokku 
esimees, et valmistada ette haldusnõukogu 
otsuseid ning abistada ja nõustada 
direktorit. Juhatus võtab oma otsused 
vastu lihthäälteenamusega.
5. Direktor võtab juhatuse koosolekutest 
osa, kuid tal ei ole hääleõigust.

Or. en

Selgitus

Eelarvekomisjoni muudatusettepanek 8, viidates institutsioonidevahelisele töörühmale, koos 
kavandatud muudatusettepanekutega ja elementidega määrusest 2062/94 ELi tööohutuse ja 
töötervishoiu agentuuri kohta ning määrusest 168/2007 Põhiõiguste Ameti kohta. Vt ka 
ENISA uuringut, milles märgitakse, et haldusnõukogu on liiga suur, kuigi praegu tundub see 
töötavat piisavalt hästi. ENISA uuringus välja toodud murepunkte, nagu haldusnõukogu 
kõrvalejätmine tegelikust otsuste tegemisest ja tema kõrvaletõrjumine tegevdirektori poolt, on 
arvesse võetud juhatuse haldusnõukogule aruandmissüsteemi kaudu. 
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Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ametit juhib tegevdirektor, kes on oma 
ülesannete täitmisel sõltumatu.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni: viidatakse parlamendi juhistele sooneutraalse 
keelekasutuse kohta). Nõukogu lisatud tekst, mille kohaselt tegevdirektor „näitab jätkuvalt 
üles pühendumist heale ja tõhusale juhtimisele” on nii ebamäärane, et see on täiesti mõttetu 
ja seega võib see olla kahjulik, mistõttu seda ei ole üle võetud. Haldusnõukogu asi on 
nimetada piisavalt pädev tegevdirektor, kelle parlament peab heaks kiitma, ja tegevdirektor 
ametist vabastada, kui töölevõtmisotsus oli vale või asjaolud muutuvad. Lisaks peaks uus 
juhatus olema võimeline tegevdirektorit tulemuslikumalt jälgima. 

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tegevdirektori nimetab ametisse ja 
vabastab ametist juhatus. Tegevdirektor 
nimetatakse ametisse komisjoni esitatud 
kandidaatide nimekirjast viieks aastaks 
tema pädevust, dokumenteeritud haldamis-
ja juhtimisoskust ning konkreetseid 
teadmisi ja kogemusi silmas pidades. Enne 
ametisse määramist võib juhatus valitud
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele.

2. Tegevdirektori nimetab ametisse
haldusnõukogu pärast Euroopa 
Parlamendilt kinnituse saamist.
Tegevdirektor nimetatakse ametisse 
komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast 
viieks aastaks tema pädevust, 
dokumenteeritud haldamis- ja 
juhtimisoskust ning konkreetseid teadmisi 
ja kogemusi silmas pidades. Sobivate 
kandidaatide nimekirja koostamiseks võib 
komisjon korraldada avaliku konkursi. 
Enne ametisse määramist kutsutakse 
haldusnõukogu valitud kandidaat ja teised 
komisjoni esitatud kandidaatide 
nimekirjas olevad kandidaadid esinema 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette 
ja vastama selle liikmete küsimustele.
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Or. en

Selgitus

Järgib kaasotsustamise teel vastu võetud määruse 1093/2010 (Euroopa 
Pangandusjärelevalve kohta) artikli 51 lõike 2 mudelit. Nõukogu tekstis nõutakse avaliku 
konkursi korraldamist ja kandidaatide valimist selle alusel. Võttes arvesse sobivate 
kandidaatide võimalikku (ja mõistetavat) vastuseisu sellisele protseduurile, on parem lubada 
komisjonil valida kandidaadid nagu senini, võimaldades komisjonil korraldada vajaduse 
korral konkurss. Võrdle ka institutsioonidevahelise töörühma seisukohaga kõigi kandidaatide 
kuulamise kohta parlamendis.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tegevdirektori võib ametist vabastada 
üksnes haldusnõukogu.

Or. en

Selgitus

Ajendatud määruse 1093/2010 (Euroopa Pangandusjärelevalve kohta) artikli 51 lõikest 5. 

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon koostab üheksa kuu jooksul 
enne kõnealuse tähtaja lõppu hinnangu.
Hindamisel võtab komisjon arvesse 
eelkõige järgmist:

3. Hiljemalt kuus kuud enne lõikes 2 
sätestatud viieaastase ajavahemiku lõppu
esitab komisjon pärast hindamise 
läbiviimist haldusnõukogule ja Euroopa 
Parlamendi pädevale komisjonile 
hindamisaruande. Hindamisaruandes
võtab komisjon arvesse eelkõige järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni ettepanekul, 
hindamisaruannet arvesse võttes ning 
ainult juhtudel, kui ameti ülesanded ja 
sellele esitatavad nõudmised seda 
õigustavad, võib juhatus pikendada 
tegevdirektori ametiaega mitte rohkem kui 
kolme aasta võrra.

4. Komisjoni ettepanekul, 
hindamisaruannet arvesse võttes ning 
ainult juhtudel, kui ameti ülesanded ja 
sellele esitatavad nõudmised seda 
õigustavad, võib haldusnõukogu pärast 
Euroopa Parlamendi arvamuse saamist 
pikendada tegevdirektori ametiaega mitte 
rohkem kui viie aasta võrra.

Or. en

Selgitus

Vt eelarvekomisjoni muudatusettepanekuid 9–10. 

