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Muudatusettepanek 19
Ioan Enciu

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.
Neil on ühiskonna jaoks eluliselt tähtis roll
ja need on muutunud samasugusteks 
üldlevinud tarbevahenditeks nagu elektri-
või veevarustus. Nende häired võivad 
põhjustada märkimisväärset majanduslikku
ja ühiskondlikku 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.

Or. ro

Muudatusettepanek 20
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
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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. Ameti asukoht on Kreeta 
saarel Iraklionis.

Or. el

Muudatusettepanek 21
Rolandas Paksas

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 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.

(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 hoides 
erialateadmiste kõrget taset ning abistades 
liikmesriike, komisjoni ning seeläbi 
äriringkondi, et aidata neil täita õiguslikke 
ja regulatiivseid võrgu- ja infoturbenõudeid
ning kindlaks määrata võrgu- ja infoturbe 
küsimused ja nendega tegeleda, aidates 
sellega kaasa siseturu sujuvale toimimisele.
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Or. lt

Muudatusettepanek 22
Ioan Enciu

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 käesoleva liidu 
õigusaktiga elektroonilise side valdkonnas 
määratud ülesandeid ja aitama üldiselt 
kaasa elektroonilise side turvalisuse, eraelu 
puutumatuse ja isikuandmete kaitse
suurendamisele, jagades muu hulgas 
erialateadmisi, andes nõu ning edendades 
heade tavade vahetamist.

Or. ro

Muudatusettepanek 23
Rolandas Paksas

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 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. Lisaks peaks 
amet äratama usaldust tänu oma 
sõltumatusele, antava nõu ja levitatava 
teabe kvaliteedile ning oma menetluste ja 
töömeetodite läbipaistvusele.

Or. lt
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Muudatusettepanek 24
Ioan Enciu

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, eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete paremale kaitsele ning 
võrgu- ja infoturbekultuuri 
väljatöötamisele Euroopa Liidu kodanike, 
tarbijate, ettevõtete ning avaliku sektori 
organisatsioonide jaoks, andes sellega 
panuse siseturu sujuvaks toimimiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 25
Ioan Enciu

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 
sidusrühmade koostööd Euroopas, eelkõige 
kaasates oma tegevusse riikide pädevad 
asutused ja erasektori võrgu- ja 
infoturbeeksperdid. Amet peaks abistama 
komisjoni ja liikmesriike dialoogis tööstuse 

(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 
sidusrühmade koostööd Euroopas, eelkõige 
kaasates oma tegevusse riikide pädevad 
asutused ja erasektori võrgu- ja 
infoturbeeksperdid. Amet peaks abistama 
ELi institutsioone ja liikmesriike dialoogis 
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esindajatega, et lahendada riist- ja 
tarkvaratoodetega seotud turvaprobleeme 
ning aidata seeläbi kaasa võrgu- ja 
infoturbe ühisele lähenemisviisile.

tööstuse esindajatega, et lahendada riist- ja 
tarkvaratoodetega seotud turvaprobleeme 
ning aidata seeläbi kaasa võrgu- ja 
infoturbe ühisele lähenemisviisile.

Or. ro

Muudatusettepanek 26
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Amet peaks toetama Euroopa 
liikmesriikide foorumit (EFMS –
European Forum of Member States), 
mille eesmärk on soodustada heade 
poliitiliste tavade alast arutelu ja 
teabevahetust, et võtta IKT infrastruktuuri 
turvalisuse ja vastupidavuse valdkonnas 
vastu jagatud poliitilised eesmärgid ja 
prioriteedid ning osalema aktiivsemalt 
selle töös.

Or. lt

Muudatusettepanek 27
Kinga Göncz

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 

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

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 
koolitusprogrammide abil.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Amet peaks aitama liikmesriikidel 
ja teenuseosutajatel tõsta oma üldisi 
turbestandarde, et kõik interneti kasutajad 
võtaksid vajalikud meetmed oma isikliku 
küberjulgeoleku tagamiseks.

