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Muudatusettepanek 34
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eriti selle artikli 83 lõiget 1, eriti selle artiklit 16 ja artikli 83 lõiget 1,

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada liikmesriikide kriminaalõigust 
infosüsteemide vastu suunatud rünnete 
valdkonnas ning arendada koostööd 
kohtuasutuste ja muude pädevate asutuste, 
sealhulgas liikmesriikide politsei- ja muude 
spetsialiseeritud õiguskaitseasutuste vahel, 
samuti komisjoni, Eurojusti, Europoli 
ning Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti
vahel, et soodustada ELis ühtse ja 
põhjaliku lähenemisviisi 
kasutuselevõtmist.

Or. ro

Muudatusettepanek 36
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Infosüsteemide vastu suunatud, 
eelkõige organiseeritud kuritegevuse ohust 
tulenevate rünnete oht nii ELis kui ka 
kogu maailmas aina suureneb ning seega 
mure infosüsteemide kui liikmesriikide ja 
ELi elutähtsa infrastruktuuri osa vastu 
suunatud võimalike terrori- või poliitiliselt 
ajendatud rünnakute pärast kasvab. See on 
ohuks nii infoühiskonna turvalisemaks 
muutmisele kui ka vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajaneva ala saavutamisele ning 
nõuab seega Euroopa Liidu tasandi meedet
ning tõhusamat koordineerimist ja 
koostööd rahvusvahelisel tasandil.

Or. ro

Muudatusettepanek 37
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Infosüsteemide vastu suunatud
rünnakud, vähemalt need, mis tulenevad
organiseeritud kuritegevuse ohust, 
kujutavad endast üha kasvavat ohtu ning 
seega mure infosüsteemide kui 
liikmesriikide ja ELi elutähtsa 
infrastruktuuri osa vastu suunatud 
võimalike terrorirünnakute pärast kasvab.
See on ohuks nii infoühiskonna 
turvalisemaks muutmisele kui ka 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
ala saavutamisele ning nõuab seega 
Euroopa Liidu tasandi meedet.

Or. fr



AM\890251ET.doc 5/57 PE480.665v01-00

ET

Muudatusettepanek 38
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) On tõendeid, et üha ohtlikumaid ja 
korduvaid suuremahulisi ründeid 
suunatakse järjest enam infosüsteemide 
vastu, mis on riikidele või avaliku või 
erasektori toimimise seisukohalt äärmiselt 
olulised. Lisaks sellele arendatakse välja 
üha keerukamaid vahendeid, mida 
kurjategijad saavad kasutada eri liiki 
küberrünneteks, nagu robotivõrgud, mis 
võimaldavad nakatada arvutiprogrammi 
abil suure hulga infosüsteeme, et neid 
kontrollida ja ulatuslikeks 
küberrünneteks kasutada.

Or. ro

Muudatusettepanek 39
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Liikmesriigid peaksid ette nägema 
mehhanismid infosüsteemide vastu 
suunatud rünnetega võitlemiseks, nende 
ärahoidmiseks ja nende eest karistuste 
määramiseks. Sätestatavad karistused 
peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed 
ja hoiatavad.

Or. ro

Muudatusettepanek 40
Jan Mulder
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Liikmesriigid peaksid infosüsteemide 
vastu suunatud rünnete eest ette nägema 
karistused. Sätestatavad karistused peaksid 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad ning need võiksid hõlmata 
vangistust ja/või rahatrahve.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Liikmesriigid peaksid ette nägema
tulemuslikud meetmed infosüsteemide 
vastu suunatud rünnete ennetamiseks ja 
karistused selliste rünnete eest. Digitaalse 
kirjaoskuse õppekava ühe osana peaksid 
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liikmesriigid ja EL tagama raamistiku 
rünnete ennetamiseks ja digitaalse 
kirjaoskuse ühe osana kodanikele 
individuaalse küberturvalisuse aluste 
õpetamiseks. Sätestatavad karistused 
peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed 
ja hoiatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Vähemolulise juhtumi puhul peaks 
olema võimalik hoiduda karistuse 
määramisest. Vähemoluline juhtum on 
näiteks juhtum, kui teoga kaasnev kahju 
ja/või oht, mida see võib põhjustada 
avalikele või erahuvidele, näiteks 
infosüsteemi või arvutiandmete 
puutumatusele või isiku puutumatusele, 
õigustele ja muudele huvidele, ei ole 
märkimisväärne või ei ole sellise 
iseloomuga, et oleks vajalik 
kriminaalkaristuse kohaldamine 
õigusaktidega sätestatud piirmäärade 
raames või kriminaalvastutuse 
kohaldamine.

Or. de

Selgitus

Vähemolulise juhtumi määratlus tuleks eelkõige lisada artiklisse 2. Siiski on põhjendustes 
täiendava selgituse esitamine sellise ebaselge määratlusega mõiste nagu vähemolulise 
juhtumi puhul vältimatu ning pakub õiguspraktika seisukohast pidepunkte selle 
kohaldamisala osas.
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Muudatusettepanek 44
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Asjakohane on näha ette keskmisest 
rangemad karistused juhuks, kui 
infosüsteemide vastu suunatud ründe on 
toime pannud kuritegelik ühendus, nagu 
see on määratletud nõukogu 24. oktoobri 
2008. aasta raamotsuses 2008/841/JSK
(organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse kohta), kui rünne on 
suuremahuline või kui süütegu on toime 
pandud süüteo täideviija tegelikku 
identiteeti varjates ja tegeliku identiteedi 
omanikku kahjustades. Samuti on 
asjakohane sätestada keskmisest rangemad 
karistused juhuks, kui sellise ründega on 
põhjustatud raske kahju või mõjutatud 
olulisi huve.

(7) Asjakohane on näha ette keskmisest 
rangemad karistused juhuks, kui 
infosüsteemide vastu suunatud ründe on 
toime pannud kuritegelik ühendus, nagu 
see on määratletud nõukogu 24. oktoobri 
2008. aasta raamotsuses 2008/841/JSK
(organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse kohta), kui rünne on 
suuremahuline (näiteks robotivõrgu kaudu 
teostatud ründed) või kui süütegu on toime 
pandud süüteo täideviija tegelikku 
identiteeti varjates ja tegeliku identiteedi 
omanikku kahjustades. Samuti on 
asjakohane sätestada keskmisest rangemad 
karistused juhuks, kui sellise ründega on 
põhjustatud tõsist kahju või mõjutatud 
elutähtsat infrastruktuuri või olulisi huve.

Or. ro

Muudatusettepanek 45
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Käesoleva direktiiviga ei nähta ette 
kriminaalvastutust juhul, kui süütegu on 
toime pandud kriminaalse tahtluseta, 
näiteks infosüsteemi testimise ja kaitsmise 
korral, tingimusel et süsteemi müüjat või 
käitajat on süsteemi puudustest 
õigeaegselt teavitatud, või kui süsteemile 
juurdepääsu keelamine on iseenesest 
õiguste rikkumine.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse süsteemi puudustest hoiatajate/teatajate kaitse, mis 
infotehnoloogia (IT) turvalisuse spetsialistide väitel on IT ülemaailmse turvalisuse oluline 
element. Raportöör teeb ettepaneku seostada kriminaalvastutusest loobumine tegevuse 
seaduslikkuse ja mitte volituste olemasoluga – viimane on küll samm õiges suunas, kuid 
käesolev direktiiv on siiski õigusakt ja siin tuleks selgelt näidata, mis on lubatud ja mis ei ole.
Lause viimane osa tuleneb raportööri muudatusettepanekust 7.

Muudatusettepanek 46
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Käesolev direktiiv ei hõlma 
meetmeid, mida võetakse selleks, et tagada 
infosüsteemide turvalisus, nt infosüsteemi 
võime vastu panna käesolevas direktiivis 
määratletud kuritegudele või kasutada 
vastupanuvõimet tugevdavaid või selleks 
mõeldud vahendeid. Samuti ei nähta ette 
kriminaalvastutust juhul, kui käesolevas 
direktiivis loetletud objektiivsed rikkumise 
kriteeriumid on täidetud, kuid tegu on 
sooritatud kuritegeliku kavatsuseta.

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Käesoleva direktiiviga ei nähta ette 
kriminaalvastutust juhul, kui süütegu küll 
vastab käesolevas direktiivis loetletud 
objektiivsetele kuriteo kriteeriumidele, 
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kaitsmise korral. kuid see pandi toime kriminaalse 
tahtluseta, näiteks infosüsteemi 
seadusjärgse testimise ja kaitsmise korral, 
või kui süsteemile juurdepääsu keelamine 
on iseenesest õiguste rikkumine.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesoleva direktiiviga tugevdatakse 
võrgustike, näiteks G8 ning 
teabevahetuseks loodud Euroopa Nõukogu 
seitse päeva nädalas ööpäev läbi töötava 
kontaktpunktide võrgustiku tähtsust, et 
tagada abi kiire osutamine seoses 
infosüsteemide ja andmetega seotud 
kuritegude uurimise ja menetlusega ning 
kuriteo kohta elektroonilises vormis 
tõendite kogumisega. Arvestades 
suuremahuliste rünnete leviku võimalikku 
kiirust, peaksid liikmesriigid olema 
võimelised viivitamata vastama nimetatud 
kontaktpunktide võrgustiku kaudu esitatud 
kiireloomulistele taotlustele. Taotletav abi 
peaks hõlmama tehnilist nõustamist, 
andmete säilitamist, tõendite kogumist, 
õigusteabe andmist ja kahtlustatavate 
asukoha kindlakstegemist ning nimetatud 
tegevustele kaasaaitamist.