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhatus teatab tegevdirektori ametiaja 
pikendamise kavatsusest Euroopa 
Parlamendile. Ühe kuu jooksul enne 
ametiaja pikendamist võidakse
tegevdirektor kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette, et 
vastata selle liikmete küsimustele. 

5. Haldusnõukogu teatab tegevdirektori 
ametiaja pikendamise kavatsusest Euroopa 
Parlamendile. Kolme kuu jooksul enne 
ametiaja pikendamist kutsutakse
tegevdirektor esinema Euroopa Parlamendi 
pädeva komisjoni ette, et vastata selle 
liikmete küsimustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui tegevdirektori ametiaega ei 
pikendata, jääb ta ametisse kuni uue 
tegevdirektori ametisse nimetamiseni.

6. Tegevdirektor jääb ametisse kuni uue 
tegevdirektori ametisse nimetamiseni.

Or. en

Selgitus

Nõukogu muudatused vastu võetud. 

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) haldusnõukogu ja juhatuse töö 
ettevalmistamine;

Or. en

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tööprogrammi ja juhatuse otsuste 
rakendamine;

b) tööprogrammi ning haldusnõukogu ja 
juhatuse otsuste rakendamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) teised temale käesoleva määrusega 
antud ülesanded.

g) teised temale käesoleva määrusega 
antud ülesanded, kaasa arvatud ameti 
mitmeaastase strateegia koostamine ja 
ajakohastamine.

Or. en

Selgitus

Vt eelarvekomisjoni muudatusettepanekut 13.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Vajaduse korral ning ameti eesmärkide 
ja ülesannete raames võib tegevdirektor 
luua ekspertidest koosnevaid ajutisi 
töörühmi. Juhatust tuleb sellest ette 
teavitada. Ajutise töörühma koosseisu, 
ekspertide määramist tegevdirektori poolt 
ja selle töörühma tegevust käsitlev kord 
täpsustatakse ameti tegevuse sise-
eeskirjades.

8. Vajaduse korral ning ameti eesmärkide 
ja ülesannete raames võib tegevdirektor 
luua ekspertidest koosnevaid ajutisi 
töörühmi. Juhatust tuleb sellest ette 
teavitada. Ajutise töörühma koosseisu, 
ekspertide määramist tegevdirektori poolt 
ja selle töörühma tegevust käsitlev kord 
täpsustatakse ameti tegevuse sise-
eeskirjades.

Or. en

(Tõlkija märkus: ingliskeelses tekstis asendatakse „Management Board” mõistega „Executive 
Board”. Ebatäpse terminikasutuse tõttu on KOM-teksti tõlkes eesti keeles juba kasutatud sõna 
„juhatus”.)
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Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vajaduse korral annab tegevdirektor 
juhatuse käsutusse abihaldustöötajad ja 
muud ressursid.

9. Vajaduse korral annab tegevdirektor 
haldusnõukogu ja juhatuse käsutusse 
abihaldustöötajad ja muud ressursid.

Or. en

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhatus loob tegevdirektori ettepanekul 
alalise sidusrühma, mis koosneb 
asjaomaste sidusrühmade ekspertidest,
näiteks info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiatööstuse 
ning tarbijarühmade esindajatest, võrgu-
ja infoturbega tegelevatest akadeemilistest 
ekspertidest ning õiguskaitseasutuste ja 
eraelu puutumatuse kaitse asutuste
esindajatest.

1. Haldusnõukogu loob tegevdirektori 
ettepanekul alalise sidusrühma, mis 
koosneb selliste asjaomaste sidusrühmade
vastastikku tunnustatud ekspertidest nagu
näiteks info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiatööstus,
avalikkusele kättesaadavate elektroonilise 
side võrkude või teenuste pakkujad, 
tarbijarühmad, võrgu- ja infoturbega
tegelevad akadeemilised eksperdid ning
asjaomased asutused, sealhulgas 
õiguskaitseasutuste ja eraelu puutumatuse 
kaitse asutuste esindajad.

Or. en

Selgitus

Viite „vastastikku tunnustatud” eesmärk on tagada alalise sidusrühma liikmete 
ekspertteadmiste kõrge tase. Ülejäänud muudatused põhinevad suures osas nõukogu tekstil. 
„Liidu” lisamine õiguskaitseasutuste ja eraelu puutumatuse kaitse asutuste ette nõukogu 
poolt ei ole vastuvõetav, kuna see tundub välistavat riikide ametiasutusi. 
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Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rühma esimeheks on tegevdirektor. 3. Rühma esimeheks on tegevdirektor või 
isik, kelle tegevdirektor nimetab. 

Or. en

Selgitus

Nõukogu teeb ettepaneku lubada haldusnõukogul (tegevdirektori ettepanekul) delegeerida 
rühma esimehe ülesande täielikult rühma liikmele. Alalise sidusrühma esimeheks olemine 
peaks siiski kuuluma tegevdirektori põhikohustuste hulka. Sellest hoolimata tuleks selgelt 
sätestada, et igal üksikjuhul eraldi võib tegevdirektor nimetada alalise sidusrühma esimeheks 
kellegi teise. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rühma liikmete ametiaeg on kaks ja 
pool aastat. Juhatuse liige ei või olla rühma 
liige. Komisjoni töötajatel on õigus osaleda 
rühma koosolekutel ning osaleda rühma 
töös.

4. Rühma liikmete ametiaeg on kaks ja 
pool aastat. Haldusnõukogu liige ei või olla 
rühma liige. Komisjoni töötajatel ja 
liikmesriikide ekspertidel on õigus osaleda 
rühma koosolekutel ning osaleda rühma 
töös. Kui tegevdirektor peab seda 
asjakohaseks, võib kutsuda rühma 
koosolekutel ning selle töös osalema teiste 
asutuste esindajaid, kes ei ole liikmed.

