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Muudatusettepanek 20
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Võrgul ja infosüsteemidel ning -
teenustel on ühiskonnas eluliselt tähtis 
koht. Nende usaldusväärsus ja turvalisus 
on hädavajalikud majandustegevuse, 
sotsiaalse heaolu ning üksikisikute, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
ettevõtjate vahelise side ja teabevahetuse 
jaoks ning eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse ja austamise jaoks.

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tahtlike ja juhuslike turvaintsidentide 
ulatus ja sagedus suurenevad ning see 
kujutab endast suurt ohtu võrkude ja 
infosüsteemide toimimisele. Sellised 
intsidendid võivad takistada 
majandustegevust, põhjustada olulist 
finantskahju, vähendada kasutajate 
usaldust ja tekitada ELi majandusele suurt 
kahju.

(2) Tahtlike ja juhuslike turvaintsidentide 
ulatus ja sagedus suurenevad ning see 
kujutab endast suurt ohtu võrkude ja 
infosüsteemide toimimisele. Sellised 
intsidendid võivad takistada 
majandustegevust, põhjustada olulist 
finantskahju, vähendada kasutajate 
usaldust ja tekitada ELi majandusele suurt 
kahju. Üha rohkem on tunnistatud, et 
kontrollisüsteemid on kaitsetud arvukatest 
allikatest pärit, muu hulgas vaenulike 
valitsuste, terroristlike rühmituste ja 
muude pahatahtlike sissetungijate 
küberrünnete ees. Arukad ja 
koordineeritud ründed võivad kaasa tuua 
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tõsiseid tagajärgi infrastruktuuri 
stabiilsusele, suutlikkusele ja 
majandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tahtlike ja juhuslike turvaintsidentide 
ulatus ja sagedus suurenevad ning see 
kujutab endast suurt ohtu võrkude ja 
infosüsteemide toimimisele. Sellised 
intsidendid võivad takistada 
majandustegevust, põhjustada olulist 
finantskahju, vähendada kasutajate 
usaldust ja tekitada ELi majandusele suurt 
kahju.

(2) Tahtlike ja juhuslike turvaintsidentide 
ulatus ja sagedus ja nende autorite arv
suurenevad ning see kujutab endast suurt 
ohtu võrkude ja infosüsteemide 
toimimisele. Sellised intsidendid võivad 
takistada majandustegevust, põhjustada
olulist finantskahju, vähendada kasutajate 
usaldust ja tekitada ELi majandusele suurt 
kahju. See kahjustab eelkõige kodanikke 
ja vähendab nende usaldust 
infosüsteemide vastu, kui nende 
isikuandmete suhtes teostatakse 
suuremahulisi operatsioone ja 
järelevalveoperatsioone, mille üle puudub 
asjakohane kontroll.

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Piire ületava sidevahendina on 
digitaalsetel infosüsteemidel ja eriti 
internetil oluline roll kaupade, teenuste ja 
inimeste piiriülese liikumise hõlbustamisel. 

(3) Piire ületava sidevahendina on 
digitaalsetel infosüsteemidel ja eriti 
internetil oluline roll kaupade, teenuste ja 
inimeste piiriülese liikumise hõlbustamisel. 



AM\1006685ET.doc 5/53 PE521.696v01-00

ET

Sellisest riikidevahelisusest tulenevalt võib 
nende süsteemide töö katkestus ühes 
liikmesriigis mõjutada ka teisi liikmesriike 
ja ELi tervikuna. Seepärast on võrgu ja 
infosüsteemide vastupidavus ja stabiilsus 
siseturu sujuvaks toimimiseks 
hädavajalikud.

Sellisest riikidevahelisusest tulenevalt võib 
nende süsteemide töö katkestus ühes 
liikmesriigis mõjutada ka teisi liikmesriike 
ja ELi tervikuna. Seepärast on võrgu ja 
infosüsteemide vastupidavus ja stabiilsus 
siseturu sujuvaks toimimiseks ning 
üksikisikute, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja ettevõtjate vahelise 
side ja teabevahetuse jaoks hädavajalikud.

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) ELi tasandil tuleks luua 
koostöömehhanism, mis võimaldaks 
vahetada võrgu- ja infoturbe alast teavet 
ning tegeleda selles vallas koordineeritud 
avastamise ja reageerimisega. Et selline 
mehhanism oleks tõhus ja kaasav, on 
oluline, et kõigil liikmesriikidel oleks 
miinimumsuutlikkus ja strateegia võrgu- ja 
infoturbe kõrge taseme tagamiseks oma 
territooriumil. Minimaalseid turvanõudeid 
tuleks kohaldada ka haldusasutuste ja 
elutähtsa infotaristu operaatorite suhtes, et 
edendada riskihalduse kultuuri ja tagada, et 
kõige raskematest intsidentidest teatatakse.

(4) ELi tasandil tuleks luua 
koostöömehhanism, mis võimaldaks 
vahetada võrgu- ja infoturbe alast teavet 
ning tegeleda selles vallas koordineeritud 
avastamise ja reageerimisega. Et selline 
mehhanism oleks tõhus ja kaasav, on 
oluline, et kõigil liikmesriikidel oleks 
miinimumsuutlikkus ja strateegia võrgu- ja 
infoturbe kõrge taseme tagamiseks oma 
territooriumil. Minimaalseid turvanõudeid 
tuleks kohaldada ka haldusasutuste ja 
elutähtsa infotaristu operaatorite suhtes, et 
edendada riskihalduse kultuuri ja tagada, et 
kõige raskematest intsidentidest teatatakse. 
Seetõttu on vaja pakkuda kohandatud 
koolitusi, mis hõlmavad nende 
intsidentide tagajärgi kodanike 
isikuandmete ja eraelu puutumatuse 
kaitsele.