(11) Käesoleva direktiiviga tugevdatakse 
võrgustike, näiteks G8 ning 
teabevahetuseks loodud Euroopa Nõukogu 
seitse päeva nädalas ööpäev läbi töötava 
kontaktpunktide võrgustiku tähtsust, et 
tagada abi kiire osutamine seoses 
infosüsteemide ja andmetega seotud 
kuritegude uurimise ja menetlusega ning 
kuriteo kohta elektroonilises vormis 
tõendite kogumisega. Arvestades 
suuremahuliste rünnete leviku võimalikku 
kiirust, peaksid liikmesriigid olema 
võimelised viivitamata vastama nimetatud 
kontaktpunktide võrgustiku kaudu esitatud 
kiireloomulistele taotlustele. Taotletav abi 
peaks hõlmama tehnilist nõustamist,
eelkõige infosüsteemide funktsioonide 
taastamise osas, andmete säilitamist
kooskõlas isikuandmete kaitse 
põhimõttega, tõendite kogumist, 
õigusteabe andmist, kahtlustatavate 
asukoha ja isiku kindlakstegemist ning 
nimetatud tegevustele kaasaaitamist.

Or. ro

Muudatusettepanek 49
Rolandas Paksas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et saada ELi tasandil 
probleemist senisest parem ülevaade ja 
aidata kaasa senisest tõhusamate 
lahenduste väljatöötamisele, on käesoleva 
direktiivi kohaselt vaja koguda andmeid 
süütegude kohta. Andmeid saavad kasutada 
ka spetsialiseeritud asutused, näiteks 
Europol ning Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeamet, et hinnata senisest 
täpsemini küberkuritegevuse ulatust ning 
võrgu- ja infoturbe olukorda Euroopas.

(12) Selleks et saada ELi tasandil 
probleemist senisest parem ülevaade ja 
aidata kaasa senisest tõhusamate 
lahenduste väljatöötamisele, on käesoleva 
direktiivi kohaselt vaja koguda andmeid 
süütegude kohta. On olemas vähe andmeid 
infosüsteemide vastu suunatud rünnete 
kohta, sest mitte kõik liikmesriigid ei kogu 
selliseid andmeid. Kuna andmete 
kogumise statistilised meetodid on 
erinevad, ei saa liikmesriigid rünnete 
kohta kogutud andmeid omavahel 
võrrelda. Andmeid saavad kasutada ka 
spetsialiseeritud asutused, näiteks Europol 
ning Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet, et 
hinnata senisest täpsemini 
küberkuritegevuse ulatust ning võrgu- ja 
infoturbe olukorda Euroopas.

Or. lt

Muudatusettepanek 50
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Samuti tuleb tõhustada ja 
parandada koostööd teenuseosutajate, 
tootjate, õiguskaitseasutuste ja 
kohtuasutuste vahel, eriti õiguskindluse ja 
prognoositavuse ning kahtlustatavate ja 
süüdistatavate isikute õiguste osas, nagu 
süütuse presumptsioon ja õiguslik hüvitis. 
Koostöö peaks näiteks hõlmama selliste 
teenuseosutajate toetamist, kes tegelevad 
ebaseaduslike funktsioonide või 
süsteemide täieliku või osalise lõpetamise 
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või sulgemisega vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele.

Or. ro

Muudatusettepanek 51
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Tulemuslikuks võitluseks 
küberkuritegevuse vastu on vaja 
suurendada ka infosüsteemide 
vastupidavust, kaitstes neid 
tulemuslikumalt rünnete eest ja 
kehtestades selleks õiged stiimulid. Siin 
peaks olema kesksel kohal miinimum-
standardite ning müüjatele ja käitajatele 
infosüsteemide piisava kaitsmise 
kohustuse kehtestamine. Seega on liidu ja 
liikmesriikide võitlusel küberkuritegevuse 
vastu mõju ainult siis, kui käesoleva 
direktiiviga kaasnevad abinõud selliste 
süütegude ennetamiseks, mis võetakse 
vastu vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 67 lõikele 3 ja artiklile 84.

Or. en

Selgitus

See on raportööri varasem muudatusettepanek 9, millele lisati viide stiimulitele ja 
kohustustele. Kui tegeleme vaid standarditega ega pööra tähelepanu stiimulitele ja 
jõustamisele, ei muutu midagi. IT-süsteemide müüjad ja käitajad, kes jämedalt rikuvad
uusimate turvatehnikate nõudeid või keelduvad süsteemide teadaolevaid puudusi 
kõrvaldamast, tuleks selle eest vastutusele võtta ja tõsisematel juhtudel kohaldada ka 
kriminaalvastutust.

Muudatusettepanek 52
Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Liikmesriigid peaksid pidama oma 
infosüsteemide ja nendega seotud 
andmete kaitsmist oma vastutuskohustuse 
osaks. Tuleks tagada mõistlik kaitsetase 
mõistlikult tuvastatavate ohtude ja 
puuduste puhul. Niisuguse kaitsega 
seotud kulud peaksid kajastama ohtu, 
mida küberrünnak endast asjaomastele 
isikutele kujutab.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek lähtub pr Hohlmeieri muudatusettepanekust nr 10, kuid erineb sellest 
teatavates punktides.

Muudatusettepanek 53
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Liikmesriigid peaksid pidama oma 
infosüsteemide ja nendega seotud 
andmete kaitsmist osaks oma sellealasest 
vastutuskohustusest. Mõistlikult 
tuvastatavate ohtude vastu tuleks tagada 
sobival tasemel kaitse. Sellise kaitse kulud 
ja koormus peaksid olema 
proportsionaalsed mõjutatud süsteemide 
tõenäoliste kahjustustega.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ioan Enciu
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Euroopa Liit ja liikmesriigid 
peaksid võtma arvesse vajadust kaitsta 
oma infosüsteeme ja nendega seotud 
andmeid ning pakkuma kõrgetasemelist 
kaitset tuvastatavate ohtude või puuduste 
puhul. Sellise kaitsega seotud kulud ja 
kohustused peaksid olema vastavuses 
infosüsteemide vastu suunatud rünnetega 
kaasnevate võimalike kahjudega.

Or. ro

Muudatusettepanek 55
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Liikmesriigid peaksid mõtlema oma 
infosüsteemide ja nendega seotud 
andmete kaitsmisele. Mõistlikult 
tuvastatavate ohtude ja puuduste vastu 
tuleks tagada mõistlikul tasemel kaitse. 
Sellise kaitse kulud ja koormus peaksid 
olema proportsionaalsed mõjutatud 
süsteemide tõenäoliste kahjustustega.

Or. en

Selgitus

Tegemist on raportööri muudatusettepanekuga 10, millest on välja jäetud vastutuskohustus ja 
lisatud viide puudustele. Ohtude väljaselgitamine on väga raske ja need võivad tulla kust 
tahes, seepärast tuleks kaitsemeetmetes keskenduda puuduste likvideerimisele.
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Muudatusettepanek 56
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Liikmesriigid peaksid astuma ka 
asjakohaseid samme, et kohustada oma 
jurisdiktsiooni alla kuuluvaid juriidilisi 
isikuid, kes nende territooriumil 
infosüsteeme kasutavad või varustavad, 
kaitsma neile usaldatud isikuandmeid 
käesolevas direktiivis osutatud süütegude 
eest. Juriidilised isikud peaksid tagama 
mõistlikult tuvastatavate ohtude ja 
puuduste puhul piisava kaitsetaseme. 
Liikmesriigid peaksid hoolitsema selle 
eest, et kui juriidiline isik ei ole taganud 
mõistlikku kaitsetaset ja sellest tuleneb 
arvestatav oht, määrataks talle hooletuse 
eest range karistus ja algatataks 
kriminaalmenetlus.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek lähtub pr Hohlmeieri muudatusettepanekust nr 11, kuid erineb sellest 
teatavates punktides.

Muudatusettepanek 57
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Liikmesriigid peaksid astuma ka 
asjakohaseid samme, et kohustada oma 
jurisdiktsiooni alla kuuluvaid juriidilisi 
isikuid kaitsma neile usaldatud 
isikuandmeid käesolevas direktiivis 
osutatud süütegude eest, nagu on juba 
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sätestatud telekommunikatsiooni ja 
andmekaitse alastes ELi õigusaktides. 
Juriidilised isikud peaksid tagama 
mõistlikult tuvastatavate ohtude vastu 
nõuetekohase kaitse vastavalt konkreetse 
sektori uusimatele saavutustele ja 
konkreetsetele andmetöötlusolukordadele. 
Sellise kaitse kulud ja koormus peaksid 
olema proportsionaalsed mõjutatud 
süsteemide tõenäoliste kahjustustega. Kui 
juriidiline isik ei ole selgelt suutnud 
nõuetekohasel tasemel kaitset pakkuda ja 
kui sellise suutmatuse tagajärjel tekkinud 
kahju on märkimisväärne, peaksid 
liikmesriigid tagama võimaluse nimetatud 
juriidiline isik vastutusele võtta.

Or. en

Selgitus

Isikuandmeid käsitsevad juriidilised isikud vastutavad nende andmete piisaval tasemel 
kaitsmise eest mõistlikult tuvastatavate ohtude vastu. See on juba sätestatud direktiivis 
2002/58/EÜ eraelu puutumatuse ja elektroonilise side kohta, direktiivis 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja üldises andmekaitse määruses COM(2012) 11 (final) 
(muu hulgas artiklid 22 ja 30). Kui need dokumendid sellisel tasemel kaitset ei paku, peaksid 
liikmesriigid tagama, et asjaomast juriidilist isikut saab vastutusele võtta.

