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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 
käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu raamotsus 2005/222/JSK
(KOM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0517),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 83 lõiget 1,
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0293/2010),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 4. mai 2011. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning 
väliskomisjoni ja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

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 

(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 

                                               
1 ELT C 218, 23.7.2011, lk 130.
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spetsialiseeritud õiguskaitseasutuste vahel. spetsialiseeritud õiguskaitseasutuste ja 
liidu spetsialiseeritud asutuste vahel.

Or. en

Selgitus

Infosüsteemide vastu suunatud rünnete riikidevahelist olemust arvesse võttes on oluline 
parandada koostööd nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu kohtu- ja politseiasutuste vahel.

Muudatusettepanek 2

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, 
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. Rünnetel 
elutähtsate infrastruktuuride vastu võib 
olla märkimisväärne piiriülene mõju ja 
need võivad katkestada või hävitada 
teenused, mis on eluliselt tähtsad liidu 
kodanike turvalisuse, julgeoleku, tervise, 
liikuvuse, sotsiaalse ja majandusliku 
heaolu seisukohast ning riiklike 
haldusorganite, nagu elektrijaamad, 
transpordivõrgud ja valitsusvõrgud, 
nõuetekohaseks toimimiseks. See on 
ohuks nii infoühiskonna turvalisemaks 
muutmisele kui ka vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajaneva ala saavutamisele ning 
nõuab seega Euroopa Liidu tasandi meedet.

Or. en

Selgitus

On oluline tuua välja küberrünnete võimalikud mõjud ja ulatus, eriti kui need pannakse toime 
elutähtsate infrastruktuuride vastu. 
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kuigi süüteo täideviija tegeliku 
identiteedi varjamine ja sellega tegeliku 
identiteedi omanikule tekitatud kahju on 
käesoleva direktiivi raames oluline 
element karistuste kindlaksmääramiseks, 
peaks liit arendama siiski välja 
horisontaalse vahendi, mis hõlmab neid ja 
nendega seotud süütegusid 
ulatuslikumalt, käsitledes muu hulgas 
identiteedivargust, seost isikunimede 
seadusega ja tarbijakaitset.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate süütegude karistamiseks ei ole olulised mitte 
ainult süüteo täideviija tegeliku identiteedi varjamine ja tegeliku identiteedi omanikule 
tekitatud kahju. Pigem tuleks neid ja nendega seotud süütegusid pikas perspektiivis käsitleda 
horisontaalse vahendi abil, mis ei hõlma ainult infosüsteemide vastu suunatud ründeid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Nõukogu 27.–28. novembri 2008. aasta 
järeldustes märgiti, et liikmesriigid ja 
komisjon peaksid välja töötama uue 
strateegia, võttes arvesse Euroopa 
Nõukogu küberkuritegevuse 2001. aasta 
konventsiooni. Nimetatud konventsiooniga 
on kehtestatud küberkuritegevuse, 
sealhulgas infosüsteemide vastu suunatud 
rünnete vastase võitluse õiguslik raamistik. 
Käesolev direktiiv tugineb nimetatud 
konventsioonile.

(8) Nõukogu 27.–28. novembri 2008. aasta 
järeldustes märgiti, et liikmesriigid ja 
komisjon peaksid välja töötama uue 
strateegia, võttes arvesse Euroopa 
Nõukogu küberkuritegevuse 2001. aasta 
konventsiooni. Nimetatud konventsiooniga 
on kehtestatud küberkuritegevuse, 
sealhulgas infosüsteemide vastu suunatud 
rünnete vastase võitluse õiguslik raamistik. 
Käesolev direktiiv tugineb nimetatud 
konventsioonile. Seetõttu on oluline, et 
liikmesriigid, kes ei ole veel ratifitseerinud 
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Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse 
konventsiooni, teeksid seda võimalikult 
kiiresti.

Or. en

Selgitus

Kuna küberkuritegevuse konventsioon on rahvusvahelise õiguse keskne vahend võitluseks 
küberkuritegevuse vastu, tuleks liikmesriike, kes ei ole konventsiooni veel ratifitseerinud, 
ergutada seda tegema nii ühtsuse huvides kui ka poliitilise märgina.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Arvestades rünnete erinevaid 
toimepaneku viise ning tark- ja riistvara 
kiiret arengut, viidatakse käesolevas 
direktiivis vahenditele, mille abil on 
võimalik käesolevas direktiivis loetletud 
kuritegusid toime panna. Vahendite all 
mõistetakse näiteks kurivara, sealhulgas 
robotivõrke, mida kasutatakse 
küberrünnete toimepanemiseks.

