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LÜHISELGITUS

Info- ja sidetehnoloogia on Euroopas avaliku ja eraelu lahutamatu osa.

Võrgu- ja infoturve on väga tähtis, mida kinnitavad saadud kogemused ja järjest tõsisemad 
piiriülesed probleemid. Kõrgetasemelise andmeturbe ja –kaitse tagamiseks ja edendamiseks 
tuleb ENISA volitusi ja vahendeid suurendada.

Komisjoni ettepaneku põhjal peaks amet selleks kasutusele võtma varajase hoiatamise 
süsteemi, koguma, analüüsima ja koordineerima eraelu puutuumatuse ja andmeturbe 
rikkumisi ning tegema tihedamat koostööd liikmesriikide, Euroopa institutsioonide, 
õiguskaitseasutuste ja kohtutega nende taotlusel või omal algatusel. 
Lisaks sellele tuleb täieliku läbipaistvuse tagamiseks tugevdada demokraatlikku järelevalvet 
ameti tegevuse üle.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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 sidet pidama ja
koostööd tegema õiguskaitseorganitega ja 
andmekaitse asutustega, et rõhutada 
küberkuritegevuse vastu võitlemise võrgu-
ja infoturbeaspekte ning isikuandmete 
kaitset ja nendega nõuetekohaselt tegeleda. 
Nende asutuste esindajad peaksid saama 
ameti täievolilisteks sidusrühmadeks ja 
peaksid olema esindatud ameti alalises 
sidusrühmas. 

Or. en
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Muudatusettepanek 2

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, Euroopa 
Parlamendil ja liikmesriikidel vastata 
võrgu- ja infoturbenõuetele olemasolevates 
ja tulevastes liidu õigusaktides, mis 
omakorda aitab kaasa siseturu sujuvale 
toimimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Amet tagab kõrgetasemelise 
andmekaitse ja –turbe.

Or. en

Muudatusettepanek 4

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, 
õiguslikke ja sotsiaalmajanduslikke 
analüüse ning tehes ettevalmistavat tööd 
võrgu- ja infoturbealaste liidu õigusaktide 
väljatöötamiseks ja ajakohastamiseks;
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Or. en

Muudatusettepanek 5

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 komisjoni vahelist 
koostööd nende taotlusel või 
omaalgatuslikult piiriülese mõõtmega 
jõupingutustes, et vältida ja avastada 
võrgu- ja infoturbega seotud juhtumeid ja 
neile reageerida;

Or. en

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) hindab korrapäraselt koostöös 
liikmesriikide ja Euroopa 

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

institutsioonidega nende taotlusel või 
omaalgatuslikult võrgu- ja infoturbe 
seisundit Euroopas.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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 avalik-
õiguslike asutuste vahelist koostööd nende 
taotlusel või omaalgatuslikult, toetades 
eelkõige nende jõupingutusi heade tavade 
ja standardite arendamisel ja vahetamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) toetab õiguskaitseasutusi ja kohtuid 
nende taotlusel või ameti algatusel 
asjatundlikkusega küberkuritegevuse 
vastu võitlemisel ja küberintsidentide 
lahendamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) kogub, analüüsib ja koordineerib 
eraelu puutumatuse ja andmeturbealaste 
rikkumiste teateid ning võtab kasutusele 
võrgu- ja infoturbe piiriülestest ohtudest 
varajase hoiatamise süsteemi;

Or. en

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f c)edendab andmetöötluse turvalisusega 
seotud häid tavasid, võttes oma töös 
kasutusele kõige tõhusamad ja paremini 
välja töötatud turvamenetlused ja 
töömeetodid ning samal ajal vähendades 
maksimaalselt nende mõju eraelu 
puutumatusele; ja tegutseb turvalisuse 
valdkonnas parima võimaliku tehnika 
praktilise rakendamise kontaktüksusena;

Or. en

Muudatusettepanek 12

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 

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

Or. en

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) täidab liidu õigusaktidega ametile 
usaldatud ülesandeid.

k) täidab liidu õigusaktidega, mis on vastu 
võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
poolt, ametile usaldatud ülesandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne ametisse nimetamist kutsutakse 
juhatuse valitud kandidaat esinema 
Euroopa Parlamendi pädeva(te) 
komitee(de) ette ja vastama selle/nende 
liikmete küsimustele. Pärast seda esitab 
Euroopa Parlament arvamuse valitud
kandidaadi kohta. Juhatus teatab 
Euroopa Parlamendile, kuidas tema 
arvamust on arvesse võetud.

Or. en
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Tegevdirektori nimetab ametisse ja 
vabastab ametist juhatus. Tegevdirektor 
nimetatakse ametisse komisjoni esitatud 
kandidaatide nimekirjast viieks aastaks 
tema pädevust, dokumenteeritud haldamis-
ja juhtimisoskust ning konkreetseid 
teadmisi ja kogemusi silmas pidades. Enne 
ametisse nimetamist kutsutakse juhatuse 
valitud kandidaat esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva(te) komitee(de) ette ja 
vastama komisjoni(de) liikmete 
küsimustele. Pärast seda esitab Euroopa 
Parlament arvamuse valitud kandidaadi 
kohta. Juhatus teatab Euroopa 
Parlamendile, kuidas tema arvamust on 
arvesse võetud.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus kehtestab meetmed, mida amet 
võtab määruse (EÜ) nr 45/2001 
kohaldamiseks, sealhulgas ameti 
andmekaitseinspektorit käsitlevad meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti asukoht vastab järgmistele 
nõuetele:
a) sellel on keskne asukoht,
b) see asub ühes hoones, mis on mõeldud 
üksnes ameti jaoks ja mida peaks amet ise 
omama või rentima;
c) see tagab kõrgeimad füüsilise ja 
andmete turvalisuse standardid;
d) see pakub kõige kulusäästlikuma 
lahenduse.

Or. en