Muudatusettepanek 58
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametil 
peaks vastavalt oma volitustele olema 
oluline osa liikmesriikidele ning Euroopa 
Liidu institutsioonidele ja asutustele 
tehnilise eksperdiabi pakkumisel 
infosüsteemide vastu suunatud rünnete 
ärahoidmise ja nende vastu võitlemise 
valdkonnas. Samuti peaks amet nõustama 
liikmesriike seoses riiklike 
kontaktpunktide ja 
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infoturbeintsidentidega tegelevate 
rühmade loomise ja tegevusega. 
Liikmesriigid peaksid Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeametile esitama statistilisi 
andmeid käesolevas direktiivis osutatud 
rikkumiste kohta ning koostama nende ja 
muu asjakohase teabe põhjal aruandeid ja 
soovitusi süsteemide ja arvutiandmete 
turvalisuse kohta.

Or. ro

Muudatusettepanek 59
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Samuti tuleb tõhustada ja 
parandada koostööd teenuseosutajate, 
tootjate ja õiguskaitseasutuste vahel, 
järgides täielikult õigusriigi põhimõtteid, 
eriti mis puudutab õiguskindlust ning 
kahtlustatavate ja süüdistatavate isikute 
õigusi, nagu süütuse presumptsioon ja 
õigus kohtusse pöörduda. Seejuures on 
vajalik, et õigusriigis järgiksid 
õiguskaitseasutused õigusriigi 
põhimõtteid.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek lähtub pr Hohlmeieri muudatusettepanekust 12, kuid lahkneb selle 
lõpuosast. Ühtlasi tuletatakse meelde teatavaid põhimõtteid.

Muudatusettepanek 60
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 c (uus)



PE480.665v01-00 18/57 AM\890251ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Liikmesriigid peaksid astuma ka 
asjakohaseid samme, et kohustada oma 
jurisdiktsiooni alla kuuluvaid, IT-
süsteeme käitavaid või pakkuvaid 
juriidilisi isikuid kaitsma neid süsteeme 
käesolevas direktiivis osutatud süütegude 
eest. Juriidilised isikud peaksid pakkuma 
mõistlike pingutustega tuvastatavate 
ohtude ja puuduste vastu mõistlikul 
tasemel kaitset, mis oleks 
proportsionaalne mõjutatud süsteemide 
tõenäoliste kahjustustega. Kui juriidiline 
isik ei ole selgelt suutnud mõistlikul 
tasemel kaitset pakkuda ja kui sellise 
suutmatuse tõttu saadi olulist kahju, 
peaksid liikmesriigid tagama võimaluse 
nimetatud isik hooletuse eest vastutusele 
võtta ja määrata hoiatavad karistused.

Or. en

Selgitus

Siin lisatakse „puuduste” mõiste ja asendatakse väljend „nende hoole all olevad andmed” 
„IT-süsteeme käitavate või pakkuvate juriidiliste isikutega”, et hõlmata ka müüjaid. Ei 
räägita „isikuandmetest”, kuna käesolevas direktiivis nõutakse kõigi andmete kaitset, ning 
lisatakse „hooletus” ja „hoiatavad karistused” sellisteks puhkudeks, kui suutmatus pakkuda 
mõistlikul tasemel kaitset põhjustas olulist kahju. See aitaks parandada praegust olukorda, 
kus tarkvaralitsents vabastab müüja igasugusest vastutusest.

Muudatusettepanek 61
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Samuti tuleb tõhustada ja 
parandada koostööd teenuseosutajate, 
tootjate, õiguskaitseasutuste ja 
kohtuasutuste vahel, järgides täielikult 
õigusriigi põhimõtteid, eriti seoses 
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õiguskindluse ja prognoositavusega ning 
selliste kahtlustatavate ja süüdistatavate 
isikute õigustega nagu süütuse 
presumptsioon ja õiguslik hüvitis. See 
hõlmaks näiteks teenuseosutajate abi 
potentsiaalsete tõendite säilitamisel, 
eeskirjade rikkujate tuvastamiseks 
vajaliku teabe andmisel ja viimase 
abinõuna ebaseaduslike süsteemide või 
funktsioonide sulgemisel.

Or. en

Selgitus

Tulemuslikuks võitluseks küberrünnakute vastu on oluline era- ja avaliku sektori teenistuste 
vaheline koostöö.

Muudatusettepanek 62
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 d) Välistamata vabatahtlikku koostööd 
juriidiliste isikute vahel, nt ühelt poolt 
teenuseosutajad ja tootjad ning teiselt 
poolt õiguskaitse- ja kohtuasutused, 
peaksid liikmesriigid kindlaks määrama 
juhud, mil tegevusetus võib kujutada 
endast kuritegelikku kavatsust.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek lähtub pr Hohlmeieri muudatusettepanekust 13, kuid lahkneb sellest 
lõpuosas, muutes sõnastuse rangemaks.

Muudatusettepanek 63
Jan Philipp Albrecht
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 d) Samuti tuleb tõhustada ja 
parandada koostööd teenuseosutajate, 
tootjate, õiguskaitseasutuste ja 
kohtuasutuste vahel, järgides täielikult 
õigusriigi põhimõtteid, eriti seoses 
õiguskindluse ja prognoositavusega ning 
selliste kahtlustatavate ja süüdistatavate 
isikute õigustega nagu süütuse 
presumptsioon ja õiguslik hüvitis.

Or. en

Selgitus

See on raportööri varasem muudatusettepanek 12, mille viimane lause jäeti välja.
(Oletatavalt) ebaseaduslike süsteemide sulgemine on väga riskantne ettevõtmine, mis praegu 
toimub vägagi tihti õigusriigile omaseid menetlusi järgimata, mis viib „privatiseeritud 
korrakaitsetegevuseni”. Selle probleemiga tuleks tegeleda seoses komisjoni 2012. aasta 
töökavas ette nähtud komisjoni algatusega, milles käsitletakse teatamist ja mahavõtmist.

Muudatusettepanek 64
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 e) Tulemuslikuks võitluseks 
küberkuritegevuse vastu on vaja 
suurendada ka infosüsteemide 
vastupidavust, et neid paremini rünnete 
vastu kaitsta ning võtta selleks sobivad 
meetmed. Seejuures tuleks keskset 
tähelepanu pöörata sellele, et ettevõtjatele 
ja teenuseosutajatele kehtestataks 
infosüsteemide piisava kaitse 
miinimumnormid ning kriminaalvastutus. 
Seetõttu annab liidu ja liikmesriikide 
võitlus küberkuritegevuse vastu tulemusi 
ainult siis, kui käesoleva direktiiviga 
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kaasnevad selliste süütegude 
ennetusabinõud, mis võetakse vastu 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 67 lõikele 3 ja artiklile 84.

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Märkimisväärsed lüngad ja erinevused 
liikmesriikide infosüsteemide vastu 
suunatud rünnete valdkonna õigusaktides 
võivad takistada organiseeritud 
kuritegevuse ja terrorismi vastast võitlust 
ning raskendada tõhusat politsei- ja 
õigusalast koostööd kõnealuses 
valdkonnas. Tänapäevaste infosüsteemide 
riikidevahelise ja piirideta olemuse tõttu on 
selliste süsteemide vastu suunatud rünnetel 
sageli piiriülene mõõde, mis rõhutab 
kiireloomulist vajadust asjaomase 
valdkonna kriminaalõiguse edasise 
ühtlustamise järele. Lisaks sellele peaks 
nõukogu raamotsus 2009/948/JSK 
(kohtualluvuskonflikti vältimise ja 
lahendamise kohta kriminaalmenetluses) 
hõlbustama infosüsteemide vastu suunatud 
rünnete eest süüdistuse esitamise 
kooskõlastamist.

(13) Märkimisväärsed lüngad ja erinevused 
liikmesriikide infosüsteemide vastu 
suunatud rünnete valdkonna õigusaktides 
võivad takistada organiseeritud 
kuritegevuse ja terrorismi vastast võitlust 
ning raskendada tõhusat politsei- ja 
õigusalast koostööd kõnealuses 
valdkonnas. Tänapäevaste infosüsteemide 
riikidevahelise ja piirideta olemuse tõttu on 
selliste süsteemide vastu suunatud rünnetel 
sageli piiriülene mõõde, mis rõhutab 
kiireloomulist vajadust asjaomase 
valdkonna kriminaalõiguse edasise 
ühtlustamise järele. Lisaks sellele peaks 
nõukogu raamotsus 2009/948/JSK 
(kohtualluvuskonflikti vältimise ja 
lahendamise kohta kriminaalmenetluses) 
hõlbustama infosüsteemide vastu suunatud 
rünnete eest süüdistuse esitamise 
kooskõlastamist. Lisaks peaks Euroopa 
Liit tegema pingutusi arvutivõrkude, 
infosüsteemide ja arvutiandmete 
turvalisuse valdkonnas koostöö 
parandamiseks rahvusvahelisel tasandil 
ning jälgima, et kõikide andmevahetust 
käsitlevate rahvusvaheliste lepingute 
puhul võetaks arvesse andmete 
edastamise ja säilitamise turvalisust. 

Or. ro
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Muudatusettepanek 66
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Märkimisväärsed lüngad ja erinevused 
liikmesriikide infosüsteemide vastu 
suunatud rünnete valdkonna õigusaktides 
võivad takistada organiseeritud 
kuritegevuse ja terrorismi vastast võitlust 
ning raskendada tõhusat politsei- ja 
õigusalast koostööd kõnealuses 
valdkonnas. Tänapäevaste infosüsteemide 
riikidevahelise ja piirideta olemuse tõttu on 
selliste süsteemide vastu suunatud rünnetel 
sageli piiriülene mõõde, mis rõhutab 
kiireloomulist vajadust asjaomase 
valdkonna kriminaalõiguse edasise 
ühtlustamise järele. Lisaks sellele peaks 
nõukogu raamotsus 2009/948/JSK 
(kohtualluvuskonflikti vältimise ja 
lahendamise kohta kriminaalmenetluses) 
hõlbustama infosüsteemide vastu suunatud 
rünnete eest süüdistuse esitamise 
kooskõlastamist.