(9) Arvestades rünnete erinevaid 
toimepaneku viise ning tark- ja riistvara 
kiiret arengut, viidatakse käesolevas 
direktiivis vahenditele, mille abil on 
võimalik käesolevas direktiivis loetletud 
kuritegusid toime panna. Vahendite all 
mõistetakse näiteks kurivara, sealhulgas 
robotivõrke, mida kasutatakse 
küberrünnete toimepanemiseks. Nimetatud 
vahendid on ainult mõned paljudest 
võimalustest infosüsteemide ründamiseks. 
Seetõttu tuleks tööd infotehnoloogia 
struktuuri alase liidu strateegia, eelkõige 
pilvandmetöötluse, sealhulgas tehnilise 
standardimise ja ühise õigusliku 
raamistiku alal jätkata ja intensiivistada.

Or. en

Selgitus

Praegust tehnika arengut silmas pidades on viide pilvandmetöötlusele oluline. Vaja on 
täiendavat tehnilist standardimist ja pilvandmetöötluse alast ühist Euroopa õiguslikku 
raamistikku. See edendaks ka ELi rolli nüüdisaegsete ja turvaliste IT-struktuuride tarnija ja
kasutajana.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Käesolevas direktiivis osutatud 
kuritegude kohta tõendite kõrvaldamiseks 
mõeldud arvutiprogrammi tahtlik 
kasutamine ilma õigusliku aluseta tuleks 
lugeda kas kaasaaitamiseks või eraldi 
kuriteoks.

Or. en

Selgitus

Kuigi tõendite kõrvaldamiseks mõeldud arvutiprogramm ei ole vahend käesoleva direktiivi 
artikli 7 mõistes, kasutatakse seda siiski küberrünnete toetamiseks. Seetõttu peavad 
liikmesriigid tagama, et sellise programmi kasutamine loetakse kas kaasaaitamiseks või 
omaette kuriteoks (nagu eeluurimise takistamine).

Muudatusettepanek 7

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 seadusjärgse 
testimise ja kaitsmise korral, või kui 
süsteemile juurdepääsu mittelubamine on 
iseenesest õiguste rikkumine.

Or. en

Selgitus

Mõistet „volitatud testimine” võib tõlgendada viisil, mis nõuaks enne oma infosüsteemide 
turvalisuse testimist ametlikku luba. See hävitaks kriminaalse tahtluseta läbiviidud 
enesekontrollitestide tulemuslikkuse ja praktilise mõtte täielikult. Lisaks ei tohiks kohaldada 
kriminaalvastutust juhul, kui süsteemile juurdepääsu piiramine on iseenesest ebaseaduslik.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Liidu küberkuritegevuse vastase 
võitluse poliitika loomise taustal anti 
nõukogu 24. oktoobri 2008. aasta 
järeldustes, nõukogu 27.–28. novembri 
2008. aasta järeldustes ja nõukogu 26. 
aprilli 2010. aasta järeldustes Europolile 
konkreetne roll selle eesmärgi 
saavutamisele kaasa aitamisel. Selleks 
peaks Europol looma ja võtma oma egiidi 
alla sellise Euroopa süsteemi, mis oleks 
tegevuse koondumispunktiks siseriiklikele 
süsteemidele ja mille eemärk oleks muu 
hulgas koguda ja tsentraliseerida teavet 
internetis märgatud õigusrikkumistest. 
See peaks hõlmama teavet süüteo 
täideviijate ja nende töömeetodite kohta. 
Vastavalt nõukogu 6. aprill 2009. aasta 
otsusele 2009/371/JSK, millega asutatakse 
Euroopa Politseiamet (Europol)1 ja 
eelkõige V peatükis esitatud isikuandmete 
kaitse eeskirjadele ning vastavalt nõukogu 
27. novembri 2008. aasta raamotsusele 
2008/977/JSK kriminaalasjades tehtava 
politsei- ja õigusalase koostöö raames 
töödeldavate isikuandmete kaitse kohta2

võetakse käesolevas direktiivis arvesse 
Europolile määratud ülesandeid.
______________________

1 ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.
2 ELT L 350, 30.12.2008, lk 60.

Or. en

Selgitus

Infosüsteemide vastu suunatud rünnete riikidevahelist olemust ning Europoli koordineerivat 
rolli arvesse võttes on vaja tuua välja ameti roll küberrünnete valdkonnas. Selleks on 
Euroopa Ülemkogu juba andnud väärtuslikud suunised, mida tuleks käesolevas direktiivis 
arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Tulemuslikuks võitluseks 
küberkuritegevuse vastu on vaja 
suurendada ka infosüsteemide 
vastupidavust, kaitstes neid rünnete vastu 
tulemuslikumalt. Selles osas peaks 
etendama keskset rolli 
miinimumstandardite kehtestamine 
infosüsteemide piisavaks kaitsmiseks. 
Seetõttu on liidu ja liikmesriikide võitlusel 
küberkuritegevuse vastu mõju ainult siis, 
kui käesoleva direktiiviga kaasnevad 
selliste süütegude ennetusabinõud, mis 
võetakse vastu vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 67 lõikele 3 ja 
artiklile 84. 