Or. en

Selgitus

Nõukogu muudatused osaliselt vastu võetud. Nõukogu piirnemist „liidu õigusaktide alusel 
loodud” asutustega ei kiidetud heaks. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet tegutseb kooskõlas oma 
tööprogrammiga, mis sisaldab kõiki ameti 
kavandatud tegevusi. Tööprogramm ei 
takista ametil täita ettenägematuid 
ülesandeid, mis kuuluvad ameti eesmärkide 
hulka ning eelarve raamidesse. 
Tegevdirektor teavitab juhatust ameti 
tegevustest, mis ei ole tööprogrammis 
sätestatud. 

1. Amet tegutseb kooskõlas oma 
tööprogrammiga, mis sisaldab kõiki ameti 
kavandatud tegevusi. Tööprogramm ei 
takista ametil täita ettenägematuid 
ülesandeid, mis kuuluvad ameti eesmärkide 
hulka ning eelarve raamidesse. 
Tegevdirektor teavitab juhatust 
viivitamatult ameti tegevustest, mis ei ole 
tööprogrammis sätestatud. Juhatuse 
kõigist hääleõiguslikest liikmetest 
vähemalt ühe kolmandiku taotlusel teeb 
juhatus otsuse selle kohta, kas amet võib 
omale võtta ettenägematu ülesande. Iga 
selline taotlus tuleb teha kümne päeva 
jooksul alates sellest, kui tegevdirektor 
teavitab juhatust ettenägematust 
ülesandest.

Or. en

Selgitus

Tööprogrammi võtab vastu haldusnõukogu. Võttes arvesse ameti ülesandeid võrreldes 
ENISAga, võib ettenägematute ülesannete (mis kuuluvad siiski ameti eesmärkide hulka) 
tekkimise võimalus suureneda. Juhatusel peaks seetõttu olema võimalus – kui piisav vähemus 
seda taotleb – otsustada viivitamatult, kas konkreetne ettenägematu ülesanne tuleks võtta või 
mitte. 

(Tõlkija märkus: ingliskeelses tekstis asendatakse „Management Board” mõistega „Executive 
Board”. Ebatäpse terminikasutuse tõttu on KOM-teksti tõlkes eesti keeles juba kasutatud sõna 
„juhatus”.)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tegevdirektor vastutab ameti 
tööprogrammi projekti koostamise eest, 

2. Tegevdirektor vastutab ameti 
tööprogrammi projekti koostamise eest, 
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olles eelnevalt konsulteerinud komisjoni 
talitustega. Tegevdirektor esitab igal aastal 
enne 15. märtsi juhatusele järgmise aasta 
tööprogrammi projekti. 

olles eelnevalt konsulteerinud 
komisjoniga. Tegevdirektor esitab igal 
aastal enne 1. märtsi haldusnõukogule
järgmise aasta tööprogrammi projekti. 
Tegevdirektor tagab, et tööprogrammi 
projektis on esitatud selged eesmärgid ja 
ette nähtud ameti tegevuse edu 
mõõtmiseks kasutatavad näitajad.

Or. en

Selgitus

Suurel määral nõustutakse nõukogu tekstiga. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhatus võtab komisjoni talitustega
konsulteerides igal aastal enne 
30. novembrit vastu ameti järgmise aasta 
tööprogrammi. Tööprogramm sisaldab 
mitmeaastast perspektiivi. Juhatus tagab, et 
tööprogramm on vastavuses ameti 
eesmärkide ning liidu seadusandlike ja 
poliitikaalaste prioriteetidega võrgu- ja 
infoturbe valdkonnas.

3. Haldusnõukogu võtab komisjoniga
konsulteerides igal aastal enne 
30. novembrit vastu ameti järgmise aasta 
tööprogrammi. Tööprogramm sisaldab 
mitmeaastast perspektiivi ja hõlmab ameti 
toimingute, tegevuse ja kohustuste kõiki 
aspekte. Haldusnõukogu tagab, et
tööprogrammis on selgelt esitatud 
saavutatavad eesmärgid, eraldatavad 
vahendid, ameti tegevuse tulemuste 
mõõtmise viis ning et tööprogramm on 
vastavuses ameti eesmärkide ning liidu 
seadusandlike ja poliitikaalaste 
prioriteetidega võrgu- ja infoturbe 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Vt osa eelarvekomisjoni muudatusettepanekust 11, mida on veidi muudetud, et hõlmata „kõiki 
aspekte” ja mitte „virtuaalseid ja mittevirtuaalseid”. Nõukogu pakutud muudatused vastu 
võetud. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tööprogramm korraldatakse vastavalt 
tegevuspõhise juhtimise (ABM) 
põhimõttele. Tööprogramm on kooskõlas 
ameti tulude ja kulude eelarvestuse projekti 
ning ameti sama majandusaasta eelarvega.

4. Tööprogramm korraldatakse vastavalt 
tegevuspõhise juhtimise (ABM) 
põhimõttele, kusjuures tuleb määrata 
kindlaks, kui palju töötajaid ja millised 
rahalised vahendid eeldatavalt iga 
konkreetse tegevuse jaoks eraldatakse. 
Selleks esitab tegevdirektor kokkuleppel 
komisjoniga kohandatud tulemuslikkuse 
näitajad, mis võimaldavad saavutatud 
tulemusi tõhusalt hinnata. Tööprogramm 
on kooskõlas ameti tulude ja kulude 
eelarvestuse projekti ning ameti selle
majandusaasta eelarvega, mida programm 
hõlmab.