(13) Märkimisväärsed lüngad ja erinevused 
liikmesriikide infosüsteemide vastu 
suunatud rünnete valdkonna õigusaktides 
võivad takistada organiseeritud 
kuritegevuse ja terrorismi vastast võitlust 
ning raskendada tõhusat politsei- ja 
õigusalast koostööd kõnealuses 
valdkonnas. Tänapäevaste infosüsteemide 
riikidevahelise ja piirideta olemuse tõttu on 
selliste süsteemide vastu suunatud rünnetel 
sageli piiriülene mõõde, mis rõhutab 
kiireloomulist vajadust asjaomase 
valdkonna kriminaalõiguse edasise 
ühtlustamise järele. Lisaks sellele peaks 
nõukogu raamotsus 2009/948/JSK 
(kohtualluvuskonflikti vältimise ja 
lahendamise kohta kriminaalmenetluses) 
hõlbustama infosüsteemide vastu suunatud 
rünnete eest süüdistuse esitamise 
kooskõlastamist. Ühtlasi tuleb kiiresti 
kohaldama hakata komisjonile esitatud 
Euroopa Parlamendi 23. juuni 2010. 
aasta deklaratsiooni pedofiilide ja 
seksuaalahistajate vastase Euroopa 
kiirhoiatussüsteemi loomise kohta1;
_______________
1ELT C 236E, 12.8.2011, lk 152.

Or. it

Muudatusettepanek 67
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Märkimisväärsed lüngad ja erinevused
liikmesriikide infosüsteemide vastu 
suunatud rünnete valdkonna õigusaktides 
võivad takistada organiseeritud 
kuritegevuse ja terrorismi vastast võitlust 
ning raskendada tõhusat politsei- ja 
õigusalast koostööd kõnealuses 
valdkonnas. Tänapäevaste infosüsteemide 
riikidevahelise ja piirideta olemuse tõttu on 
selliste süsteemide vastu suunatud rünnetel 
sageli piiriülene mõõde, mis rõhutab 
kiireloomulist vajadust asjaomase 
valdkonna kriminaalõiguse edasise 
ühtlustamise järele. Lisaks sellele peaks 
nõukogu raamotsus 2009/948/JSK
(kohtualluvuskonflikti vältimise ja 
lahendamise kohta kriminaalmenetluses) 
hõlbustama infosüsteemide vastu suunatud 
rünnete eest süüdistuse esitamise 
kooskõlastamist.

(13) Märkimisväärsed lüngad ja erinevused 
infosüsteemide vastu suunatud rünnete 
valdkonna liikmesriikide õigusaktides ning 
kriminaalmenetlustes ja kriminaalõiguse 
süsteemides võivad takistada 
organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi 
vastast võitlust ning raskendada tõhusat
rahvusvahelist politsei- ja õigusalast 
koostööd kõnealuses valdkonnas, sest 
nimetatud kuritegudega võitlemisel 
võidakse kasutada täiesti erinevaid 
vahendeid. Tänapäevaste infosüsteemide 
riikidevahelise ja piirideta olemuse tõttu on 
selliste süsteemide vastu suunatud rünnetel 
sageli piiriülene mõõde, mis rõhutab 
kiireloomulist vajadust asjaomase 
valdkonna kriminaalõiguse edasise 
ühtlustamise järele. Lisaks sellele peaks 
nõukogu raamotsus 2009/948/JSK
(kohtualluvuskonflikti vältimise ja 
lahendamise kohta kriminaalmenetluses) 
hõlbustama infosüsteemide vastu suunatud 
rünnete eest süüdistuse esitamise 
kooskõlastamist.

Or. lt

Muudatusettepanek 68
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, 
nimelt tagada kõikides liikmesriikides 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad
kriminaalkaristused infosüsteemide vastu 
suunatud rünnete eest ning arendada ja 
soodustada õigusalast koostööd võimalike 
probleemide kõrvaldamise teel, ei suuda 
liikmesriigid piisaval määral saavutada, 

(14) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, 
nimelt tagada kõikides liikmesriikides 
proportsionaalsed kriminaalkaristused 
infosüsteemide vastu suunatud rünnete 
eest, vähemalt juhul, kui need on 
sooritatud kuritegeliku kavatsusega, ning 
arendada ja soodustada õigusalast 
koostööd, ei suuda liikmesriigid piisaval 
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kuna eeskirjad peavad olema ühised ja 
üksteisega kooskõlas, ning need on 
paremini saavutatavad ELi tasandil, võib 
EL võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Käesolev 
direktiiv ei lähe nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

määral saavutada, kuna eeskirjad peavad 
olema ühised ja üksteisega kooskõlas, ning 
need on paremini saavutatavad ELi 
tasandil, võib EL võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Käesolev direktiiv ei lähe nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva direktiivi rakendamise 
eesmärgil töödeldud isikuandmeid tuleks 
kaitsta vastavalt nõukogu 27. novembri 
2008. aasta raamotsusele 2008/977/JSK 
(kriminaalasjades tehtava politsei- ja 
õigusalase koostöö raames töödeldavate 
isikuandmete kaitse kohta), kui 
töötlustoimingud kuuluvad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. 
aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 
(üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja 
asutustes ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta).

(15) Käesoleva direktiivi rakendamise 
eesmärgil töödeldud isikuandmeid tuleks 
kaitsta vastavalt nõukogu 27. novembri 
2008. aasta raamotsusele 2008/977/JSK 
(kriminaalasjades tehtava politsei- ja 
õigusalase koostöö raames töödeldavate 
isikuandmete kaitse kohta), kui 
töötlustoimingud kuuluvad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. 
aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 
(üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja 
asutustes ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta). Käesolevas direktiivis 
tuleb kinni pidada ka direktiivist 
95/46/EÜ¹, samuti Euroopa Nõukogu 28. 
jaanuari 1981. aasta konventsioonist 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
automatiseeritud töötlemisel; lisaks tuleks 
selles arvesse võtta Euroopa Nõukogu 
ministrite komitee soovitust nr R(87)15, 
millega reguleeritakse isikuandmete 
kasutamist politsei valdkonnas, ning 
soovitust nr R(95)4 isikuandmete kaitse 
kohta teenuste ja telekommunikatsiooni, 
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eelkõige telefoniteenuste valdkonnas.
_________________
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, 
lk 31).

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesolevas direktiivis austatakse
põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, sealhulgas isikuandmete 
kaitset, sõna- ja teabevabadust, õigust 
õiglasele kohtulikule arutamisele, süütuse 
presumptsiooni ja kaitseõigust ning 
kuritegude ja karistuste seaduslikkuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet. Eelkõige on 
käesoleva direktiivi eesmärk tagada
nimetatud õiguste täielik austamine ja 
sellest tuleb direktiivi järgimisel ka 
lähtuda.

(16) Käesolevas direktiivis tuleb austada
põhiõigusi ja -vabadusi ja järgida eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonis tunnustatud põhimõtteid, 
sealhulgas isikuandmete kaitset, eraelu 
puutumatust, sõna- ja teabevabadust, 
õigust õiglasele kohtulikule arutamisele, 
süütuse presumptsiooni ja kaitseõigust ning 
kuritegude ja karistuste seaduslikkuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet. Eelkõige
peab käesolev direktiiv tagama nimetatud 
õiguste täieliku austamise ja sellest tuleks
direktiivi järgimisel ka lähtuda.

Or. fr

Muudatusettepanek 71
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Liikmesriigid ei tohiks kohaldada 
käesolevat direktiivi nii, et see oleks 
vastuolus Euroopa Liidu lepingu artikliga 
2 ja artikli 3 lõigetega 1 ja 2, milles 
sätestatud põhimõtteid tuleb rakendada 
küberruumi puhul ja võitluses 
küberkuritegevuse vastu. Direktiiv ei tohi 
kahjustada interneti neutraalsuse 
puutumatut põhimõtet.

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga määratletakse 
infosüsteemide vastu suunatud rünnete 
valdkonna kuriteod ja kehtestatakse 
miinimumeeskirjad selliste kuritegude eest 
määratavate karistuste kohta. Samuti on 
direktiivi eesmärk kehtestada üldsätted, 
millega hoitakse sellised ründed ära ja 
aidatakse kõnealuses valdkonnas kaasa 
Euroopa kriminaalõigusalasele koostööle.

Käesoleva direktiiviga määratletakse 
infosüsteemide vastu suunatud rünnete 
valdkonna kuriteod ja kehtestatakse 
miinimumeeskirjad selliste kuritegude eest 
määratavate karistuste kohta. Samuti on 
direktiivi eesmärk kehtestada üldsätted, 
millega hoitakse sellised ründed ära ja
võideldakse nende vastu ning aidatakse 
kõnealuses valdkonnas kaasa Euroopa 
kriminaalõigusalasele koostööle.

Or. ro

Muudatusettepanek 73
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga määratletakse 
infosüsteemide vastu suunatud rünnete 
valdkonna kuriteod ja kehtestatakse 
miinimumeeskirjad selliste kuritegude eest 
määratavate karistuste kohta. Samuti on 
direktiivi eesmärk kehtestada üldsätted, 
millega hoitakse sellised ründed ära ja 
aidatakse kõnealuses valdkonnas kaasa 
Euroopa kriminaalõigusalasele koostööle.