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Ágnes Hankiss
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Käesolevas direktiivis tuleks 
keskenduda elutähtsa infrastruktuuri 
tõeliselt elutähtsale osale:
(1) see on elutähtis, võttes arvesse selle 
struktuurilist positsiooni kogu 
infrastruktuuride süsteemis, ning 
tugevdab teiste infrastruktuuride ja 
sektorite vahelist vastastikust sõltuvust;
(2) see on loomuldasa elutähtis oma 
ülesande või funktsiooni tõttu 
ühiskonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Et hõlmatud oleks kõik asjakohased 
intsidendid ja riskid, tuleks käesolevat 
direktiivi kohaldada kõigi võrgu- ja 
infosüsteemide suhtes. Haldusasutuste ja 
operaatorite suhtes kehtestatud kohustusi 
ei tuleks siiski kohaldada ettevõtjate 
suhtes, kes pakuvad üldkasutatavaid 
sidevõrke või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. märtsi 2002. aasta 
direktiivi 2002/21/EÜ (elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva 
raamistiku kohta(raamdirektiiv))2

tähenduses ja kelle suhtes kehtivad 
konkreetsed turva- ja terviklusnõuded, mis 
on sätestatud nimetatud direktiivi 
artiklis 13a, ning neid ei tuleks kohaldada 

(5) Et hõlmatud oleks kõik asjakohased 
intsidendid ja riskid, tuleks käesolevat 
direktiivi kohaldada kõigi võrgu- ja 
infosüsteemide suhtes. Haldusasutuste ja 
ettevõtjate suhtes kehtestatud kohustusi ei 
tuleks siiski kohaldada ettevõtjate suhtes, 
kes pakuvad üldkasutatavaid sidevõrke või 
üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 
2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ 
(elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv))2 tähenduses ja kelle suhtes 
kehtivad konkreetsed turva- ja 
terviklusnõuded, mis on sätestatud 
nimetatud direktiivi artiklis 13a, ning neid 
ei tuleks kohaldada ka usaldusteenuse 
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ka usaldusteenuse pakkujate suhtes. pakkujate suhtes.
__________________ __________________
2 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33. 2 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33.

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Praegune suutlikkus ei ole ELis võrgu 
ja infoturbe kõrge taseme tagamiseks 
piisav. Liikmesriikide valmisoleku tase on 
väga erinev ning see põhjustab ELi lõikes 
lähenemisviiside killustatuse. See 
omakorda toob kaasa tarbijate ja ettevõtjate 
kaitstuse ebaühtluse ja vähendab võrgu- ja 
infoturbe üldist taset ELis. Kui 
haldusasutuste ja operaatorite suhtes ei 
kohaldata ühised miinimumnõuded, ei ole 
ELi tasemel võimalik luua üldist tõhusat 
koostöömehhanismi.

(6) Praegune suutlikkus ei ole ELis võrgu 
ja infoturbe kõrge taseme tagamiseks 
piisav. Liikmesriikide valmisoleku tase on 
väga erinev ning see põhjustab ELi lõikes 
lähenemisviiside killustatuse. See 
omakorda toob kaasa tarbijate ja ettevõtjate 
kaitstuse ebaühtluse ja vähendab võrgu- ja 
infoturbe üldist taset ELis. Kui 
haldusasutuste ja ettevõtjate suhtes ei 
kohaldata ühised miinimumnõuded, ei ole 
ELi tasemel võimalik luua üldist tõhusat 
koostöömehhanismi.

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tähtis on tunnistada meie vajadusi 
rahuldavate komplekssete süsteemide 
loomupärast ebakindlust. See nõuab ühelt 
poolt nende, kes organisatsiooni 
kaitsevad, ja teiselt poolt nende, kes 
määravad selle strateegilise suuna, 
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paremini ühtelangevat nägemust sellest, 
mis on elutähtis.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks 
piidata liikmesriikide võimalust võtta 
vajalikke meetmeid, et tagada oma oluliste 
turvalisusega seotud huvide kaitse, tagada 
avalik kord ja julgeolek ning võimaldada 
kriminaalkuritegude uurimist, avastamist ja 
nende eest vastutuselevõtmist, tingimusel, 
et see ei anna neile võimalust kasutada 
seda ettekäändena oma üldisemate, eraelu 
puutumatuse ja isikuandmete kaitsega 
seotud kohustuste täitmata jätmiseks. 
Vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 346 ei tohi ühtki liikmesriiki 
kohustada andma teavet, mille 
avalikustamist ta peab oma oluliste 
julgeolekuhuvide vastaseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et saavutada võrgu ja infosüsteemide 
turvalisuse kõrge tase ja see säilitada, 
peaks igal liikmesriigil olema riiklik võrgu-
ja infoturbe strateegia, milles oleks 