Or. en

Selgitus

 Vt eelarvekomisjoni muudatusettepanekut 11.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tegevdirektor saadab juhatuse
vastuvõetud tööprogrammi Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele ning avaldab selle.

5. Tegevdirektor saadab haldusnõukogu
vastuvõetud tööprogrammi Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele ning avaldab selle. 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni 
taotlusel esitleb ta iga-aastast 
tööprogrammi ning osaleb selleteemalisel 
arvamuste vahetusel.

Or. en
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Selgitus

Eelarvekomisjoni muudatusettepanek 12. 

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tegevdirektor valmistab ette ka ameti 
mitmeaastase strateegia ning pärast 
Euroopa Parlamendi ja komisjoniga 
konsulteerimist esitab selle 
haldusnõukogule vähemalt 8 nädalat 
enne haldusnõukogu asjaomast 
koosolekut.

Or. en

Selgitus

Vt eelarvekomisjoni muudatusettepanekut 13. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektor esitab igal aastal 
juhatusele ameti eelmise aasta tegevuse 
üldaruande projekti. 

1. Tegevdirektor esitab igal aastal 
haldusnõukogule ameti eelmise aasta 
tegevuse üldaruande projekti ning lisab 
sellele eelarve täitmist ja finantsjuhtimist 
käsitleva aruande. Üldaruanne sisaldab 
kohandatud tulemuslikkuse näitajaid, mis 
võimaldavad saavutatud tulemusi tõhusalt 
hinnata.

Or. en

Selgitus

Vt eelarvekomisjoni muudatusettepanekut 14. Selle eesmärki silmas pidades tundub nõukogu 
„Üldaruandes mõõdetakse ja avaldatakse ameti eelmise aasta tegevuste mõju” olevat 
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esitatuga sisult identne.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti eesmärkide ja ülesannete hulka 
kuuluvad nõuande- ja abitaotlused 
adresseeritakse tegevdirektorile ning neile 
lisatakse käsitletavat küsimust selgitav 
taustteave. Tegevdirektor teavitab juhatust
laekunud taotlustest ning ettenähtud ajal ka 
taotluste järelmeetmetest. Kui amet lükkab 
taotluse tagasi, tuleb esitada põhjendused.

1. Ameti eesmärkide ja ülesannete hulka 
kuuluvad nõuande- ja abitaotlused 
adresseeritakse tegevdirektorile ning neile 
lisatakse käsitletavat küsimust selgitav 
taustteave. Tegevdirektor teavitab juhatust
laekunud taotlustest, võimalikust mõjust 
vahenditele ning ettenähtud ajal ka 
taotluste järelmeetmetest. Kui amet lükkab 
taotluse tagasi, tuleb esitada põhjendused.

Or. en

Selgitus

Peale viite juhatusele kajastab muudatusettepanek nõukogu teksti. 

(Tõlkija märkus: ingliskeelses tekstis asendatakse „Management Board” mõistega „Executive 
Board”. Ebatäpse terminikasutuse tõttu on KOM-teksti tõlkes eesti keeles juba kasutatud sõna 
„juhatus”.)

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud taotlusi võivad 
esitada:

välja jäetud

a) Euroopa Parlament; 
b) nõukogu;
c) komisjon; 
d) kõik liikmesriikide poolt määratud 
pädevad asutused, näiteks 
direktiivi 2002/21/EÜ artiklis 2 
määratletud siseriiklikud reguleerivad 
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asutused.

Or. en

Selgitus
Lihtsustav väljajätmine, arvestades et asutused, mida amet toetab, tulenevad ülesannetest ja 
seega oleks asjatu neid uuesti määratleda ja korrata, et amet ei ole kohustatud kõigile 
taotlustele reageerima. Ameti esitatav põhjendus taotluse tagasilükkamiseks võiks lihtsalt 
olla, et see ei kuulu tema ülesannete hulka ja/või selle esitanud asutus ei ole ülesannetes 
määratletud.

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamise praktilise 
korra seoses ametile taotluste esitamise, 
tähtsuse järgi järjestamise ja järelevalve 
ning juhatuse teavitamisega sätestab 
juhatus ameti tegevuse sise-eeskirjades.

3. Lõike 1 kohaldamise praktilise korra 
seoses ametile taotluste esitamise, tähtsuse 
järgi järjestamise ja järelevalve ning 
juhatuse ja haldusnõukogu teavitamisega 
sätestab haldusnõukogu ameti tegevuse 
sise-eeskirjades.

Or. en

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektor ning liikmesriikide poolt 
ajutiselt lähetatud ametnikud esitavad
kirjaliku kohustuste deklaratsiooni ning
kirjaliku deklaratsiooni, milles kinnitavad, 
et neil puudub otsene või kaudne huvi, 
mida võib pidada nende sõltumatust 
kahjustavaks.

1. Haldusnõukogu liikmed, tegevdirektor 
ning liikmesriikide poolt ajutiselt lähetatud 
ametnikud esitavad kohustuste 
deklaratsiooni ning deklaratsiooni, milles
nad kinnitavad kas sellise otsese või
kaudse huvi puudumist, mida võib pidada 
nende sõltumatust kahjustavaks, või 
osutavad sellisele otsesele või kaudsele 
huvile, mida võib pidada nende 
sõltumatust kahjustavaks.
Deklaratsioonid peavad olema täpsed ja 
täielikud, need tehakse kirjalikult kord 
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aastas ja vajaduse korral neid 
ajakohastatakse. 