Käesoleva direktiiviga määratletakse 
infosüsteemide vastu suunatud rünnete 
valdkonna kuriteod ja kehtestatakse 
miinimumeeskirjad selliste kuritegude eest 
määratavate karistuste kohta. Samuti on 
direktiivi eesmärk kehtestada üldsätted, 
millega hoitakse sellised ründed ära ja 
aidatakse kõnealuses valdkonnas kaasa 
Euroopa kriminaalõigusalasele koostööle.
Ühtlasi on selle eesmärgiks toetada 
infotehnoloogiavahendite tootmist ja aina 
turvalisemate infosüsteemide 
kasutuselevõtmist.

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „juriidiline isik” – üksus, millel on 
vastavalt kohaldatavale õigusele juriidilise 
isiku staatus, välja arvatud riigid ja 
riigivõimu teostavad avalik-õiguslikud 
asutused ning avalik-õiguslikud 
rahvusvahelised organisatsioonid;

c) „juriidiline isik” – üksus, millel on 
vastavalt kohaldatavale õigusele juriidilise 
isiku staatus;

Or. ro

Muudatusettepanek 75
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „juriidiline isik” – üksus, millel on 
vastavalt kohaldatavale õigusele juriidilise 
isiku staatus, välja arvatud riigid ja 
riigivõimu teostavad avalik-õiguslikud 
asutused ning avalik-õiguslikud 
rahvusvahelised organisatsioonid;

c) „juriidiline isik” – üksus, millel on 
vastavalt kohaldatavale õigusele juriidilise 
isiku staatus;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „juriidiline isik” – üksus, millel on 
vastavalt kohaldatavale õigusele juriidilise 
isiku staatus, välja arvatud riigid ja 
riigivõimu teostavad avalik-õiguslikud 
asutused ning avalik-õiguslikud 
rahvusvahelised organisatsioonid;

c) „juriidiline isik” – üksus, millel on 
vastavalt kohaldatavale õigusele juriidilise 
isiku staatus, välja arvatud riigid ja 
riigivõimu teostavad avalik-õiguslikud 
asutused ning avalik-õiguslikud 
rahvusvahelised organisatsioonid, mis ei 
tähenda, nagu võiksid riigid või muud 
avalik-õiguslikud asutused rünnata 
infosüsteeme ilma õigusliku aluseta ja 
põhiõigusi täiel määral järgimata;

Or. en

Selgitus

Me ei soovi riikliku häkkerluse legaliseerimist, kuna Saksamaa konstitutsioonikohtu 
hinnangul rikuks see põhiõigust infotehnoloogiasüsteemide puutumatusele ja 
konfidentsiaalsusele.

Muudatusettepanek 77
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „õigusliku aluseta” – süsteemi 
sisenemine ja selle häirimine ilma süsteemi 
või selle osa omaniku või selle suhtes muu 
õiguse valdaja loata või rikkudes riiklikke 
õigusakte.

d) „õigusliku aluseta” – süsteemi 
sisenemine, selle kasutamine ja häirimine 
ilma süsteemi või selle osa omaniku või 
selle suhtes muu õiguse valdaja loata või 
rikkudes riiklikke või ELi õigusakte.

Or. ro

Muudatusettepanek 78
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „õigusliku aluseta” – süsteemi 
sisenemine ja selle häirimine ilma süsteemi 
või selle osa omaniku või selle suhtes muu 
õiguse valdaja loata või rikkudes riiklikke 
õigusakte.

d) „õigusliku aluseta” – süsteemi 
sisenemine või selle häirimine ilma 
süsteemi või selle osa omaniku või selle 
suhtes muu õiguse valdaja loata, kui loa 
andmisest keeldumine ei ole iseenesest 
õiguste rikkumine ja kui süsteemi 
sisenemine või selle häirimine ei ole 
riiklike õigusaktidega lubatud.

Or. en

Selgitus

Aluseks on raportööri muudatusettepanek 17, millest jäeti välja sõna „kasutamine”, mis on 
liiga laialdane ja võib hõlmata mida iganes. Samuti tahame muuta selgemaks väljendit 
„rikkudes riiklikke õigusakte”, et seda mõistetaks kui erandiklauslit ja mitte liikmesriikide 
võimalust laiendada direktiivi reguleerimisala.

Muudatusettepanek 79
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „õigusliku aluseta” – süsteemi 
sisenemine ja selle häirimine ilma süsteemi 
või selle osa omaniku või selle suhtes muu 
õiguse valdaja loata või rikkudes riiklikke 
õigusakte.

d) „õigusliku aluseta” – süsteemi 
sisenemine, selle kasutamine või häirimine 
ilma süsteemi või selle osa omaniku või 
selle suhtes muu õiguse valdaja loata või 
rikkudes riiklikke õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „õigusliku aluseta” – süsteemi 
sisenemine ja selle häirimine ilma süsteemi 
või selle osa omaniku või selle suhtes muu 
õiguse valdaja loata või rikkudes riiklikke 
õigusakte.

d) „õigusliku aluseta” – süsteemi 
sisenemine ja selle häirimine ilma süsteemi 
või selle osa omaniku või selle suhtes muu 
õiguse valdaja loata, välja arvatud juhul, 
kui sellise loa andmisest keeldumine 
kujutab endast iseenesest õiguste 
kuritarvitamist või kui niisugune 
sisenemine või häirimine on riiklike 
õigusaktide kohaselt lubatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 81
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) „vähemoluline juhtum” – juhtum, 
mille puhul on teo toimepanija süü ja 
avalik huvi kohtumenetluse algatamise 
vastu väike ning teo tagajärjed ei ole 
tõsised;
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Or. de

Selgitus

Kuna vähemolulised juhtumid on käesoleva direktiivi oluline osa, tuleks artiklis 2 esitada 
selliste juhtumite piisavalt täpne määratlus.

Muudatusettepanek 82
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) „pealtkuulamine” – side sisu 
kuulamine, jälgimine ja seire ning 
andmete sisu hankimine kas vahetult või 
kaudselt elektrooniliste 
pealtkuulamisseadmete kasutamise teel.

Or. de

Selgitus

Tuleb lisada pealtkuulamise mõiste täpne määratlus.

Muudatusettepanek 83
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Ennetusmeetmed

1. Liikmesriigid edendavad koostöös 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametiga
andmetöötluse turvalisusega seotud häid 
tavasid ning toetavad avaliku ja erasektori 
sidusrühmade koostööd sellega, et 
hõlbustavad teabe jagamist, teadlikkuse 
tõstmist ning dialoogi võrgu ja teabe 
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turvalisuse, sealhulgas küberkuritegevuse 
vastase võitluse küsimustes.
2. Liikmesriigid tagavad, et 
isikuandmetega seotud rikkumise korral 
teatavad andmetöötleja ja vastutav 
töötleja asjatult viivitamata ning reeglina 
hiljemalt 24 tunni jooksul pärast 
rikkumise tuvastamist sellest pädevale 
riiklikule asutusele vastavalt direktiivi 
2002/58/EÜ, mida on muudetud 
direktiividega 2006/24/EÜ ja 
2009/136/EÜ (eraelu puutumatust ja 
elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) 
artiklile 4.
3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed kriitilise tähtsusega infra-
struktuuride kaitsmiseks küberrünnakute 
eest ja tagavad vahendid nendele juurde-
pääsu kindlaks tõkestamiseks otsese 
küberrünnaku korral, mis tõsiselt ohustab 
infrastruktuuri nõuetekohast toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et õigusliku aluseta tahtlik 
sisenemine infosüsteemi või selle osasse on 
vähemalt oluliste juhtumite puhul 
kriminaalkorras karistatav.

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et õigusliku aluseta tahtlik 
juurdepääs – st sisenemine infosüsteemi 
või selle osasse – on vähemalt oluliste 
juhtumite puhul kriminaalkorras karistatav.

Iga liikmesriik võib otsustada, et lõikes 1 
nimetatud tegevus loetakse kriminaalseks 
üksnes siis, kui süüteo toimepanemisel 
rikutakse mõnda toimivat turvameedet.

Or. en
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Muudatusettepanek 85
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et õigusliku aluseta tahtlik 
sisenemine infosüsteemi või selle osasse on 
vähemalt oluliste juhtumite puhul
kriminaalkorras karistatav.

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et õigusliku aluseta tahtlik 
sisenemine infosüsteemi või selle osasse on 
kriminaalkorras karistatav vähemalt 
juhtumite puhul, mil on tegemist 
kuritegeliku kavatsusega ning millel on 
tõsised ja kahjustavad tagajärjed ühe või 
mitme infosüsteemi olemasolule või 
toimimisele.

Esimeses lõigus viidatud tegevust tuleb 
käsitleda kriminaalkuriteona ainult juhul, 
kui tegemist on turvameetme rikkumisega 
ja kui ettevõtjat või süsteemi varustajat ei 
ole täielikult ega õigeaegselt infosüsteemi 
nõrkadest kohtadest teavitatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 86
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et õigusliku aluseta tahtlik 
sisenemine infosüsteemi või selle osasse on 
vähemalt oluliste juhtumite puhul 
kriminaalkorras karistatav.

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et õigusliku aluseta tahtlik 
juurdepääs – st sisenemine infosüsteemi 
või selle osasse – on vähemalt oluliste 
juhtumite puhul kriminaalkorras karistatav.
Lõikes 1 nimetatud tegevus loetakse 
kriminaalseks üksnes siis, kui süüteo 
toimepanemisel rikutakse mõnda 
turvameedet ning kui müüjat või käitajat 
ei teavitatud täielikult süsteemi 
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puudustest.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepanek 20 kahe muudatusega: 1) küsimust sellest, mis piirist alates on 
tegemist turvameetme rikkumisega, ei jäeta liikmesriikide otsustada, nii et näiteks naabri 
avaliku ja avatud wifi kasutamine ei ole kuritegu; 2) lisatakse „eeldusel, et müüjat või käitajat 
ei teavitatud täielikult süsteemi puudustest”. Viimane on võetud hoiataja kaitset käsitlevast 
muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 87
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et õigusliku aluseta tahtlik
sisenemine infosüsteemi või selle osasse on 
vähemalt oluliste juhtumite puhul 
kriminaalkorras karistatav.