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

määratletud strateegilised eesmärgid ja 
konkreetsed poliitilised meetmed, mida 
rakendada. Riikide tasemel tuleb välja 
töötada olulistele nõuetele vastavad võrgu-
ja infoturbe koostöökavad, et saavutada 
selline reageerimissuutlikkuse tase, mis 
võimaldaks teha intsidentide korral 
tulemuslikku ja tõhusat koostööd nii riikide 
kui ka ELi tasemel, austades ja kaitstes 
seejuures eraelu puutumatust ja 
isikuandmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Käesoleva direktiivi kohaselt 
vastuvõetud sätete tõhusa rakendamise 
huvides tuleks igas liikmesriigis luua või 
nimetada tsiviilkontrolli alla kuuluv 
demokraatliku järelevalvega ja oma 
tegevuses läbipaistev riigi pädev asutus, 
kes vastutab võrgu- ja infoturbe alaste 
küsimuste koordineerimise eest ning 
tegutseb ELi taseme piiriülese koostöö 
keskusena. Riigi pädevale asutusele ja 
riigi ühtsele kontaktpunktile tuleks anda 
piisavad tehnilised, rahalised ja 
inimressursid, mis võimaldaksid neil oma 
ülesandeid tulemuslikult ja tõhusalt täita 
ning seeläbi saavutada käesoleva direktiivi 
eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ágnes Hankiss
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) See koostöövõrk peaks ühtlasi 
aitama riigi pädevatel asutustel ja 
komisjonil ENISA, Europoli 
küberkuritegevuse vastase võitluse 
keskuse ja asjaomaste avalike 
haldusasutuste ja turuosalistega 
konsulteerides jagada kogemusi, arutleda 
tekkivate küsimuste üle ning kokku 
leppida kõik aspektid, mis seonduvad 
käesoleva direktiivi ja iseäranis selle 
IV peatüki ühetaolise tõlgendamise ning 
sujuva ja ühtse rakendamisega kõikides 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Üha rohkemad sektorid võtavad 
oma andmetöötluskeskkonnas kasutusele 
pilveteenused, näiteks elutähtsat 
infrastruktuuri juhtivad IT-teenused. 
Piisavad turvameetmed peavad tagama 
pilvandmete konfidentsiaalsuse, 
terviklikkuse ja kättesaadavuse. 
Infrastruktuuriteenuste veebimajutamise 
ja tundlike andmete pilvekeskkonnas 
säilitamisega kaasnevad turbe ja 
vastupidavuse nõuded, mille suhtes on 
olemasolevatel pilveteenustel veel palju 
vajakajäämisi. Seega on vaja tagada, et 
pilvandmetöötluse keskkond suudab 
pakkuda tundlike elutähtsate 
infrastruktuuriandmete kindlat kaitset, 
arendades innovatiivseid sissetungimiste 
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avastamise tehnoloogiaid.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 35
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 36
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Juba olemasolevaid riiklikke 
koostöömehhanisme avaliku ja erasektori 
operaatorite vahel tuleks täielikult 
austada ning käesoleva direktiivi sätted ei 
tohiks kahjustada asjaomaseid sõlmitud 
koostöökokkuleppeid.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 38
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Teatamiskohustuse kehtima 
hakkamise piir peaks olema kindlaks 
määratud selliselt, et see põhineks ENISA 
tehnilistel suunistel direktiivi 
2009/140/EÜ kohastest intsidentidest 
teatamise kohta ning et teatamiskohustus 
kehtiks peaasjalikult selliste rikkumiste 
kohta, mis mõjutavad või võivad mõjutada 
asjaomaste võrkude ja teenuste pidevust 
või terviklikkust. See edendab tingimusi ja 
kriteeriume käesoleva direktiivi sätete 
järjepidevaks rakendamiseks ja 
ühtlustatud jõustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Selleks et vältida erinevate 
rahvusvaheliste ja ELi institutsioonide, 
asutuste ja agentuuride ning juba 
olemasolevate infoturbeintsidentidega 
tegelevate rühmade vahel tehtava töö 
kordamist, tuleks Euroopa Liidu Võrgu-
ja Infoturbeametile, riiklikele 
infoturbeintsidentidega tegelevatele 
rühmadele ja Europoli küberkuritegevuse 
vastase võitluse keskusele anda 
maksimaalne võimalus koostöövõrgus 
osaleda.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 43
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Arvestades võrgu ja info turvalisusega 
seotud probleemide globaalsust, on vaja 
teha tihedamat rahvusvahelist koostööd, et 
parandada turbestandardeid ja 
teabevahetust ning edendada ühtset 
üleilmselt lähenemist võrgu- ja infoturbe 
küsimustele.

(21) Arvestades võrgu ja info turvalisusega 
seotud probleemide globaalsust, on vaja 
teha tihedamat rahvusvahelist koostööd, et 
parandada turbestandardeid ja 
teabevahetust ning edendada ühtset 
üleilmselt lähenemist võrgu- ja infoturbe 
küsimustele, tingimusel, et riikide 
käsutusse, kellega kaalutakse sellise 
koostöö tegemist, antakse kontrolli- ja 
andmekaitsevahendid, mis tagavad 
samasuguse turvalisuse nagu ELis 
kasutatavad vahendid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 44
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(22) Vastutus võrgu ja info turvalisuse 
tagamise eest lasub suuresti haldusasutustel 
ja operaatoritel. Asjakohaste regulatiivsete 
nõuete ja tööstuse vabatahtlike 
tegutsemisviiside kaudu tuleks levitada ja 
arendada riskihalduskultuuri, mis hõlmaks 
riskihindamist ja riskist lähtuvalt 
asjakohaste turvameetmete rakendamist. 
Kui selline riskihalduskultuur on juba 
olemas ja iseäranis juhul, kui selle 
aluseks on vabatahtlik tegevus, tuleks 
seda toetada, tugevdada ja jagada. Samuti 
on oluline kehtestada võrdsed tingimused, 
et koostöövõrk saaks tegelikult toimida ja 
et tagatud oleks kõigi liikmesriikide 
tulemuslik koostöö.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(22) Vastutus võrgu ja info turvalisuse 
tagamise eest lasub suuresti haldusasutustel 
ja ettevõtjatel. Regulatiivsete nõuete ja 
tööstuse asjakohaste tegutsemisviiside 
kaudu tuleks levitada ja arendada 
riskihalduskultuuri, mis hõlmaks 
riskihindamist ja riskist lähtuvalt 
asjakohaste turvameetmete rakendamist, 
püüdes ette näha pahatahtlikke või 
juhuslikke turvaintsidente. Samuti on 
oluline kehtestada võrdsed tingimused, et 
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liikmesriikide tulemuslik koostöö. koostöövõrk saaks tegelikult toimida ja et 
tagatud oleks kõigi liikmesriikide 
tulemuslik koostöö.

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Haldusasutused ja eraettevõtjad, 
sealhulgas võrgu- ja infoteenuste ja 
tarkvara pakkujad, peaksid kaaluma oma 
infosüsteemide ja andmeväljade kaitsmist, 
mis moodustab osa nende 
hoolsuskohustusest. Nad peaksid tagama 
ohtude ja puuduste suhtes kohandatud 
tasemel kaitse, mida on võimalik 
mõistlikult tuvastada. Sellise kaitsega 
seotud kulud ja koormus peaksid 
kajastama küberrünnaku võimalikke 
kahjusid asjaomaste isikute jaoks.