Or. en

Selgitus

Nõukogu muudatused vastu võetud, lisades „täpsed ja täielikud” ning nõude vajaduse korral 
ajakohastamiseks. 

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ajutises töörühmas osalevad 
väliseksperdid esitavad igal koosolekul 
deklaratsiooni oma huvide kohta, mida 
võib pidada päevakorraküsimusega seoses 
nende sõltumatust kahjustavaks ning nad 
ei võta osa selliste küsimuste arutamisest.

2. Haldusnõukogu ja juhatuse liikmed,
ajutises töörühmas osalevad väliseksperdid
ja tegevdirektor teevad hiljemalt igal 
koosolekul täpse ja täieliku deklaratsiooni 
oma huvide kohta, mida võib pidada 
päevakorraküsimusega seoses nende 
sõltumatust kahjustavaks.

Or. en

Selgitus

Nõukogu muudatused olulises osas vastu võetud, lisades „täpse ja täieliku”. 

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikme koosolekul asendamise korra 
või korra, mille kohaselt ta hoidub selliste 
küsimuste arutamises osalemisest, 
sätestab haldusnõukogu ameti tegevuse 
sise-eeskirjades. Tegevuseeskirjades 
sätestatakse ka igasugust oletatavat 
huvide konflikti puudutavate küsimuste 
sõltumatu, välise hindamise võimalus.
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Or. en

Selgitus

Nõukogu tekst vastu võetud, lisades sõltumatu hindamise võimaluse oletatava huvide konflikti 
puhul. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet tagab vajaduse korral üldsusele ja 
huvitatud isikutele objektiivset,
usaldusväärset ja kergesti
juurdepääsetavat teavet eelkõige ameti 
töötulemuste kohta. Amet avalikustab
tegevdirektori, liikmesriikide poolt 
ajutiselt lähetatud ametnike ning ajutise 
töörühma koosolekute päevakorras 
olevate küsimustega seotud ekspertide 
huvide deklaratsioonid.

2. Amet tagab üldsusele ja huvitatud 
isikutele asjakohase, objektiivse, 
usaldusväärse ja kergesti juurdepääsetava 
teabe andmise, eelkõige ameti 
töötulemuste kohta. Amet avalikustab ka 
artiklile 15 vastavad deklaratsioonid.

Or. en

Selgitus

Nõukogu lihtsustatud versioon viimasest lausest vastu võetud. Lisaks on „huvide” välja 
jäetud tagamaks, et avalikustamine hõlmab ka kohustuste deklaratsioone. 

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 14 
kohaldamist, ei anna amet kolmandatele 
isikutele sellist teavet, mida ta töötleb või 
saab ning mille osas on taotletud 
konfidentsiaalset käsitlemist.

1. Ilma et see piiraks artikli 14 
kohaldamist, ei anna amet kolmandatele 
isikutele sellist salastamata teavet, mida ta 
töötleb või saab ning mille osas on esitatud 
põhjendatud taotlus selle täielikult või 
osaliselt konfidentsiaalseks käsitlemiseks.
Kui amet leiab, et teabe võib täielikult või 
osaliselt avalikustada, konsulteerib ta 
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enne avalikustamist teabe esitanud 
poolega.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on suurendada läbipaistvust, nõudes konfidentsiaalsust taotlevalt isikult selgitust 
taotluse põhjuste kohta, ja võimaldada ametil sellist – Euroopa Liidu salastamata – teavet 
pärast eelnevat konsulteerimist avalikustada, kui ta leiab, et teave ei ole konfidentsiaalne 
(täielikult või osaliselt). 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Juhatus võib otsustada lubada ametil 
käidelda salastatud teavet. Sellisel juhul
võtab juhatus kokkuleppel asjaomaste 
komisjoni talitustega vastu sise-eeskirjad, 
millega kohaldatakse turbepõhimõtteid, 
mis on sätestatud komisjoni 29. novembri 
2001. aasta otsuses 2001/844/EÜ, ESTÜ, 
Euratom, millega muudetakse komisjoni 
kodukorda. See hõlmab muu hulgas 
salastatud teabe vahetust, töötlemist ja 
säilitamist käsitlevaid sätteid.

4. Et lubada ametil käidelda salastatud 
teavet, võtab haldusnõukogu kokkuleppel
komisjoniga vastu sise-eeskirjad, millega 
kohaldatakse turbepõhimõtteid, mis on 
sätestatud komisjoni 29. novembri 
2001. aasta otsuses 2001/844/EÜ, ESTÜ, 
Euratom, millega muudetakse komisjoni 
kodukorda. See hõlmab muu hulgas 
salastatud teabe vahetust, töötlemist ja 
säilitamist käsitlevaid sätteid.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et amet võib käidelda Euroopa Liidu salastatud teavet. Komisjoni talitustele 
viitamise nõukogupoolne väljajätt vastu võetud. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti tulud koosnevad Euroopa Liidu 
eelarve osamaksust, ameti töös artikli 29 

1. Ameti tulud koosnevad Euroopa Liidu 
eelarve osamaksust, ameti töös artikli 29 
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kohaselt osalevate kolmandate riikide 
osamaksust ning liikmesriikide 
osamaksudest.

kohaselt osalevate kolmandate riikide 
osamaksust ning liikmesriikide
vabatahtlikest rahalistest või 
mitterahalistest osamaksudest.
Vabatahtlikke osamakse tegevad 
liikmesriigid ei või sellega seoses nõuda 
mingit kindlat õigust ega teenust.

