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LÜHISELGITUS

Ettepaneku eesmärk on võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge taseme saavutamine kogu Euroopa 
Liidus. Raportöör toetab ettepanekus kehtestatud eesmärke ja soovitab muudatusettepanekuid, 
mis suurendavad õiguskindlust ja tugevdavad üksikisikute ja nende eraelu puutumatusega 
seotud kaitsemeetmeid, et tagada üksikisikute kontroll oma isikuandmete üle ja usaldus 
digitaalse keskkonna vastu, ning et luua riskihalduskultuur ja parandada era- ja avaliku sektori 
vahelist teabevahetust. 
Esitatud muudatusettepanekutes käsitletakse paremat viitamist andmekaitsealastele 
õigusaktidele, antakse selgitusi selle kohta, et elutähtsad infrastruktuurid ei tohiks hõlmata 
suhtlusvõrgustikke ja tarkvarapoode (vt muudetud nimekirja lisas II), ning tagatakse 
proportsionaalsuse põhimõttest kinnipidamine, rõhutades samas tegevuse tsiviilaspekti: 
enamike häirete ja süsteemirikete taga ei ole terroristide, kurjategijate või välisriigi spioonide 
kavatsuslikud küberründed, vaid tahtmatud, inimlikud vead ja looduslikud protsessid. On 
äärmiselt oluline, et EL hoiaks lahus seadusandliku akti ettepaneku rakendamise ja teema 
militariseerimise, jättes välja turva- ja seiresektori eesmärgid ja võttes arvesse globaalse 
digitaalse turu konteksti. 
Veel on lahendamata tõsine probleem, mis puudutab ettepanekus esitatud süsteemi suhet 
isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatud teavitamissüsteemi ja kahe süsteemi tõhusat 
koostoimimist, mistõttu raportöör rõhutab asjaolu, et ELi küberjulgeoleku alased 
seadusandlikud aktid peaksid järgnema, mitte eelnema isikuandmete kaitse üldmääruse 
vastuvõtmisele. Lisaks tuleks kaaluda tegelikke finants- ja haldusmõjusid, sealhulgas kogu 
ühiskonnale tekkivat kulu ja mitte üksnes teavitamisest põhjustatud kulu. Tarkvarafirmasid, 
mille programmid on hooletult tehtud ja mis seega säästavad raha, jättes oma klientide 
andmed kaitseta, ei saa alati kaitsta standardsete kasutustingimustega, milles firma ei võta 
endale mingit vastustust tarkvara tõrgete eest. Firmadele on tarvis stiimuleid, et tagada nende 
programmide piisav turvalisus. Lõpetuseks oleks vaja täpsustada põhimõisteid, mitte jätta 
nende tõlgendamist liikmesriikidele (näiteks mõistete „haldusasutused” ja „oluline mõju” sisu 
ning mõiste „küberkuritegevus” konkreetne määratlus). 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kuna süsteemirikete põhjused on 
enamasti tahtmatud, nagu looduslikud 
protsessid või inimlik eksimus, peaks 
taristu olema vastupidav nii tahtlikele kui 
juhuslikele häiretele ja elutähtsate 
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infrastruktuuride operaatorid peaksid 
töötama välja toimepidevaid süsteeme, mis 
toimivad isegi juhul, kui operaatorite 
kontrolli alt väljas olevad muud süsteemid 
rikki lähevad.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Isikuandmete kaitse üldine 
seadusandlik akt tuleks ELi tasandil võtta 
vastu enne küberjulgeoleku alase 
seadusandliku akti vastuvõtmist ELi 
tasandil. Seetõttu tuleks võrgu- ja 
infoturbe direktiiv võtta vastu alles siis, 
kui isikuandmete kaitse üldmäärus on 
vastu võetud.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus 
(EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta. 

Or. en

Selgitus

Kuigi viide määrusele (EÜ) nr 45/2001 on olemas põhjenduses 39, on see vajalik ka siin 
seoses Euroopa andmekaitseinspektori arvamusega.

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„küberturve” – võrgu ja infosüsteemi 
võime panna vastu intsidentidele, milleks 
on muu hulgas tehnilised rikked, 
voolukatkestused ja turvaintsidendid, ning 
saavutada taastudes täielik toimevõime;

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„intsident” – asjaolu või sündmus, mis 
tegelikult kahjustab turvalisust;

„intsident” – asjaolu või sündmus, mis 
tegelikult kahjustab turvalisust ja 
põhiteenuste pakkumist;

Or. en
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Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) riskijuhtimise raamistik;

Or. en

Selgitus

Kohustus esitada „riski hindamise kava” on liiga kitsas, sest selline sõnastus ei hõlma muid 
tegevusi, mis on vajalikud infoturbe riskide juhtimisel. Euroopa andmekaitseinspektor 
soovitab töötada välja ja hoida töös riskijuhtimise raamistik, mis loomulikult sisaldab ka riski 
hindamise etappi.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik nimetab võrgu ja 
infosüsteemide turbe vallas oma riigi 
pädeva asutuse (edaspidi „pädev asutus”).