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Neid kohustusi tuleks peale 
elektroonilise side sektori kohaldada ka 
infoühiskonnateenuste peamiste 
pakkujate suhtes, kes on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
juuni 1998. aasta direktiivis 98/34/EÜ, 
millega nähakse ette tehnilistest 

(24) Neid kohustusi tuleks kohaldada ka 
neile pilvandmetöötluse teenustele, milles 
säilitatakse direktiivis 2008/114/EÜ 
(elutähtsate infrastruktuuride kohta) 
osutatud tundlikke elutähtsaid Euroopa 
Liidu infrastruktuuriandmeid. 
Tarkvaraarendajad ja riistvaratootjad ei ole 
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standarditest ja eeskirjadest ning 
infoühiskonna teenuste eeskirjadest 
teatamise kord,4 ning kelle teenustele 
toetuvad infoühiskonna järgmise tasandi 
teenused ja tegevus internetis, näiteks e-
kaubanduse platvormid, internetimaksete 
lüüsid, sotsiaalvõrgustikud, 
otsingumootorid, pilvandmetöötluse 
teenused, tarkvarapoed. Katkestused 
sellistes infoühiskonna üldteenustes 
takistavad ka muude infoühiskonna 
teenuste pakkumist, mille olulised 
sisendid sõltuvad just sellistest 
üldteenustest. Tarkvaraarendajad ja 
riistvaratootjad ei ole infoühiskonna 
teenuste pakkujad ja seega jäetakse nemad 
välja. Need kohustused peaksid laienema 
ka haldusasutustele ja elutähtsate 
infrastruktuuride operaatoritele, kes 
sõltuvad suurel määral info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiast ning kelle 
tegevus on äärmiselt oluline, et säilitada 
majanduse ja ühiskonna jaoks 
hädavajalikud funktsioonid; nende hulka 
kuuluvad näiteks elektri-, gaasi-, 
transpordi- ja krediidiettevõtted, 
väärtpaberibörsid ja tervishoiuasutused. 
Selliste võrkude ja infosüsteemide töö 
katkestused mõjutaksid siseturgu.

infoühiskonna teenuste pakkujad ja seega 
jäetakse nemad välja. Need kohustused 
peaksid laienema ka haldusasutustele ja 
elutähtsate infrastruktuuride operaatoritele, 
kes sõltuvad suurel määral info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiast ning kelle 
tegevus on äärmiselt oluline, et säilitada 
majanduse ja ühiskonna jaoks 
hädavajalikud funktsioonid; nende hulka 
kuuluvad näiteks elektri-, gaasi-, 
transpordi- ja krediidiettevõtted, 
väärtpaberibörsid, tervishoiuasutused ja 
põllumajandusettevõtjad. Selliste võrkude 
ja infosüsteemide töö katkestused 
mõjutaksid siseturgu.

__________________
4 EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Neid kohustusi tuleks peale 
elektroonilise side sektori kohaldada ka 
infoühiskonnateenuste peamiste pakkujate 

(24) Neid kohustusi tuleks peale 
elektroonilise side sektori kohaldada ka 
infoühiskonnateenuste peamiste pakkujate 
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suhtes, kes on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. 
aasta direktiivis 98/34/EÜ, millega nähakse 
ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest 
teatamise kord,4 ning kelle teenustele 
toetuvad infoühiskonna järgmise tasandi 
teenused ja tegevus internetis, näiteks e-
kaubanduse platvormid, internetimaksete 
lüüsid, sotsiaalvõrgustikud, 
otsingumootorid, pilvandmetöötluse 
teenused, tarkvarapoed. Katkestused 
sellistes infoühiskonna üldteenustes 
takistavad ka muude infoühiskonna 
teenuste pakkumist, mille olulised sisendid 
sõltuvad just sellistest üldteenustest. 
Tarkvaraarendajad ja riistvaratootjad ei 
ole infoühiskonna teenuste pakkujad ja
seega jäetakse nemad välja. Need 
kohustused peaksid laienema ka 
haldusasutustele ja elutähtsate 
infrastruktuuride operaatoritele, kes 
sõltuvad suurel määral info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiast ning kelle 
tegevus on äärmiselt oluline, et säilitada 
majanduse ja ühiskonna jaoks 
hädavajalikud funktsioonid; nende hulka 
kuuluvad näiteks elektri-, gaasi-, 
transpordi- ja krediidiettevõtted, 
väärtpaberibörsid ja tervishoiuasutused. 
Selliste võrkude ja infosüsteemide töö 
katkestused mõjutaksid siseturgu.

suhtes, kes on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. 
aasta direktiivis 98/34/EÜ, millega nähakse 
ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest 
teatamise kord,4 ning kelle teenustele 
toetuvad infoühiskonna järgmise tasandi 
teenused ja tegevus internetis, näiteks e-
kaubanduse platvormid, internetimaksete 
lüüsid, sotsiaalvõrgustikud, 
otsingumootorid, pilvandmetöötluse 
teenused, tarkvarapoed. Katkestused 
sellistes infoühiskonna üldteenustes 
takistavad ka muude infoühiskonna 
teenuste pakkumist, mille olulised sisendid 
sõltuvad just sellistest üldteenustest. 
Tarkvaraarendajatel ja riistvaratootjatel 
on tähtis ülesanne tark- ja riistvara 
kaitsmisel nii tahtlike kui ka tahtmatute 
turvaaukude eest, mis võivad kahjustada 
õigust andmete puutumatusele ning võrgu 
ja teabe turvalisust, ning nad peaksid
seega samuti kuuluma käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse. Need kohustused 
peaksid laienema ka haldusasutustele ja 
elutähtsate infrastruktuuride operaatoritele, 
kes sõltuvad suurel määral info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiast ning kelle 
tegevus on äärmiselt oluline, et säilitada 
majanduse ja ühiskonna jaoks 
hädavajalikud funktsioonid; nende hulka 
kuuluvad näiteks elektri-, gaasi-, 
transpordi- ja krediidiettevõtted, 
väärtpaberibörsid ja tervishoiuasutused. 
Selliste võrkude ja infosüsteemide töö 
katkestused mõjutaksid siseturgu.

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

Or. en

Muudatusettepanek 49
Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Eriti suurt muret tekitab 
infoühiskonnateenuste peamiste 
pakkujate poolt tahtlike ja tahtmatute 
tark- ja riistvara turvaaukude kasutamine. 
Nende tahtlike ja tahtmatute turvaaukude 
kasutamine isikuandmete töötlemise 
eesmärgil peaks olema liidu või 
liikmesriigi õiguse alusel seadusjärgselt 
lubatud vaid õigusliku kohustuse täitmise 
või õigusliku vajaduse korral.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Tanja Fajon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Lapsed puutuvad interneti ja muu 
kaasaegse tehnoloogia ning sellega 
kaasnevate ohtudega kokku juba väga 
varajasest east peale. Lapsesõbraliku 
veebiruumi asjakohane juhtimine on 
äärmiselt tähtis, et kahju vähendada ja 
tagada, et laste ja nende õiguste kaitse ei 
satuks ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 54
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(27) Vältimaks väikese suurusega 
operaatorite ja kasutajate 
ebaproportsionaalset finants- ja 
halduskoormust, peaksid nõuded olema 
proportsionaalsed asjaomase võrgu või 
infosüsteemi puhul esineva riskiga, võttes 
sealjuures arvesse selliste meetmete kõrget 
tehnilist taset. Kõnealuseid nõudeid ei 
tuleks kohaldada väikeettevõtjate suhtes, 
välja arvatud juhul, kui nad kuuluvad 
tundlike sektorite reguleerimisalasse, 
mille suhtes laienevad 12. juuli 
2002. aasta direktiivi 2002/58/EÜ 
kohustused, kuna antud valdkonna riskid 
ei sõltu ettevõtja suurusest, vaid töödeldud 
andmete olemusest ja mahust.