Or. en

Selgitus

„Rahalistest või mitterahalistest” lisamine hõlmab näiteks ekspertide lähetamist koduriigi 
talituse kulul, elektroonilise andmetöötluse võimaluste kättesaadavaks tegemist, üüri 
maksmist või mis tahes muud mitterahalist osamaksu. Ülejäänud muudatused kajastavad 
suurel määral vastu võetud nõukogu teksti. 

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Juhatus saadab selle eelarvestuse 
projekti, mis sisaldab ametikohtade loetelu 
kava ja tööprogrammi projekti, hiljemalt 
31. märtsiks komisjonile ja riikidele, 
kellega Euroopa Liit on kooskõlas artikliga 
24 kokkulepped sõlminud.

6. Haldusnõukogu saadab selle 
eelarvestuse projekti, mis sisaldab 
ametikohtade loetelu kava ja tööprogrammi 
projekti, hiljemalt 31. märtsiks komisjonile 
ja riikidele, kellega Euroopa Liit on 
kooskõlas artikliga 28 kokkulepped 
sõlminud.

Or. en

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Hiljemalt igale eelarveaastale järgneva 
aasta 1. juuliks edastab tegevdirektor 
lõpliku raamatupidamisaruande koos 
juhatuse arvamusega Euroopa 

7. Hiljemalt igale eelarveaastale järgneva 
aasta 1. juuliks edastab tegevdirektor 
lõpliku raamatupidamisaruande, kaasa 
arvatud lõppenud eelarveaasta eelarve 
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Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale.

täitmise ja finantsjuhtimise aruande ja 
kontrollikoja märkused koos 
haldusnõukogu arvamusega Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale.

Or. en

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiguslik seisund Õiguslik seisund ja asukoht

Or. en

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ameti asukoht on Brüssel.

Or. en

Selgitus

Järgib kaasotsustamise teel vastu võetud määruse 1093/2010 (Euroopa 
Pangandusjärelevalve kohta) artikli 7 mudelit. Amet, mis on ametlikult 2004. aasta määruse 
alusel moodustatud ENISA õigusjärglane, peaks asuma seal, kus ta suudab tegutseda kõige 
tulemuslikumalt ja tõhusamalt liidu üldistes huvides. Võttes arvesse näiteks ülesandeid ja 
vajadust sagedaste isiklike kontaktide järele, on selleks kohaks Brüssel. 



PR\875732ET.doc 67/73 PE470.059v01-00

ET

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti töötajate, sealhulgas 
tegevdirektori suhtes kehtivad eeskirjad ja 
määrused, mida kohaldatakse Euroopa
Liidu ametnike ja teiste töötajate suhtes.

1. Ameti töötajate, sealhulgas 
tegevdirektori suhtes kehtivad eeskirjad ja 
määrused, mida kohaldatakse liidu 
ametnike ja teiste töötajate suhtes.

Or. en

Selgitus

Nõukogu muudatus vastu võetud.

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikandmete töötlemisel järgib amet
määruse (EÜ) nr 45/2001 sätteid.

Isikuandmete töötlemisel, eelkõige täites 
oma ülesandeid, järgib amet määruses 
(EÜ) nr 45/2001 sätestatud isikuandmete 
kaitse põhimõtteid ja nimetatud määruse
sätteid.

Or. en

Selgitus

Nõukogu muudatused vastu võetud, lisades „isikuandmete” ette „määruses (EÜ) nr 45/2001 
sätestatud”. 

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Amet võib olla ühenduses ja teha 
koostööd teiste kolmandate riikidega ning 
lubada neil vastavalt osaleda ameti töö 
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asjakohastes valdkondades.

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelise dialoogi, koostöö ja ülemaailmse ühise lähenemisviisi toetamise ülesande 
kajastamiseks. 

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon viib kõikide asjaomaste 
sidusrühmade arvamusi arvesse võttes
kolme aasta jooksul alates artiklis 34
osutatud loomise kuupäevast läbi
hindamise juhatusega kokkulepitud 
volituste alusel. Hindamisel kontrollitakse 
ameti mõju ja tõhusust artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisel ning ameti 
töökorralduse tõhusust. Komisjon viib läbi 
hindamise eelkõige selleks, et määrata 
kindlaks, kas amet on ikka veel tõhus 
vahend ja kas ameti tegevusaega tuleks 
pärast artiklis 34 täpsustatud ajavahemikku 
veelgi pikendada.

1. Komisjon tellib sõltumatult kolmandalt 
osapoolelt kõikide asjaomaste 
sidusrühmade arvamusi arvesse võttes viie
aasta jooksul alates artiklis 33 osutatud 
loomise kuupäevast hindamise juhatusega
kokkulepitud volituste alusel. Hindamisel 
kontrollitakse ameti mõju ja tõhusust 
artiklis 2 sätestatud eesmärkide 
saavutamisel ning ameti töökorralduse 
tõhusust. Hindamist kasutatakse alusena
selleks, et määrata kindlaks, kas amet on 
ikka veel tõhus vahend, kas ameti eelarve 
planeerimine järgmisteks aastateks on 
endiselt asjakohane ja kas ameti 
tegevusaega tuleks pärast artiklis 33
täpsustatud ajavahemikku veelgi 
pikendada.

Or. en

Selgitus

Peale viite juhatusele kajastab tekst vastu võetud nõukogu muudatusi. Sõltumatu kolmanda 
osapoole hindamise ideed toetatakse ka ENISA uuringus. 