1. Iga liikmesriik nimetab võrgu ja 
infosüsteemide turbe vallas oma riigi 
pädeva tsiviilasutuse (edaspidi „pädev 
asutus”).

Or. en

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Pädevad asutused järgivad kogutud, 
töödeldud ja vahetatud andmete 
käsitlemisel direktiivi 95/46/EÜ artiklis 17 
sätestatud isikuandmete kaitse nõudeid.
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Or. en

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused teevad koostöövõrgus 
järgmist:

Tagades, et kogutakse ja töödeldakse 
üksnes vastava eesmärgi saavutamiseks 
hädavajalikke andmeid, ja et järgitakse 
isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid, 
teevad pädevad asutused koostöövõrgus 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Isikuandmed avaldatakse üksnes 
vastuvõtjatele, kel on vaja neid andmeid 
töödelda oma ülesannete täitmiseks 
asjakohasel õiguslikul alusel. 
Avaldamisele kuuluvad üksnes andmed, 
mis on nimetatud ülesannete täitmiseks 
vajalikud. Tagatakse eesmärgist 
tulenevate piirangute põhimõttest 
kinnipidamine. Nende andmete 
säilitamise tähtaeg määratakse vastavalt 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärgile.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) liikmesriikide turvalises 
infojagamissüsteemis osalemise 
kriteeriumid, et tagada kõigi osaliste poolt 
turvalisuse ja vastupidavuse kõrge tase 
töötlemise kõigis etappides, muu hulgas 
asjakohaste konfidentsiaalsus- ja 
turvalisusmeetmete abil vastavalt 
direktiivi 95/46/EÜ artiklitele 16 ja 17 ja 
määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklitele 21 ja 
22.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Varajases hoiatuses edastab pädev 
asutus või komisjon kogu talle teadaoleva 
asjakohase teabe, mis võib olla riski või 
intsidendi hindamiseks kasulik.

2. Varajases hoiatuses edastab pädev 
asutus või komisjon vastavalt 
isikuandmete kaitse üldmääruse sätetele 
kogu talle teadaoleva asjakohase teabe, mis 
võib olla riski või intsidendi hindamiseks 
kasulik.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib mõne liikmesriigi 
taotlusel või omal algatusel paluda, et 

3. Komisjon võib mõne liikmesriigi 
taotlusel või omal algatusel paluda, et 
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liikmesriik esitaks kogu asjakohase teabe 
konkreetse riski või intsidendi kohta.

liikmesriik esitaks kogu asjakohase teabe 
konkreetse riski või intsidendi kohta 
vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse 
sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tarkvaratootjad vastutavad 
turvarikete parandamise eest, tehes seda 
24 tunni jooksul alates teate saamisest 
tõsise juhtumi puhul ja 72 tunni jooksul 
juhul, kui tagajärjed ei too tõenäoliselt 
kaasa märkimisväärset finantskahju ega 
tõsist kahju eraelu puutumatusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Vastutuse puudumise klausel ei kaitse 
kaubandusliku tarkvara tootjaid, kui on 
võimalik tõendada, et nende tooted ei ole 
nõuetekohaselt välja töötatud nii, et nad 
tuleksid toime prognoositavate 
turvaohtudega.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid 
kohaldatakse kõigi operaatorite suhtes, kes 
pakuvad Euroopa Liidus teenuseid.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid 
kohaldatakse kõigi operaatorite ja 
tarkvaratootjate suhtes, kes pakuvad 
Euroopa Liidus teenuseid. Lõike 3 kohast 
intsidentidest teatamist kohaldatakse ilma, 
et see piiraks isikuandmetega seotud 
rikkumisest teatamise kohustust, mis on 
sätestatud kehtivate andmekaitsealaste 
õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) CERT peab rakendama ja haldama 
turvameetmeid, et tagada temani jõudva ja 
tema poolt käideldava teabe 

(b) CERT peab andmekaitsenõudeid 
järgides rakendama ja haldama 
turvameetmeid, et tagada temani jõudva ja 
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konfidentsiaalsus, terviklus, käideldavus ja 
autentsus.

tema poolt käideldava teabe 
konfidentsiaalsus, terviklus, käideldavus ja 
autentsus.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Operaatorite loetelu Operaatorite loetelu
Vastavalt artikli 3 lõike 8 punktile a: Vastavalt artikli 3 lõike 8 punktile a:

1. e-kaubanduse platvormid 1. e-kaubanduse platvormid
2. Internetimaksete lüüsid 2. Internetimaksete lüüsid

3. Suhtlusvõrgud
4. Otsingumootorid 3. Otsingumootorid

5. Pilvandmetöötluse teenused 4. Pilvandmetöötluse teenused

6. Tarkvarapoed

Or. en