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(28) Pädevad asutused peaksid pöörama 
piisavat tähelepanu mitteametlike ja 
usaldusväärsete teabejagamiskanalite 
säilitamisele operaatorite ning avaliku ja 
erasektori vahel. Pädevatele asutustele 
teatatud intsidentide avalikustamisel tuleks 
üldsuse huvi saada ohtudest teada seada 
lühiajalistest majanduslikest kaalutlustest 
tähtsamale kohale.

Or. de

Muudatusettepanek 56
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 57
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(29) Pädevatel asutustel peaksid olema 
oma ülesannete täitmiseks vajalikud 
vahendid, kaasa arvatud volitused saada 
ettevõtjatelt ja haldusasutustelt võrgu või 
infosüsteemi turvalisuse taseme 
hindamiseks piisavat teavet ning 
usaldusväärseid ja põhjalikke andmeid 
reaalsete intsidentide kohta, mis on 
mõjutanud võrgu või infosüsteemi tööd.

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Tanja Fajon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Interneti kuritahtlik kasutamine 
võimaldab organiseeritud kuritegevusel 
rahapesu ja võltsimise ning muude 
intellektuaalomandi õiguse rikkumisega 
seotud toodete ja teenuste pakkumise 
eesmärgil laieneda ning katsetada uusi 
kuritegelikke toiminguid, näidates 
seejuures hirmuäratavat kaasaegse 
tehnoloogiaga kohandumise suutlikkust.

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) Sageli on intsidendi põhjuseks 
kuritegelik käitumine. Intsidendi seotust 
kuriteoga võib kahtlustada ka siis, kui 
alguses ei ole nende kahtluste 
kinnitamiseks piisavalt selgeid tõendeid. 
Sellises olukorras peaks pädevate asutuste 
ja õiguskaitseasutuste asjakohane koostöö 
olema osa tulemuslikust ja igakülgsest 
reageerimisest turvaintsidentide ohule. 
Ohutu, turvalise ja vastupidavama 
keskkonna edendamine eeldab, et 
intsidentidest, mille puhul kahtlustatakse 
seotust raske kuriteoga, teatatakse 
süstemaatiliselt õiguskaitseasutustele. 
Intsidendi, näiteks küberterrorismi, s.o 
kübervahendite kasutamine elutähtsate 
riiklike infrastruktuuride töö seiskamiseks 
valitsuse või tsiviilelanikkonna sundimise 
või hirmutamise eesmärgil, seotust raske 
kuriteoga tuleks hinnata lähtuvalt ELi 
õigusaktidest küberkuritegevuse kohta ja 
Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse 
konventsioonist.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Liikmesriigid peaksid eraldama 
riigisiseseks radikaliseerumis- ja 
terrorismivastaseks võitluseks piisavad 
vahendid, kuna see jõuab kiiresti 
elutähtsate infrastruktuuride kaitseni. 
Nad peaksid säilitama terrorismivastase 
võitluse poliitika alal tihedama koostöö 
ELi ja NATO vahel. ELi välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat, ELi 
terrorismivastase võitluse koordinaatorit 
ja Europoli küberkuritegevuse vastase 
võitluse keskust tuleks täielikult teavitada 
ohtudest, mida tajutakse terroristlikku 
laadi ohtudena.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Tanja Fajon
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Küberkuritegevus tekitab üha 
suuremat majanduslikku ja sotsiaalset 
kahju, mis mõjutab miljoneid tarbijaid, 
ning põhjustab igal aastal hinnanguliselt 
290 miljardi euro suuruse kahju1.
__________________
1 Nortoni küberkuritegevuse aruande 
2012 alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Tanja Fajon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Isikuandmeid hangitakse sageli 
pettusega, iseäranis organiseeritud 
kuritegevuses, et võltsida dokumente või 
muuta ehtsaid dokumente ja panna seega 
toime muid kuritegusid.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Tanja Fajon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 b) Komisjoni tehtud uuringu1 kohaselt 
on 1,8 % Euroopa Liidu 
internetikasutajatest langenud 
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identiteedivarguse ohvriks ja 12 % mõne 
muu võrgupettuse ohvriks. Isikuandmete 
kaitse veebis on tähtis veebis toimuva 
kuritegevuse vastu võitlemise eeltingimus 
ja oluline vahend, mis aitab taastada 
kodanike usalduse veebipõhiste teenuste 
vastu.
__________________
1 Eriaruanne nr 390 küberkuritegevuse 
kohta, juuli 2012.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Tanja Fajon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Käesolev direktiiv tuleks vastu võtta 
alles pärast üldist andmekaitset 
käsitlevate õigusaktide vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(33) Komisjon peaks käesoleva direktiivi 
sätted regulaarselt läbi vaatama eelkõige 
selleks, et teha kindlaks, kas neid on vaja 
muuta seoses tehnoloogia ja turutingimuste 
muutumisega ning seoses kohustustega, 
mille eesmärk on tagada võrkude ja teabe 
turvalisuse ja terviklikkuse ning eraelu ja 
isikuandmete kaitse kõrgeim tase.
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Or. fr