(Tõlkija märkus: ingliskeelses tekstis asendatakse „Management Board” mõistega „Executive 
Board”. Ebatäpse terminikasutuse tõttu on KOM-teksti tõlkes eesti keeles juba kasutatud sõna 
„juhatus”.)
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Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhatus saab hinnangu ning annab 
komisjonile soovitusi käesoleva määruse, 
ameti ja tema töökorralduse edasiste 
asjakohaste muudatuste kohta. Juhatus ja 
tegevdirektor võtavad hindamistulemusi 
arvesse ameti töö mitmeaastasel 
kavandamisel.

3. Haldusnõukogu saab hinnangu ning 
annab komisjonile soovitusi käesoleva 
määruse, ameti, tema eelarve ja tema 
töökorralduse edasiste asjakohaste 
muudatuste kohta. Haldusnõukogu ja 
tegevdirektor võtavad hindamistulemusi 
arvesse ameti töö mitmeaastasel 
kavandamisel.

Or. en

Selgitus

Nõukogu muudatus vastu võetud. 

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asukohaliikmesriigi koostöö Asukohaliikmesriigi koostöö ja peakorterit 
käsitlev leping

Or. en

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajalikud kokkulepped, milles 
käsitletakse ametile asukohaliikmesriigis 
eraldatavaid ruume ja selle riigi 
pakutavaid vahendeid ning ameti 
asukohaliikmesriigis tegevdirektori, 
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haldusnõukogu liikmete, ameti töötajate 
ja nende perekonnaliikmete suhtes 
kohaldatavaid erieeskirju, sätestatakse 
ameti ja asukohaliikmesriigi vahelises 
peakorterit käsitlevas lepingus, mis 
sõlmitakse pärast haldusnõukogu 
heakskiidu saamist.

Or. en

Selgitus

Võrdle institutsioonidevahelise töörühma seisukohaga ja kaasotsustamise teel vastu võetud 
määruse 1093/2010 (Euroopa Pangandusjärelevalve kohta) artikliga 74. 

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune liikmesriik loob parimad 
võimalikud tingimused ameti 
nõuetekohaseks toimimiseks, sealhulgas 
tagab mitmekeelse ja Euroopale 
orienteeritud koolihariduse ning 
asjakohase transpordiühenduse.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 30 esimese a lõigu (uus) kohta. 

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet luuakse alates […] viieks aastaks. Amet luuakse alates 13. septembrist 2013 
seitsmeks aastaks.

Or. en
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Selgitus

Et viia kestus kooskõlla mitmeaastase finantsraamistikuga, vt ENISA uuringu soovitust 5 ja 
mitmeid muid kohti. 
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SELETUSKIRI

ENISA – Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (edaspidi „amet”) – loodi 2004. aasta märtsis 
viieaastaseks ajavahemikuks, mida seejärel pikendati 2008. aastal kuni 2012. aasta märtsini. 
2010. aasta septembris esitas komisjon kaks ettepanekut, millest esimene oli pikendada ameti 
tegevusaega veel 18 kuu võrra kuni 2013. aasta septembrini ja teine oli sisulisem ettepanek 
ametit ajakohastada ja selle tööd sujuvamaks muuta. Parlament toetas ühehäälselt otsust kiita 
esmalt heaks ameti mandaadi pikendamine, et kindlustada ameti lähim tulevik ja anda 
parlamendile rohkem aega põhjaliku arutelu ja analüüsi algatamiseks ameti pikemaajalise 
tuleviku üle.

Vaadates komisjoni teist ettepanekut ameti rolli ajakohastamise kohta, oli meil esmalt tarvis 
vastata küsimusele, kas ametit on endiselt vaja. Oma suhteliselt lühikese eluaja jooksul on 
amet andnud väärtusliku panuse võrgu- ja infoturbesse, kuid raportöörile on selge, et ameti 
jätkamine selle praegusel kujul ei oleks elujõuline lahendus pidevalt areneva kübermaailma 
uute väljakutsetega toimetulekuks. Olles kaalunud kõiki argumente, on selge, et amet vastab 
konkreetsetele vajadustele ELi tasandil, koordineerides sidusrühmi tulemuslikumalt ja 
tõhusamalt kui liikmesriikidevahelike koostöö suudaks seda teha.

Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon otsustas korraldada 
kuulamise ja taotles ajakohase, sõltumatu uuringu läbiviimist, et vaadelda ameti praeguse 
toimimise eri aspekte, sealhulgas seda, kuidas amet saaks anda tulemusliku panuse võrgu- ja 
infoturbesse ELis ja rahvusvaheliselt. Uuringu juhendis nõuti, et selle käigus vaadeldaks kõiki 
praktilisi korraldusi, mis aitavad kaasa ameti tulemuslikule toimimisele, kaasa arvatud 
personaliküsimusi ja eelarveaspekte. Uuring viidi läbi väga üksikasjalikult vastavalt 
parlamendi juhendile ja selle tulemuseks olid kaksteist soovitust ameti toimimise 
parandamiseks. Nende hulgas olid soovitused pikendada ameti tegevusaega, vähendada 
määruses ebaselgust ameti rolli ja eesmärkide osas ning suurendada ameti eelarvet, et ta saaks 
oma ülesandeid täita.

Lisaks peaks ametil olema täiendab roll seoses infoturbeintsidentidega tegelevate rühmadega 
(CERTid), tagades et kõigil liikmesriikide ja liidu CERTidel on piisava tasemega suutlikkus 
ja et see vastab kõige rohkem arenenud rühmade suutlikkusele. Lisaks peaks amet tegema 
koostööd riikide andmekaitseasutuste ja eraelu puutumatuse kaitse asutustega, et tegeleda 
nõuetekohaselt küberkuritegevuse vastu võitlemise võrgu- ja infoturbeaspektidega, ning amet 
peaks suutma võtta omale koordineeriva rolli, et täita lüngad valdkondades, mille eest ei 
vastuta ükski teine ELi tasandi asutus ja mis kuuluvad ameti pädevusse. 