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et tahtlik juurdepääs – st 
õigusliku aluseta tahtlik sisenemine 
infosüsteemi või selle osasse – on vähemalt 
oluliste juhtumite puhul kriminaalkorras 
karistatav.

Iga liikmesriik võib otsustada, et lõikes 1 
nimetatud tegevus tunnistatakse 
kriminaalseks üksnes siis, kui süüteo 
toimepanemisel rikutakse mõnda 
turvameedet.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et infosüsteemi töö tahtlik 

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et infosüsteemi töö tahtlik 
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takistamine ja katkestamine arvutiandmete 
sisestamise, edastamise, kahjustamise, 
kustutamise, rikkumise, muutmise, 
sulustamise ja ligipääsmatuks muutmise 
teel juhul, kui tegu pannakse toime ilma 
õigusliku aluseta, on vähemalt raskemate 
juhtumite puhul kriminaalkorras 
karistatav.

takistamine ja katkestamine arvutiandmete 
sisestamise, edastamise, kahjustamise, 
kustutamise, rikkumise, muutmise, 
sulustamise ja ligipääsmatuks muutmise 
teel juhul, kui tegu pannakse toime ilma 
õigusliku aluseta, on vähemalt ilmse 
kuritegeliku kavatsuse korral ja kui teo 
tagajärjed on tõsised ning kahjustavad 
ühe või mitme infosüsteemi olemasolu või 
toimimist, kriminaalkorras karistatav.

Or. fr

Muudatusettepanek 89
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et infosüsteemis olevate 
arvutiandmete tahtlik kustutamine, 
kahjustamine, rikkumine, muutmine, 
sulustamine ja ligipääsmatuks muutmine 
juhul, kui tegu pannakse toime ilma 
õigusliku aluseta, on vähemalt raskete 
juhtumite puhul kriminaalkorras 
karistatav.

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et infosüsteemis olevate 
arvutiandmete tahtlik kustutamine, 
kahjustamine, rikkumine, muutmine, 
sulustamine ja ligipääsmatuks muutmine 
juhul, kui tegu pannakse toime ilma 
õigusliku aluseta, on vähemalt ilmse 
kuritegeliku kavatsuse korral ja kui teo 
tagajärjed on tõsised ning kahjustavad 
ühe või mitme infosüsteemi olemasolu või 
toimimist, kriminaalkorras karistatav.

Or. fr

Muudatusettepanek 90
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
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tagamaks, et infosüsteemi, sellest 
süsteemist või selle süsteemi piires, 
sealhulgas infosüsteemi 
elektromagnetkiirguse abil mitteavalikult 
edastatavate arvutiandmete tahtlik 
pealtkuulamine tehniliste vahendite abil on 
kriminaalkorras karistatav, kui tegu 
pannakse toime ilma õigusliku aluseta.

tagamaks, et infosüsteemi, sellest 
süsteemist või selle süsteemi piires, 
sealhulgas infosüsteemi 
elektromagnetkiirguse abil mitteavalikult 
edastatavate arvutiandmete tahtlik 
pealtkuulamine tehniliste vahendite abil on
vähemalt oluliste juhtumite puhul
kriminaalkorras karistatav, kui tegu 
pannakse toime ilma õigusliku aluseta.

Pealtkuulamine võib hõlmata ka 
salvestamist. Andmeedastus hõlmab 
andmete kas juhtmete või raadioside teel 
edastamisele kuluvat ajavahemikku, mis 
jääb saatja poolt andmete edastamise ja 
saaja poolt andmete vastuvõtmise vahele. 
Tehnilised vahendid hõlmavad 
ülekandeliinidele kinnitatud tehnilisi 
seadmeid ning seadmeid, millega koguda 
ja salvestada traadita sidet, kaasa arvatud 
tarkvara, salasõnu ja koode.

Or. de

Muudatusettepanek 91
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et infosüsteemi, sellest 
süsteemist või selle süsteemi piires, 
sealhulgas infosüsteemi 
elektromagnetkiirguse abil mitteavalikult 
edastatavate arvutiandmete tahtlik 
pealtkuulamine tehniliste vahendite abil on 
kriminaalkorras karistatav, kui tegu 
pannakse toime ilma õigusliku aluseta.

Liikmesriik võtab vastavalt inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni 
artiklile 8 ning põhiõiguste hartale
vajalikud meetmed tagamaks, et 
infosüsteemi, sellest süsteemist või selle 
süsteemi piires, sealhulgas infosüsteemi 
elektromagnetkiirguse abil mitteavalikult 
edastatavate arvutiandmete tahtlik 
pealtkuulamine tehniliste vahendite abil on 
kriminaalkorras karistatav, kui tegu 
pannakse toime ilma õigusliku aluseta, 
vähemalt ilmse kuritegeliku kavatsuse 
korral ja kui teo tagajärjed on tõsised 
ning kahjustavad ühe või mitme 
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infosüsteemi olemasolu või toimimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 92
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et infosüsteemi, sellest 
süsteemist või selle süsteemi piires, 
sealhulgas infosüsteemi 
elektromagnetkiirguse abil mitteavalikult 
edastatavate arvutiandmete tahtlik 
pealtkuulamine tehniliste vahendite abil on 
kriminaalkorras karistatav, kui tegu 
pannakse toime ilma õigusliku aluseta.

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et infosüsteemi, sellest 
süsteemist või selle süsteemi piires, 
sealhulgas infosüsteemi 
elektromagnetkiirguse abil mitteavalikult 
edastatavate arvutiandmete tahtlik 
pealtkuulamine tehniliste vahendite abil on 
vähemalt oluliste juhtumite puhul
kriminaalkorras karistatav, kui tegu 
pannakse toime ilma õigusliku aluseta.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et järgmiste seadmete ja 
andmete tootmine, müük, kasutamiseks 
hankimine, importimine, omamine, 
levitamine ja muul viisil kättesaadavaks 
tegemine on kriminaalkorras karistatav, 
kui tegu on toime pandud tahtlikult ja 
ilma õigusliku aluseta eesmärgiga panna 
toime mõni artiklites 3–6 nimetatud 
süütegu:

välja jäetud
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a) seade, sealhulgas arvutiprogramm, mis 
on loodud või kohandatud eelkõige 
artiklites 3–6 nimetatud süütegude 
toimepanemiseks;
b) arvuti salasõna, juurdepääsukood ja 
samalaadsed andmed, mille abil on 
võimalik siseneda infosüsteemi või selle 
osasse.

Or. en

Selgitus

Nn häkkimisvahendid on juba oma loomult kaheselt kasutatavad ning ka hädavajalikud 
turvatestide korraldamiseks. Kui tahame hoiatajaid kaitsta, peame lugema seaduslikuks ka 
selliste vahendite omamise ja levitamise. Salasõnu ja turvakoode ei tohiks lugeda 
häkkimisvahenditeks. Nende kaotamise korral peab süsteemi käitaja otsekohe täiustama oma 
turvameetmeid ja kehtestama uued salasõnad, sarnaselt sellega, mida tehakse võtmete 
kaotamise korral.

Muudatusettepanek 94
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seade, sealhulgas arvutiprogramm, mis 
on loodud või kohandatud eelkõige 
artiklites 3–6 nimetatud süütegude 
toimepanemiseks;

a) seade, sealhulgas arvutiprogramm, mis 
on loodud või kohandatud eelkõige 
artiklites 3–6 nimetatud süütegude 
toimepanemiseks, välja arvatud arvuti;

Or. fr

Muudatusettepanek 95
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) arvuti salasõna, juurdepääsukood ja 
samalaadsed andmed, mille abil on 
võimalik siseneda infosüsteemi või selle 
osasse.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 96
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süüteole kihutamine, kaasaaitamine ja 
süüteokatse

välja jäetud

1. Liikmesriik tagab, et artiklites 3–7 
nimetatud süütegudele kihutamine ja 
kaasaaitamine on kriminaalkorras 
karistatav.
2. Liikmesriik tagab, et artiklites 3–6 
nimetatud süütegude katsed on 
kriminaalkorras karistatavad.

Or. en

Selgitus

Kui me loeme puuduste avalikustamise (juhul, kui müüjad või käitajad ei reageeri) süüteole 
kihutamiseks, kaasaaitamiseks või süüteokatseks, riskime muuta hoiatajad 
kriminaalkurjategijateks. Samuti loetaks kuritegudeks paljud kuriteo tegelikule 
toimepanemisele eelnevad tegevused. See oleks eriti ebaproportsionaalne, võttes arvesse 
väiksemate süütegude puhul kavandatavaid kaitsemeetmeid jms.

Muudatusettepanek 97
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et artiklites 3–7 
nimetatud süütegudele kihutamine ja 
kaasaaitamine on kriminaalkorras 
karistatav.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Tootja vastutus

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et tootjad vastutavad 
kriminaalkorras niisuguste süsteemide 
tootmise, turuleviimise, müümise, 
kasutamise või ebapiisava turvalisuse eest, 
milles leidub vigu või turvalünki, mis 
võivad hõlbustada küberrünnakuid või 
andmete kadumist.

Or. fr

Muudatusettepanek 99
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–8 nimetatud 
süütegude eest karistatakse tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate 

1. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–8 nimetatud 
süütegude eest karistatakse tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate 
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kriminaalkaristustega. kriminaalkaristustega, kaasa arvatud 
piisavate trahvide määramine.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–8 nimetatud 
süütegude eest karistatakse tõhusate,
proportsionaalsete ja hoiatavate
kriminaalkaristustega.

1. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–8 nimetatud 
süütegude eest karistatakse 
proportsionaalsete kriminaalkaristustega.

Or. fr

Selgitus

Teatavad väljendid tuleks välja jätta, sest need viitavad õigusakti jõustamisele ja on 
õiguslikust seisukohast tarbetud.

Muudatusettepanek 101
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–8 nimetatud 
süütegude eest karistatakse tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate 
kriminaalkaristustega.

1. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–6 nimetatud 
süütegude eest karistatakse tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate 
kriminaalkaristustega.

Or. en
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Selgitus

Artiklite 7 ja 8 väljajätmise loogiline tagajärg.

Muudatusettepanek 102
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus koos 
piisava trahviga.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär on 
kaheaastane vangistus.

Or. fr

Selgitus

Esialgne sõnastus on vastuoluline, vastuolu tuleb kõrvaldada. Tuletame meelde põhimõtet, et 
karistus peab olema süüteoga proportsionaalne ja seda on võimalik kindlaks määrata ning 
otsustada alles menetluse käigus. See peab sõltuma teo tõsiduse määratlemisest menetluse 
käigus.
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Muudatusettepanek 104
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–7 nimetatud süü-
tegude eest määratakse kriminaalkaristus, 
mille maksimummäär on vähemalt ühe-
kuni kolmeaastane vangistus.

Or. en

Selgitus

Kõrvalekaldumine raamotsuse 2005/222/JSK (infosüsteemide vastu suunatud rünnete kohta) 
artiklites 6 ja 7 märgitud karistusmääradest ei ole põhjendatud.

Muudatusettepanek 105
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raskendavad asjaolud välja jäetud
1. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär 
on vähemalt viieaastane vangistus, kui 
selline süütegu on toime pandud 
raamotsuses 2008/841/JSK määratletud 
kuritegeliku ühenduse raames.
2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–6 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär 
on vähemalt viieaastane vangistus, kui 
selline süütegu on toime pandud 
arvestatavat hulka infosüsteeme 
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mõjutavate või märkimisväärset kahju 
(näiteks süsteemiteenuste pakkumise 
katkemine, finantskulu või isikuandmete 
kadumine) põhjustavate rünnete jaoks 
loodud vahendi kasutamise abil.
3. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–6 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär 
on vähemalt viieaastane vangistus, kui 
selline süütegu on toime pandud süüteo 
täideviija tegelikku identiteeti varjates ja 
tegeliku identiteedi omanikku 
kahjustades.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus, kui selline 
süütegu on toime pandud raamotsuses 
2008/841/JSK määratletud kuritegeliku 
ühenduse raames.

1. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär on 
viieaastane vangistus, kui selline süütegu 
on toime pandud raamotsuses 
2008/841/JSK määratletud kuritegeliku 
ühenduse raames.

Or. fr

Selgitus

Esialgne sõnastus on vastuoluline, vastuolu tuleb kõrvaldada. Tuletame meelde põhimõtet, et 
karistus peab olema süüteoga proportsionaalne ja seda on võimalik kindlaks määrata ning 
otsustada alles menetluse käigus. See peab sõltuma teo tõsiduse määratlemisest menetluse 
käigus.
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Muudatusettepanek 107
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus, kui selline 
süütegu on toime pandud raamotsuses 
2008/841/JSK määratletud kuritegeliku 
ühenduse raames.

1. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär on 
vähemalt kahe- kuni viieaastane vangistus, 
kui selline süütegu on toime pandud 
raamotsuses 2008/841/JSK määratletud 
kuritegeliku ühenduse raames.

Or. en

Selgitus

Kõrvalekaldumine raamotsuse 2005/222/JSK (infosüsteemide vastu suunatud rünnete kohta) 
artiklites 6 ja 7 märgitud karistusmääradest ei ole põhjendatud.

Muudatusettepanek 108
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–6 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus, kui selline 
süütegu on toime pandud arvestatavat 
hulka infosüsteeme mõjutavate või 
märkimisväärset kahju (näiteks 
süsteemiteenuste pakkumise katkemine, 
finantskulu või isikuandmete kadumine) 
põhjustavate rünnete jaoks loodud vahendi 
kasutamise abil.

2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–6 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus, kui selline 
süütegu on toime pandud arvestatavat 
hulka infosüsteeme mõjutavate või 
märkimisväärset kahju (näiteks 
süsteemiteenuste pakkumise katkemine, 
finantskulu, tundliku teabe või
isikuandmete kadumine, elutähtsa 
infrastruktuuri infosüsteemide häirimine) 
põhjustavate rünnete jaoks loodud vahendi 
kasutamise abil.
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Or. ro

Muudatusettepanek 109
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–6 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus, kui selline 
süütegu on toime pandud arvestatavat 
hulka infosüsteeme mõjutavate või 
märkimisväärset kahju (näiteks 
süsteemiteenuste pakkumise katkemine, 
finantskulu või isikuandmete kadumine) 
põhjustavate rünnete jaoks loodud vahendi 
kasutamise abil.

2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–6 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär on 
viieaastane vangistus, kui selline süütegu 
on toime pandud arvestatavat hulka 
infosüsteeme mõjutavate või 
märkimisväärset kahju (näiteks 
süsteemiteenuste pakkumise katkemine, 
finantskulu või isikuandmete kadumine) 
põhjustavate rünnete jaoks loodud vahendi 
kasutamise abil.

Or. fr

Selgitus

Esialgne sõnastus on vastuoluline, vastuolu tuleb kõrvaldada. Tuletame meelde põhimõtet, et 
karistus peab olema süüteoga proportsionaalne ja seda on võimalik kindlaks määrata ning 
otsustada alles menetluse käigus. See peab sõltuma teo tõsiduse määratlemisest menetluse 
käigus.

Muudatusettepanek 110
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–6 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus, kui selline 

2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–6 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär on 
vähemalt kahe- kuni viieaastane vangistus, 
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süütegu on toime pandud arvestatavat 
hulka infosüsteeme mõjutavate või 
märkimisväärset kahju (näiteks 
süsteemiteenuste pakkumise katkemine, 
finantskulu või isikuandmete kadumine) 
põhjustavate rünnete jaoks loodud vahendi 
kasutamise abil.

kui selline süütegu on toime pandud 
arvestatavat hulka infosüsteeme mõjutavate 
või märkimisväärset kahju (näiteks 
süsteemiteenuste pakkumise katkemine, 
finantskulu või isikuandmete kadumine) 
põhjustavate rünnete jaoks loodud vahendi 
kasutamise abil.

Or. en

Selgitus

Kõrvalekaldumine raamotsuse 2005/222/JSK (infosüsteemide vastu suunatud rünnete kohta) 
artiklites 6 ja 7 märgitud karistusmääradest ei ole põhjendatud.

Muudatusettepanek 111
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–6 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär 
on vähemalt viieaastane vangistus, kui 
selline süütegu on toime pandud süüteo 
täideviija tegelikku identiteeti varjates ja 
tegeliku identiteedi omanikku 
kahjustades.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Süüteo täideviija tegeliku identiteedi varjamine ja tegeliku identiteedi omaniku kahjustamine 
ei ole tähtsad mitte üksnes käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate süütegude eest 
karistamiseks. Pikemas perspektiivis tuleks neid ja nendega seotud süütegusid käsitleda pigem 
horisontaalse õigusakti abil, mis ei hõlma üksnes infosüsteemide vastaseid ründeid.

Muudatusettepanek 112
Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklites 3–6 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär 
on vähemalt viieaastane vangistus, kui 
selline süütegu on toime pandud süüteo 
täideviija tegelikku identiteeti varjates ja 
tegeliku identiteedi omanikku 
kahjustades.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 9 
loetletud karistusi ei kohaldata artiklites 
3–7 nimetatud süütegude suhtes, kui need 
pandi toime selgelt kriminaalse tahtluseta, 
näiteks infosüsteemi testimise või vahetu 
kaitsmise käigus, või kui süsteemi müüjat 
või käitajat oli selle puudustest õigeaegselt 
ja täielikult teavitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid peavad mõtlema oma 
infosüsteemide ja nendega seotud 
andmete kaitsmisele. Mõistlike 
pingutustega tuvastatavate ohtude ja 
puuduste vastu tuleks tagada mõistlikul 
tasemel kaitse, mis on asjaosaliste 
võimalike kahjudega proportsionaalne.

Or. en

Selgitus

Raportöör käsitles turvataseme tõstmise stiimuleid juba muudatusettepanekutes 3 ja 4. See 
tuleks lisada ka direktiivi artikli teksti.

Muudatusettepanek 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid, et kohustada nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvaid juriidilisi 
isikuid kaitsma infosüsteeme artiklites 3–
7 loetletud süütegude eest. Mõistlike 
pingutustega tuvastatavate ohtude ja 
puuduste vastu tuleks tagada mõistlikul 
tasemel kaitse, mis on asjaosaliste 
võimalike kahjudega proportsionaalne.

Or. en

Selgitus

Raportöör käsitles turvataseme tõstmise stiimuleid juba muudatusettepanekutes 3 ja 4. See 
tuleks lisada ka direktiivi artikli teksti.

Muudatusettepanek 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Kui leitakse, et juriidiline isik ei ole 
suutnud pakkuda artiklites 3–7 loetletud 
süütegude vastu lõigetes 3 b ja 3 c 
kirjeldatud kaitsetaset ning kui 
asjaomaste süütegude puhul tuvastatakse 
selge kriminaalne tahtlus, loetakse 
kriminaalkaristuse määramisel, et need 
süüteod pandi toime kergendavatel 
asjaoludel.