Muudatusettepanek 67
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 68
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(39) Koostöövõrgus riskide ja intsidentide 
kohta teabe jagamine ning intsidentidest 
riigi pädevatele asutustele teatamise nõude 
järgimine võib eeldada isikuandmete 
töötlemist. Kui selline isikuandmete 
töötlemine on vajalik käesoleva direktiivi 
eesmärgiks oleva üldiste huvide järgimise 
jaoks, siis võib see olla õiguspärane 
vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artiklile 7. 
See ei mõjuta eelkõige pädevate asutuste 
proportsionaalse sekkumise võimalust, 
mis tõenäoliselt ei kahjusta põhiõiguste 
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olemuslikult põhiõiguste harta artikliga 8 
tagatud õigust isikuandmete kaitsele. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleks 
vajaduse korral kohaldada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta 
määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse 
juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni dokumentidele8. Kui 
ELi institutsioonid ja organid töötlevad 
käesoleva direktiivi kohaldamisel andmeid, 
peaks see toimuma kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2000. aasta määrusega (EÜ) nr 45/2001 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja 
asutustes ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta.

harta artikliga 8 tagatud õigust 
isikuandmete kaitsele. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisel tuleks vajaduse korral
kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) 
nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele8. Kui ELi institutsioonid ja 
organid töötlevad käesoleva direktiivi 
kohaldamisel andmeid, peaks see toimuma 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) 
nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta.

__________________ __________________
8 EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43. 8 EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Arvestades, et kõikide meetmete 
puhul peab olema tagatud põhiliste 
inimõiguste, iseäranis Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonis (artikkel 8 eraelu 
puutumatuse kohta) sätestatud õiguste 
asjakohane kaitse ning 
proportsionaalsuse põhimõtte järgimine.

Or. de

Muudatusettepanek 70
Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestatakse operaatoritele ja 
haldusasutustele turvanõuded.

(c) kehtestatakse ettevõtjatele ja 
haldusasutustele turvanõuded.

Or. fr

Muudatusettepanek 71
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Samuti ei piira käesolev direktiiv 
järgmiste õigusaktide kohaldamist: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta,10 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. juuli 2002. aasta 
direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse 
isikuandmete töötlemist ja eraelu 
puutumatuse kaitset elektroonilise side 
sektoris, ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta11.

5. Käesolev direktiiv järgib täielikult 
järgmiste õigusaktide kohaldamist: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta,10 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. juuli 2002. aasta 
direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse 
isikuandmete töötlemist ja eraelu 
puutumatuse kaitset elektroonilise side 
sektoris, ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta11.

__________________ __________________
10 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. 10 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
11 SEC(2012) 72 (final). 11 SEC(2012) 72 (final).

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Ágnes Hankiss
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Miski ei takista liikmesriike võtmast vastu 
ja säilitamast sätteid, millega tagatakse 
turvalisuse kõrgem tase, ilma et see piiraks 
nende ELi õigusest tulenevaid kohustusi. 
Sellele vaatamata ei tohi liikmesriigid 
IV peatüki sätteid üle võttes säilitada või 
vastu võtta siseriiklikke õigusakte, mis 
erinevad või on vastuolus nimetatud 
peatüki sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Miski ei takista liikmesriike võtmast vastu 
ja säilitamast sätteid, millega tagatakse 
turvalisuse kõrgem tase, ilma et see piiraks 
nende ELi õigusest tulenevaid kohustusi, 
siiski peavad nad täitma neid 
minimaalseid ühiseid nõudeid, mis on 
sätestatud käesolevas direktiivis.

Or. hu

Muudatusettepanek 74
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

töödeldakse, võetakse välja või edastatakse 
punktides a ja b kirjeldatud komponentide 
töö ja kasutamise jaoks;

Or. de

Muudatusettepanek 75
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 76
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „võrgu- ja infoturbe koostöökava” –
kava, millega luuakse organisatsiooniliste 
ülesannete, vastutuse ja protseduuride
raamistik, et säilitada või taastada võrkude 
ja infosüsteemide töö neid mõjutava ohu 
või intsidendi korral;

(6) „võrgu- ja infoturbe koostöökava” –
kava, millega luuakse organisatsiooniliste 
ülesannete, vastutuse ja protseduuride 
suunav raamistik, et säilitada või taastada 
võrkude ja infosüsteemide töö neid 
mõjutava ohu või intsidendi korral;

Or. en
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Muudatusettepanek 77
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „operaator” – (8) „ettevõtja” –

Or. fr

Muudatusettepanek 78
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 8 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 79
Ágnes Hankiss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 80
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 81
Ágnes Hankiss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) „ohualane teave” – teave, mis 
kirjeldab teatavale intsidendile eelnevat 
rünnet või teatava intsidendi põhjustamise 
katset ja mis sisaldab küberründe 
signatuuri.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vastu riikliku 
võrgu- ja infoturbe strateegia, milles 
määratletakse strateegilised eesmärgid ning 
konkreetsed poliitilised ja regulatiivsed
meetmed, mille abil saavutada võrgu ja 
info turvalisuse kõrge tase ja seda säilitada. 
Eelkõige käsitletakse riiklikus võrgu- ja 
infoturbe strateegias järgmisi küsimusi:

1. Iga liikmesriik võtab vastu riikliku 
võrgu- ja infoturbe strateegia, milles 
määratletakse strateegilised eesmärgid ning 
konkreetsed poliitilised meetmed, mille 
abil saavutada võrgu ja info turvalisuse 
kõrge tase ja seda säilitada. Eelkõige 
käsitletakse riiklikus võrgu- ja infoturbe 
strateegias järgmisi küsimusi:

Or. de

Muudatusettepanek 83
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhtimisraamistik, mille toel strateegia 
eesmärgid ja prioriteedid ellu viia; see 
hõlmab valitsusasutuste ja muude
asjaosaliste ülesannete ja vastutuse selget 
määratlust;

(b) juhtimisraamistik, mille toel strateegia 
eesmärgid ja prioriteedid ellu viia; see 
hõlmab valitsusasutuste ja asjaomaste
asjaosaliste ülesannete ja vastutuse selget 
määratlust;

Or. de

Muudatusettepanek 84
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) valmisoleku, reageerimise ja taaste 
üldmeetmete, kaasa arvatud avaliku ja 
erasektori koostöö mehhanismide 
kindlaksmääramine;

(c) valmisoleku, reageerimise ja taaste 
üldmeetmete, kaasa arvatud avaliku ja 
erasektori ning avaliku ja kolmanda 
sektori koostöö mehhanismide 
kindlaksmääramine;
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Or. fi

Muudatusettepanek 85
Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) riski hindamise kava, et teha kindlaks 
riskid ja hinnata võimalike intsidentide 
mõju;

(a) riskihaldusraamistik, mis hõlmab 
vähemalt riskide regulaarset hindamist, et 
teha kindlaks riskid ja hinnata võimalike 
intsidentide mõju, ning teabe turvalisuse 
ja terviklikkuse kaitsemeetmeid, 
sealhulgas varajast hoiatamist;

Or. fr

Selgitus

Riski hindamise kava on ebapiisav ja ei hõlma muid riskide haldamiseks vajalikke meetmeid 
seoses võrkude ja teabe turvalisusega. Euroopa andmekaitseinspektor soovitab rakendada 
riskihaldusraamistikku, mis hõlmab riskide hindamist.