Or. lt

Muudatusettepanek 29
Ioan Enciu

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 
sidusrühmas.

(25) Selleks et tagada oma eesmärkide 
täielik täitmine, peaks amet koostööd 
tegema õiguskaitseorganitega ja eraelu 
puutumatuse ja isikuandmete 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 
sidusrühmas.
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Or. ro

Muudatusettepanek 30
Kinga Göncz

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 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 sõltumatud
järelevalveasutused, mis tegelevad 
üksikisikute kaitsega seoses isikuandmete 
töötlemise ja selliste andmete vaba 
liikumisega.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet aitab komisjonil ja liikmesriikidel 
vastata võrgu- ja infoturbenõuetele 
olemasolevates ja tulevastes liidu 
õigusaktides, mis omakorda aitab kaasa 
siseturu sujuvale toimimisele.

1. Amet aitab komisjonil, teistel liidu 
institutsioonidel ja liikmesriikidel vastata 
õiguslikele ja regulatiivsetele võrgu- ja 
infoturbenõuetele olemasolevates ja 
tulevastes liidu õigusaktides, mis omakorda 
aitab kaasa siseturu sujuvale toimimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet aitab komisjonil ja liikmesriikidel 
vastata võrgu- ja infoturbenõuetele 
olemasolevates ja tulevastes liidu 
õigusaktides, mis omakorda aitab kaasa 
siseturu sujuvale toimimisele.

1. Amet aitab komisjonil, nõukogul, 
Euroopa Parlamendil ja liikmesriikidel 
vastata õiguslikele ja regulatiivsetele
võrgu- ja infoturbenõuetele ning eraelu 
puutumatuse ja isikuandmete kaitse 
nõuetele olemasolevates ja tulevastes liidu 
õigusaktides, mis omakorda aitab kaasa 
siseturu sujuvale toimimisele.

Or. ro

Muudatusettepanek 33
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet aitab komisjonil ja liikmesriikidel 
vastata võrgu- ja infoturbenõuetele 
olemasolevates ja tulevastes liidu 
õigusaktides, mis omakorda aitab kaasa 

1. Amet aitab komisjonil ja liikmesriikidel 
vastata võrgu- ja infoturbenõuetele 
olemasolevates ja tulevastes liidu 
õigusaktides, mis omakorda aitab kaasa 
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siseturu sujuvale toimimisele. siseturu sujuvale toimimisele ja tagab 
vabadusel, turvalisusel ja õiglusel 
rajaneval alal kõrgeimad andmekaitse 
standardid.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ioan Enciu

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 
ettevalmistavat tööd võrgu- ja 
infoturbealaste liidu õigusaktide 
väljatöötamiseks ja ajakohastamiseks;

a) abistab komisjoni viimase taotlusel või 
omaalgatuslikult võrgu- ja 
infoturbepoliitika arendamisel, andes talle 
nõu ja esitades arvamusi ning tehnilisi ja 
sotsiaalmajanduslikke analüüse ning tehes 
ettevalmistavat tööd võrgu- ja 
infoturbealaste liidu õigusaktide 
väljatöötamiseks ja ajakohastamiseks ning 
eraelu puutumatuse ja isikuandmete 
kaitseks, eriti seoses internetiga;

Or. ro

Muudatusettepanek 35
Bogusław Sonik

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 
neile reageerida;

b) edendab liikmesriikide vahelist ning 
liikmesriikide ja liidu institutsioonide
vahelist koostööd jõupingutustes, et vältida 
ja avastada võrgu- ja infoturbega seotud 
juhtumeid ja neile reageerida, kui neil on 
piiriülene mõju;

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Bogusław Sonik

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) hoiab ennast liikmesriikide ja liidu 
institutsioonide huvides kursis võrgu- ja 
infoturbe alase hetkeseisuga liidus, 
tuginedes teabele, mida talle kooskõlas 
liidu õigusaktide ja liidu õigusele 
vastavate siseriiklike õigusaktidega 
esitavad liikmesriigid ja liidu 
institutsioonid;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Kinga Göncz