Or. en

Selgitus

Kuigi kriminaalõigus on võitluses küberkuritegevusega oluline element, on see siiski kõige 
viimane samm, kui rünne on toimunud. Seetõttu peaks EL suurendama eelkõige jõupingutusi 
oma süsteemide paremaks kaitsmiseks, näiteks miinimumstandarditega infosüsteemide 
piisavaks kaitsmiseks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid käsitsevad olulisi ja tundlikke andmeid, nagu maksualane ja tervisekindlustuse 
alane teave. Seetõttu on nende vastutuskohustus kaitsta neid andmeid piisavalt rünnete vastu.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 d) Liikmesriigid peaksid astuma ka 
asjakohaseid samme, et kohustada oma 
jurisdiktsiooni alla kuuluvaid juriidilisi 
isikuid kaitsma neile usaldatud 
isikuandmeid käesolevas direktiivis 
osutatud süütegude eest. Juriidilised 
isikud peaksid tagama mõistlikult 
tuvastatavate ohtude vastu mõistliku 
kaitsetaseme. Sellise kaitse kulud ja 
koormus peaksid olema proportsionaalsed 
mõjutatud süsteemide tõenäoliste 
kahjustustega. Kui juriidiline isik ei ole 
selgelt suutnud mõistlikku kaitsetaset 
pakkuda ja kui sellise tegematajätmise 
tagajärjel tekkinud kahju on 
märkimisväärne, peaksid liikmesriigid 
tagama, et nimetatud juriidiline isik on 
võimalik vastutusele võtta.

Or. en

Selgitus

Isikuandmeid käsitsedes lasub juriidilistel isikutel vastutus nende andmete piisaval tasemel 
kaitsmise eest mõistlikult tuvastatavate ohtude vastu. Kui nad ei suuda sellist kaitsetaset 
pakkuda, peaksid liikmesriigid tagama, et nimetatud juriidiline isik on võimalik vastutusele 
võtta.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 e) Samuti tuleb tõhustada ja 
parandada koostööd teenuseosutajate, 
tootjate, õiguskaitseasutuste ja 
kohtuasutuste vahel, järgides täielikult 
õigusriigi põhimõtteid, eriti mis puudutab 
õiguskindlust ja prognoositavust, ning 
kahtlustatavate ja süüdistatavate isikute 
õigusi, nagu süütuse presumptsioon ja 
õiguslik hüvitis. See hõlmab näiteks 
teenuseosutajate toetust ebaseaduslike 
süsteemide või funktsioonide sulgemiseks.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 f) Vaatamata vabatahtlikule koostööle 
selliste juriidiliste isikute nagu ühelt poolt 
teenuseosutajate ja tootjate ning teiselt 
poolt õiguskaitseasutuste ja kohtuasutuste 
vahel, peaksid liikmesriigid määrama 
kindlaks juhud, mil tegevusetus võiks 
kujutada endast kriminaalset käitumist.

Or. en

Selgitus

Koostöö mittetegemisse või eeluurimise takistamisse juriidiliste isikute poolt tuleb suhtuda 
äärmiselt kriitiliselt ja seda võiks lugeda näiteks käesolevas direktiivis kirjeldatud 
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süütegudele kaasaaitamiseks.

Muudatusettepanek 14

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 raamotsuse 2009/948/JSK 
(kohtualluvuskonflikti vältimise ja 
lahendamise kohta kriminaalmenetluses) 
nõuetekohane rakendamine ja 
kohaldamine hõlbustama infosüsteemide 
vastu suunatud rünnete eest süüdistuse 
esitamise kooskõlastamist.

Or. en

Selgitus

Keeleline parandus.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tulemuslikuks võitluseks 
küberkuritegevuse vastu on ülioluline 
parem koostöö õiguskaitseasutuste ja 
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kohtuasutuste vahel üle kogu liidu. Selles 
kontekstis peaks komisjon ja liikmesriigid 
suurendama jõupingutusi 
õiguskaitseasutuste ja kohtuasutuste 
piisava koolitamise alal, et suurendada 
küberkuritegevusest ja selle mõjust 
arusaamist ning tõhustada koostööd ja 
parimate tavade vahetamist, näiteks 
Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku 
kaudu, kasutades Europoli, Eurojusti 
ning Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 
abi.