Muudatusettepanek 86
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklik võrgu- ja infoturbe strateegia 
ning riiklik võrgu- ja infoturbe 
koostöökava edastatakse komisjonile ühe 
kuu jooksul pärast seda, kui need on vastu 
võetud.

3. Riiklik võrgu- ja infoturbe strateegia 
ning riiklik võrgu- ja infoturbe 
koostöökava edastatakse komisjonile, 
Euroopa Parlamendi pädevale 
komisjonile ja Euroopa 
andmekaitseinspektorile ühe kuu jooksul 
pärast seda, kui need on vastu võetud.

Or. de
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Muudatusettepanek 87
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklik võrgu- ja infoturbe strateegia 
ning riiklik võrgu- ja infoturbe 
koostöökava edastatakse komisjonile ühe 
kuu jooksul pärast seda, kui need on vastu 
võetud.

3. Iga liikmesriik koostab 12 kuu jooksul 
alates käesoleva direktiivi vastuvõtmisest 
ja ametlikust avaldamisest riikliku võrgu-
ja infoturbestrateegia. Riiklik võrgu- ja 
infoturbe strateegia ning riiklik võrgu- ja 
infoturbe koostöökava edastatakse 
komisjonile ühe kuu jooksul pärast seda, 
kui need on vastu võetud.

Or. hu

Selgitus

Kui riiklike strateegiate koostamiseks ei nähta ette tähtaega, võivad valdavaks muutuda 
märkimisväärsed hilinemised ja kõrvalekalded, millega aga rikutakse võrgustiku olemuse 
põhimõtet. Kuigi direktiivi artikli 21 sätete kohaselt peavad liikmesriigid õigusnormid vastu 
võtma 18 kuu jooksul pärast direktiivi vastuvõtmist ning kui riiklikud strateegiad võetakse 
vastu viimasena, tekib hilinemine muudel tasanditel. Seetõttu soovitatakse 
muudatusettepanekuga, et riiklike strateegiate puhul kehtiks 12kuuline piirang.

Muudatusettepanek 88
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon saadab kõik riiklikud 
võrgu- ja infoturbestrateegiad 
süstematiseeritud kujul kõikidele 
liikmesriikidele.

Or. hu

Selgitus

Liikmesriikidel on kasulik näha ka teiste kavasid. Need aitavad orienteeruda ja võivad isegi 
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pakkuda võimalust parimate tavade vahetamiseks.

Muudatusettepanek 89
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon koostab riiklike võrgu- ja 
infoturbestrateegiate ülesehituse kohta 
juhenddokumendi hiljemalt käesoleva 
direktiivi vastuvõtmisele järgneva kuue 
kuu jooksul. Selle eesmärk on aidata 
liikmesriikidel välja töötada ja vastu võtta 
võimalikult sarnase ülesehitusega 
dokumendid.

Or. hu

Selgitus

Tõhusam on ühenduse tasandil süstematiseerida ja koguda 28 sellist dokumenti, mille 
koostamisel on järgitud teatud ülesehituslikke suuniseid. Kuigi komisjoni juhenddokument ei 
oleks kohustuslik, järgiksid liikmesriigid riiklike võrgu- ja infoturbestrateegiate 
väljatöötamisel siiski soovitatud mudelit ja struktuuri.

Muudatusettepanek 90
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Pädevad asutused konsulteerivad riigi 
pädevate õiguskaitseasutuste ja 
andmekaitseasutustega, ning teevad 
nendega koostööd.

Or. de
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Muudatusettepanek 91
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Pädevad asutused konsulteerivad riigi 
asjaomaste õiguskaitseasutuste ja 
andmekaitseasutustega, kui nad peavad 
seda vajalikuks ja võttes seejuures arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet, ning teevad 
vajaduse korral nendega koostööd.

Or. fr

Muudatusettepanek 92
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused teavitavad igal juhul riikide 
asjaomaseid õigus- ja andmekaitseasutusi 
kohe, kui tekib kahtlus, et mõne 
liikmesriigi või kolmanda riigi 
ametiasutus
– on teada antud intsidendi põhjustaja;
– on rikkumisest teatajate avaldatud 
materjalile, arvestatavale avalikule 
allikale või pädevale asutusele 
konfidentsiaalselt edastatud teabele 
tuginedes võimaliku intsidendi põhjustaja.

Or. en
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Muudatusettepanek 93
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
õiguskaitseasutustele lõike 5 a (uus) 
alusel edastatud teatele järgneb 
automaatselt Europoli küberkuritegevuse 
vastase võitluse keskuse korraldus 
intsidenti uurida, ilma et see piiraks 
liikmesriikide pädevust intsidenti uurida.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 95
Csaba Sógor

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

6 a. Pädev asutus koostab kord aastas 
kõnealuse liikmesriigi asjakohasele 
ministeeriumile või ametile, kellele asutus 
esitab iga-aastase tegevusaruande, 
aruande selle kohta, millisel määral 
suutis asutus käesolevas direktiivis 
määratud ülesandeid täita.
Aastaaruandele lisatakse ka 
finantsaruanne.

Or. hu

Selgitus

Iga asutuse loomisel on minimaalne nõue, et kõnealune õigusakt sisaldab sätteid nende 
vastutuse ja aruandekohusluse kohta, mis käesoleval juhul toimub iga-aastase aruande 
vormis.