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) toetab Euroopa pädevate reguleerivate
asutuste vahelist koostööd, toetades 
eelkõige nende jõupingutusi heade tavade 
ja standardite arendamisel ja vahetamisel
ning nende täieliku sõltumatuse 
edendamisel ja tagamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
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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) toetab pädevate avalik-õiguslike asutuste
omavahelist ning avaliku ja erasektori 
sidusrühmade vahelist koostööd liidus,
muu hulgas toetab dialoogi ja
jõupingutusi heade tavade arendamisel ja 
vahetamisel, edendab teabe jagamist ja 
teadlikkuse tõstmist, toetab 
elektroonikatoodete, -võrkude ja -teenuste 
riski juhtimise ja turvalisuse alaste 
Euroopa ja rahvusvaheliste standardite 
loomist ja kasutuselevõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Jan Philipp Albrecht, Kyriacos Triantaphyllides

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) toetab õiguskaitse- ja kohtuasutusi 
nende taotlusel või ameti enda algatusel 
erialateadmistega võitluses 
küberkuritegevuse vastu ja infoturbe 
juhtumite lahendamises; amet ei algata 
siiski konkreetseid eeluurimisi, samuti ei 
paluta ametilt korrapäraselt operatiivabi 
osutamist õiguskaitse- ja kohtuasutustele 
näiteks küberkuritegude uurimise või 
digitaalse kohtuekspertiisi alal.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Iliana Malinova Iotova

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) toetab õiguskaitse- ja kohtuasutusi 
nende taotlusel erialateadmistega 
võitluses küberkuritegevuse vastu ja 
küberintsidentide lahendamises;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Bogusław Sonik

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 liidu õigusaktide alusel loodud 
liidu institutsioone ja asutusi nende 
jõupingutustes võrgu- ja infoturbe alase
ennetamis-, avastamis-, analüüsi- ja 
reageerimisvõime arendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Jan Philipp Albrecht, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Infoturbeintsidentidega tegelevad rühmad 
(CERT)
1. Amet toetab riiklikke CERTe 
liikmesriikides ja liidu tasandil ning 
riiklike ja liidu CERTide, sealhulgas
Euroopa valitsuste CERTide rühma 
liikmete võrgu loomist ja tegevust. Amet 
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aitab tagada, et igal riiklikul ja liidu 
CERTil on piisav suutlikkus, mis vastab 
võimalikult palju kõige rohkem arenenud 
CERTide suutlikkusele, ning aitab selleks 
teha rühmade võrdlusanalüüsi ning 
edendab CERTide ja Euroopa valitsuste 
CERTide rühma vahelist dialoogi ning 
teabe ja parimate tavade vahetust. Amet 
edendab ja toetab koostööd asjaomaste 
riiklike ja liidu CERTide vahel, kui 
juhtumid hõlmavad või võivad hõlmata 
mitut CERTi.
2. Amet aitab kaasa kontaktide loomisele 
ning teabe ja parimate tavade vahetusele 
asjaomaste riiklike ja muude CERTide, 
rühmade ja foorumitega kolmandates 
riikides.
3. Amet toimib ELi CERTide 
koordineerimisasutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Kinga Göncz

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

Or. en

Muudatusettepanek 44
Bogusław Sonik
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – esimene lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti asukoht vastab järgmistele 
nõuetele:
a) see asub ühesainsas, üksnes ameti 
jaoks mõeldud hoones, mis kuulub 
ametile või on talle rendile antud;
b) see tagab kõrgeimad füüsilise 
julgeoleku ja andmete turvalisuse 
standardid;
c) see on kõige kulutasuvam.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kestus välja jäetud
Amet luuakse alates […] viieks aastaks.

Or. lt