Or. en

Selgitus

Raportöör käsitles turvataseme tõstmise stiimuleid juba muudatusettepanekutes 3 ja 4. See 
tuleks lisada ka direktiivi artikli teksti. Lõikes 3 d käsitletakse kergendavaid asjaolusid 
rünnete korral, mille sooritajad pidid jagu saama põhjendamatult nõrkadest turvameetmetest.

Muudatusettepanek 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 e. Kui juriidiline isik ei ole selgelt 
suutnud mõistlikul tasemel kaitset 
pakkuda ja kui sellise suutmatuse tõttu 
saadi olulist kahju, peavad liikmesriigid 
tagama võimaluse nimetatud juriidiline 
isik hooletuse eest vastutusele võtta ja 
kohaldata hoiatavaid karistusi.

Or. en

Selgitus

Raportöör käsitles turvataseme tõstmise stiimuleid juba muudatusettepanekutes 3 ja 4. See 
tuleks lisada ka direktiivi artikli teksti. Lõikega 3 e kehtestatakse kriminaalvastutus hooletuse 
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eest juhul, kui on selgelt tegemist suutmatusega pakkuda olulist kahju põhjustanud ründe eest 
mõistlikul tasemel kaitset.

Muudatusettepanek 118
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Kergendavad asjaolud

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 9 
loetletud karistusi ei kohaldata artiklites 
3–7 nimetatud süütegude suhtes, kui need 
pandi toime selgelt kriminaalse tahtluseta, 
näiteks infosüsteemi volitatud testimise 
või vahetu kaitsmise käigus.
2. Liikmesriigid peavad pidama oma 
infosüsteemide ja nendega seotud 
andmete kaitsmist osaks oma sellealasest 
vastutuskohustusest. Mõistlikult 
tuvastatavate ohtude vastu tuleks tagada 
mõistlikul tasemel kaitse.
3. Liikmesriigid võtavad vajalikke
meetmeid, et kohustada nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvaid 
andmetöötlejaid ja vastutavaid töötlejaid 
kaitsma andmeid artiklites 3–6 loetletud 
süütegude eest ning rakendama vajalikke 
tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, 
et tagada turvatase, mis vastab kaitstavate 
isikuandmete iseloomust ja töötlemisest 
tulenevatele riskidele, võttes seejuures 
arvesse nimetatud meetmete kaasaegsust 
ja nende rakendamise kulusid.
4. Kui leitakse, et andmetöötleja või 
vastutav töötleja ei ole suutnud pakkuda 
artiklites 3–6 loetletud süütegude vastu 
mõistlikul tasemel kaitset, loetakse 
kriminaalkaristuse määramisel, et need 
süüteod pandi toime kergendavatel 
asjaoludel.
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5. Kui andmetöötleja või vastutav töötleja 
selgelt ei ole suutnud pakkuda mõistlikul 
tasemel kaitset ja selle tagajärjel tekitati 
kahju, tagavad liikmesriigid võimaluse 
sellist andmetöötlejat või vastutavat 
töötlejat vastutusele võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artikli 11 lõike 1 kohaselt 
vastutusele võetud juriidilise isiku suhtes 
kohaldatakse tõhusaid, proportsionaalseid 
ja hoiatavaid karistusi, mille hulka 
kuuluvad kriminaalõiguslikud ja muud 
trahvid ning võivad kuuluda muud 
sanktsioonid, näiteks:

1. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artikli 11 lõike 1 kohaselt 
vastutusele võetud juriidilise isiku suhtes 
kohaldatakse proportsionaalseid karistusi, 
mille hulka kuuluvad kriminaalõiguslikud 
ja muud trahvid ning võivad kuuluda muud
sanktsioonid, näiteks:

Or. fr

Selgitus

Vt artikli 9 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 120
Ioan Enciu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklike hüvitiste või abi saamise 
õigusest ilmajätmine;

a) riiklike hüvitiste või abi saamise 
õigusest ajutine või alaline ilmajätmine;

Or. ro
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Muudatusettepanek 121
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artikli 11 lõike 2 kohaselt 
vastutusele võetud juriidilise isiku suhtes 
kohaldatakse tõhusaid, proportsionaalseid 
ja hoiatavaid karistusi ning meetmeid.

2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et artikli 11 lõike 2 kohaselt 
vastutusele võetud juriidilise isiku suhtes 
kohaldatakse proportsionaalseid karistusi 
ning meetmeid.

Or. fr

Selgitus

Vt artikli 9 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 122
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjaomase liikmesriigi kodaniku poolt 
või isiku poolt, kelle peamine elukoht 
asub selle liikmesriigi territooriumil, või

b) asjaomase liikmesriigi kodaniku poolt 
või

Or. de

Selgitus

Tuleb põhimõtteliselt keelustada kohtualluvuse laiendamine välisriigi kodanikele, kelle 
peamine elukoht asub teises liikmesriigis.

Muudatusettepanek 123
Ioan Enciu
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik kasutab kooskõlas 
andmekaitse-eeskirjadega artiklites 3–8 
nimetatud süütegudega seotud teabe 
vahetamiseks operatiivsete 
kontaktpunktide võrgustikku, mis on tema 
käsutuses seitse päeva nädalas ööpäev läbi.
Samuti tagab liikmesriik menetlused, mis 
võimaldavad tal vastata kiireloomulistele 
taotlustele hiljemalt kaheksa tunni jooksul.
Sellises vastuses tuleb vähemalt märkida,
kas, millises vormis ja millal abitaotlusele 
vastatakse.

1. Liikmesriik tagab operatiivse 
kontaktpunkti olemasolu ning kasutab 
kooskõlas andmekaitse-eeskirjadega 
artiklites 3–8 nimetatud süütegudega 
seotud teabe vahetamiseks operatiivsete 
kontaktpunktide võrgustikku, mis on tema 
käsutuses seitse päeva nädalas ööpäev läbi. 
Samuti tagab liikmesriik menetlused, mis 
võimaldavad tal vastata kiireloomulistele 
taotlustele hiljemalt kaheksa tunni jooksul.
Selline vastus peab olema tõhus ning 
hõlmama vastavalt juhtumile tehnilist 
nõustamist, eelkõige infosüsteemide 
funktsioonide taastamise osas, andmete 
säilitamist kooskõlas isikuandmete kaitse 
põhimõttega, tõendite kogumist, 
õigusteabe andmist, kahtlustatavate 
asukoha ja isiku kindlakstegemist ning 
nimetatud tegevustele kaasaaitamist. 
Kontaktpunktid täpsustavad, millises 
vormis ja millal abitaotlusele vastatakse.

Or. ro

Muudatusettepanek 124
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik kasutab kooskõlas 
andmekaitse-eeskirjadega artiklites 3–8 
nimetatud süütegudega seotud teabe 
vahetamiseks operatiivsete 
kontaktpunktide võrgustikku, mis on tema 
käsutuses seitse päeva nädalas ööpäev läbi. 
Samuti tagab liikmesriik menetlused, mis 
võimaldavad tal vastata kiireloomulistele 
taotlustele hiljemalt kaheksa tunni jooksul. 

1. Liikmesriik kasutab kooskõlas 
andmekaitse-eeskirjadega artiklites 3–8 
nimetatud süütegudega seotud teabe 
vahetamiseks riiklikke operatiivseid 
kontaktpunkte ja operatiivsete 
kontaktpunktide võrgustikku, mis on tema 
käsutuses seitse päeva nädalas ööpäev läbi. 
Samuti tagab liikmesriik menetlused, mis 
võimaldavad tal vastata kiireloomulistele 
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Sellises vastuses tuleb vähemalt märkida, 
kas, millises vormis ja millal abitaotlusele 
vastatakse.

taotlustele hiljemalt kaheksa tunni jooksul. 
Sellises vastuses tuleb vähemalt märkida, 
kas, millises vormis ja millal abitaotlusele 
vastatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 126
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab süsteemi artiklites 3–8 
nimetatud süütegusid käsitlevate 
statistiliste andmete salvestamiseks, 
koostamiseks ja esitamiseks.

1. Liikmesriik tagab riiklike operatiivsete 
kontaktpunktide toimimise ning süsteemi 
artiklites 3–8 nimetatud süütegusid 
käsitlevate statistiliste andmete 
salvestamiseks, koostamiseks ja 
esitamiseks; riiklikud kontaktpunktid 
vastavad abipalvetele ning hõlbustavad 
tehniliste soovituste ja juriidilise teabe 
andmist ning küberkuritegevuse 
ennetamise ja tõkestamise programmide 
koostamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 127
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Koolitus

1. Liikmesriigid toetavad kodanikele 
korraldatavaid koolitusi ning osalevad 
nende rahastamisel, et inimesed oleksid 
teadlikud küberruumi vabadust ja 
turvalisust ohustavatest rünnakutest ning 
oskaksid end kaitsta.
2. Liikmesriigid lisavad koolide 
õppeprogrammi kursused, kus õpitakse 
tundma infotehnoloogiavahendeid, 
selgitatakse nendega seotud ohtusid ja 
õpetatakse end nende ohtude eest kaitsma.

Or. fr

Muudatusettepanek 128
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 b
Turvalisustasemete vastavus

1. Liikmesriigid määravad oma 
seadusandluses kindlaks kõigi 
infotehnoloogiavahendite minimaalsele 
turvalisustasemele vastavuse kriteeriumid.
2. Hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist esitab komisjon 
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direktiivi ettepaneku, milles määratakse 
kindlaks kõigi siseturul müüdavate 
infotehnoloogiavahendite turvalisuse 
miinimumkriteeriumid.

Or. fr