Muudatusettepanek 96
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 97
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 98
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile, 
millised on CERTi ressursid, volitused ja 
intsidentide käsitlemise protsess.

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile, 
Euroopa andmekaitseinspektorile ja ka 
üldsusele, millised on CERTi ressursid, 
volitused ja intsidentide käsitlemise 
protsess.

Or. de

Muudatusettepanek 99
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Koostöövõrk võimaldab pidevat 
teabevahetust komisjoni ja pädevate 
asutuste vahel. Taotluse korral abistab 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet 
(„ENISA”) koostöövõrku 
tehnoloogianeutraalsete suunistega, mis 
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sisaldavad nii avaliku kui ka erasektori 
jaoks sobilikke meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 101
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) arutavad ja hindavad ühe liikmesriigi 
või komisjoni taotlusel ühiselt üht või mitut 
artiklis 5 osutatud riiklikku võrgu- ja 
infoturbe strateegiat või riiklikku võrgu- ja 
infoturbe koostöökava käesoleva direktiivi 
reguleerimisala piires;

(d) arutavad ja hindavad ühe liikmesriigi,
komisjoni või Euroopa Parlamendi
taotlusel ühiselt üht või mitut artiklis 5 
osutatud riiklikku võrgu- ja infoturbe 
strateegiat või riiklikku võrgu- ja infoturbe 
koostöökava käesoleva direktiivi 
reguleerimisala piires;

Or. de

Muudatusettepanek 102
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 103
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) teevad koostööd ja vahetavad 
asjaomastel teemadel infot Europoli juures 
tegutseva küberkuritegevuse vastase 
võitluse Euroopa keskuse, Euroopa 
andmekaitseinspektori ja riiklike 
andmekaitseasutustega;

Or. de

Muudatusettepanek 104
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) korraldavad vastastikku suutlikkuse ja
valmisoleku eksperdihindamisi;

(h) korraldavad vastastikku suutlikkuse,
valmisoleku ja andmekaitse-eeskirjadest 
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kinnipidamise eksperdihindamisi;

Or. de

Muudatusettepanek 105
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 106
Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(i) korraldavad ELi tasandil võrgu- ja 
infoturbe õppusi ja osalevad vastavalt 
vajadusele rahvusvahelistel võrgu- ja 
infoturbe õppustel, tingimusel, et Euroopa 
kodanike isikuandmete kaitse tagavad 
asjaomased liikmesriigid.

Or. fr

Muudatusettepanek 107
Marie-Christine Vergiat

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

1 a. Isikuandmed avaldatakse üksnes 
vastuvõtjatele, kellel on õigus neid 
töödelda oma ülesannete täitmiseks. 
Avaldamisele kuuluvad üksnes andmed, 
mis on nimetatud ülesannete täitmiseks 
vajalikud vastavalt ELi õigusaktidele 
kõnealuses valdkonnas. Tagatakse 
eesmärgist tulenevate piirangute 
põhimõttest kinnipidamine. Nende 
andmete säilitamise tähtaeg on kuni kuus 
kuud, mida võib ühe korra pikendada.

Or. fr

Muudatusettepanek 108
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lähtudes lõigetes 2 ja 3 osutatud 
kriteeriumidest, võtab komisjon 
rakendusaktidega vastu otsused 
liikmesriikide juurdepääsu kohta sellele 
turvalisele taristule. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 109
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 110
Ágnes Hankiss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Valitud erasektori asutustes tuleb 
julgeolekukontrolli läbinud personalile 
levitada konkreetseid ohuluure andmeid 
küberohtude kohta elutähtsatele riiklikele 
infrastruktuuridele.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Nils Torvalds

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 112
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– koostöövõrgus riskidele ja intsidentidele 
hinnangu andmise protseduuride ja
kriteeriumide määratlus;

– koostöövõrgus riskidele ja intsidentidele 
hinnangu andmise kriteeriumide määratlus;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EL võib sõlmida rahvusvahelisi lepinguid 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, et võimaldada neil 
osaleda ja korraldada nende osalus 
mõningates koostöövõrgu tegevustes, ilma 
et see piiraks koostöövõrgu võimalusi. 
Sellises lepingus peab olema tagatud
koostöövõrgus ringlevate isikuandmete 
kõrgetasemeline kaitse.

Or. de

Muudatusettepanek 114
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EL võib sõlmida rahvusvahelisi lepinguid 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, et võimaldada neil 
osaleda ja korraldada nende osalus 
mõningates koostöövõrgu tegevustes, ilma 
et see piiraks koostöövõrgu võimalusi teha 
mitteametlikku rahvusvahelist koostööd. 
Selliseid lepinguid võib sõlmida üksnes 
liikmesriikidega, kes tagavad oma 
kodanike isikuandmete kaitse tasemel, mis 
on võrreldav liidu omaga, ning kes 
võimaldavad Euroopa kodanikel kaitsta 
oma õigusi nende territooriumil. Muudel 
juhtudel saavad nad osaleda üksnes 
mitteametliku koostöö raames.

Or. fr

Muudatusettepanek 115
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 116
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 117
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

mõju ning tagada seega neid võrke ja 
infosüsteeme kasutavate teenuste pidevus.

Or. fr

Muudatusettepanek 118
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 119
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et haldusasutused 
ja operaatorid teatavad pädevale asutusele 
nii intsidentidest kui ka ohualasest 
teabest, mis mõjutavad nende pakutavate 
põhiteenuste turvalisust.

Or. en
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Muudatusettepanek 120
Carl Schlyter

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

Muudatusettepanek

(a) turvalisuse ja julgeolekuga seotud 
raske hooletuse puhul peetakse 
kaubandusliku tarkvara tootjaid 
kasutajalepingus sätestatud vastutuse 
välistamise klauslitele vaatamata 
vastutavaks.

Or. en

Selgitus

Litsentsilepingus vabastavad kaubandusliku tarkvara tootjad end mis tahes vastutusest, mis 
võib tekkida turbele ebapiisava tähelepanu pööramise ja teisejärgulise programmeerimise 
tõttu. Selleks et ergutada tarkvaratoojaid turvameetmetesse investeerima, on vaja teistsugust 
suhtumist. See saab tegelikkuseks vaid siis, kui tarkvaratootjaid peetakse vastutavaks mis 
tahes turvalisuse puudujääkide eest.