Üks hiljutine näide, mis puudutab nii võrguturvet kui ka eraelu puutumatuse ja andmekaitset, 
on Wi-Fi andmete kogumine samal viisil mitmes liikmesriigis. ELi andmekaitse valdkonna 
õigusaktide ühtlustamisest hoolimata ei olnud ükski ELi tasandi asutus võimeline aitama 
koordineerida ühist analüüsi ja reageeringut, mis tõi kaasa riikide väga erineva lähenemise 
ning seega kodanike kaitse erineva taseme ning tarbetu ebakindluse ja keerukuse asjaomaste 
operaatorite jaoks. 

Võrgu- ja infoturve omandab tihti ülemaailmsema mõõtme, nagu on näidanud hiljutised 
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sündmused, mistõttu tuleb ametil võimaldada seada sisse dialoog ja koostöö kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et kujundada välja ühisem lähenemisviis 
võimalikele ohtudele. 

Lisaks loodi telekommunikatsiooni raamistiku 2009. aasta muudatustega platvorm ühtlustatud 
avalikku huvi pakkuva teabe pakkumiseks kõikidele internetikasutajatele. Arvestades, et 
võrgu üldine turvalisus – ühine hüve – sõltub lõppkokkuvõttes ja väga suurel määral 
üksikkasutajate tegevusest ja sellest, kuidas nad kaitsevad oma seadmeid ohtude vastu, ning 
võttes arvesse üksikkasutajatele neist ohtudest tulenevat riski, tuleks kasutada võimalust see 
platvorm nüüd aktiveerida. Ametil on head võimalused aidata liikmesriikidel produtseerida 
vajalik teave, mille võiks siis üksikkasutajatele laiali jagada. 

Lisaks uuringule on mitmed allikad rõhutanud ameti õiget rolli ümbritsevat ebaselgust. 
Liikmesriikide hulgas tunduvad valitsevat lahkuminevad seisukohad selles osas, mida amet 
peaks oma põhikirja kohaselt tegema, ning need erinevused on ameti tööd raskendanud. On 
oluline muuta ameti reguleerimisala, ülesanded ja eesmärgid selgemaks, et meil oleks 
võimalik selle väärtuslikke ressursse kõige paremini kasutada. Üritades vähendada ebaselgust 
ja pakkuda ameti rolli selgemat määratlust, on oluline, et me ei muudaks määrust liiga jäigaks. 

Võrgu- ja infoturbesfäär muutub nii kiiresti, et see, mis on asjakohane praegu, ei pruugi seda 
lähitulevikus enam olla, mistõttu tuleb ametile anda haldusstruktuur, mis sisaldab 
paindlikkuse elementi, et võimaldada tal selle keskkonnaga kohanduda. See kiiresti muutuv 
keskkond mõjutab ka ameti tegevusaega. Regulaarselt on soovitatud, et ameti tegevusaeg 
peaks olema piiramatu, et suurendada selle pikaajalise planeerimise kindlust ja 
tulemuslikkust. Kuigi need on mõistlikud argumendid, on kogemused näidanud, et ameti 
esimene määrus oli vaja üsna varsti üle vaadata, et arenguga sammu pidada. Ajaliselt piiratud 
mandaat tähendab seda, et me peame regulaarselt läbi vaatama, kas amet täidab jätkuvalt oma 
eesmärke, ja neid vajaduse korral ajakohastama või ameti sulgema, kui see ei ole enam 
otstarbekohane.

Lõpuks on ameti asukoht Kreeka saarel Kreetal Heraklionis olnud vaidlusi tekitav küsimus. 
Kuigi tehnoloogia areng on muutnud töötamise kaugetes piirkondades võimalikumaks, ei 
asenda miski näost näkku kohtumist. Mitmed vaatlejad on rõhutanud usalduse olulisust selles 
maailmas ja võib öelda, et võrgu turvalisuse paremaks kaitsmiseks on vaja personaalset 
võrgustikku. Statistika ameti töötajate reisimise kohta on eriti alarmeeriv, seda nii kulutuste 
kui reisimisele kulutatud aja osas. Juba ameti reisimiste statistika üksi näitab, et Brüssel oleks 
palju parem asukoht kui ükski teine. Brüsselis asumine parandaks mitmel viisil ameti 
võimekust, näiteks reageerimist ELi institutsioonide kiireloomulistele viimase minuti 
taotlustele, peamiste kontaktide võrgustiku säilitamist, osavõttu olulisematest sündmustest 
ning tagaks, et ametil on kõrgem profiil kui see on praegu. 

Käesolev määrus, milles sätestatakse, et amet on ametlikult algse, 2004. aasta määrusega 
loodud ameti õigusjärglane, pakub head võimalust asukoha uuesti ülevaatamiseks. Lisaks 
peaks parlament kaasseadusandjana kasutama selgelt seda vastutust ka selles osas, et võtta roll 
nende asutuste asukoha üle otsustamisel, mida ta nõustub looma, ja mitte laskma küsimust 
otsustada üksnes liikmesriikidevaheliste kokkulepetega, mille puhul ei toimu mingit avalikku 
arutelu. Seetõttu soovitab raportöör, et amet asuks Brüsselis.