Or. en

Selgitus

Võitluses küberkuritegevuse vastu on väga tähtis küberkurjategijate vastutuselevõtmises 
osalejate piisav koolitamine. Lisaks on ELi tasandil juba olemas vahendid sellise koostöö ja 
koolituse tõhustamiseks. See on eriti oluline, kuna politsei- ja kohtuasutused puutuvad kokku 
õigussüsteemidega, milles kvalifitseeritakse ja määratletakse süütegusid erinevalt. 
Vastastikune mõistmine on seetõttu määrava tähtsusega.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Selline koolitus ja teabevahetus 
peaks tõstma teadlikkust erinevustest 
riikide õigussüsteemides ning 
probleemidest süüdistuse esitamisel, mis 
tulenevad erinevatest siseriiklikest 
normidest süüteo raskusastme osas, nagu 
kahju suurus, ja erinevast pädevuste 
jaotusest siseriiklike õiguskaitseasutuste 
vahel.

Or. en

Selgitus

Küberrünnete eest vastutusele võtmisel puutuvad politsei- ja kohtuasutused kokku 
õigussüsteemidega, milles kvalifitseeritakse ja määratletakse süütegusid erinevalt. 
Vastastikune mõistmine on seetõttu määrava tähtsusega.
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Muudatusettepanek 17

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 kasutamine või
häirimine ilma süsteemi või selle osa 
omaniku või selle suhtes muu õiguse 
valdaja loata, kui loa mitteandmine ei ole 
iseenesest õiguste rikkumine, või rikkudes 
riiklikke õigusakte.

Or. en

Selgitus

Teabe vaba liikumist ei tohi piirata viisil, mil loa andmata jätmine rikub tegelikult muid 
õigusi, nagu näiteks õigus teabevabadusele. Loa mitteandmine võib seetõttu kujutada 
iseenesest õiguste rikkumist.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) „vähemoluline juhtum” – näiteks 
juhtum, kui kahju ja/või oht, mida see 
võib põhjustada avalikele või erahuvidele, 
näiteks arvutisüsteemi või arvutiandmete 
puutumatusele, või isiku puutumatusele, 
õigustele ja muudele huvidele ei ole 
märkimisväärne või ei ole sellise 
iseloomuga, et kriminaalkaristuse 
kohaldamine õigusaktidega sätestatud 
piirmäärade raames või 
kriminaalvastutuse kohaldamine oleks 
vajalik;

Or. en
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Selgitus

Süüteo kvalifitseerimisel on „vähemolulised juhtumid” käesoleva direktiivi oluliseks 
elemendiks. Õiguskindluse eesmärgil tuleb see mõiste seetõttu määratleda.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) „elutähtsa infrastruktuuri 
infosüsteemid” – selliste infrastruktuuride 
infosüsteemid, mis on hädavajalikud 
eluliselt tähtsate ühiskondlike toimingute, 
tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku, 
inimeste majandusliku ja sotsiaalse 
heaolu toimimiseks ning mille kahjustada 
saamine või hävimine mõjutaks nimetatud 
toimingute toimimishäire tulemusena 
oluliselt liikmesriiki.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse eesmärgil tuleb mõiste „elutähtsa infrastruktuuri infosüsteemid” määratleda. 
Komisjoni roheline raamat KOM(2005) 576 ning teatised KOM(2011) 163 ja 
KOM(2009) 149 elutähtsate infrastruktuuride kaitse kohta annavad selleks väärtusliku aluse.

Muudatusettepanek 20

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 – st 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 
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turvameedet.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse eesmärgil tuleb „sisenemine” määratleda. Lisaks peaks ebaseaduslik 
sisenemine eeldama turvameetmete rikkumist. Vastasel korral võidaks näiteks loata 
sisenemine avatud WiFi-võrku lugeda süüteoks.

Muudatusettepanek 21

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 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. 
Pealtkuulamine tehniliste vahendite abil 
hõlmab teabe sisu kuulamist, jälgimist või 
seiret ning andmete sisu hankimist kas 
vahetult – infosüsteemi sisenemise ja selle 
kasutamise teel – või kaudselt –
elektrooniliste pealtkuulamisseadmete 
kasutamise teel. Pealtkuulamine võib 
sisaldada ka salvestamist.
Tehnilised vahendid hõlmavad 
ülekandeliinidele kinnitatud tehnilisi 
seadmeid ning seadmeid, millega koguda 
ja salvestada traadita sidet, kaasa arvatud 
tarkvara, salasõnade ja koodide 
kasutamist.

Or. en

Selgitus

Sidususe mõttes artiklitega 3–5 ei tohiks ka käesolevas artiklis käsitleda vähemolulisi 
juhtumeid süüteona. Lisaks on vaja määratleda „pealtkuulamine”. Väärtusliku aluse selleks 
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annab küberkuritegevuse konventsiooni seletuskirja lõige 53. Õiguskindluse eesmärgil tuleb 
mõiste „tehnilised vahendid” määratleda. Sobiv määratlus on esitatud küberkuritegevuse 
konventsiooni seletuskirja lõike 53 teises osas.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

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:

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

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse võimalust programmide kasutamiseks kahel viisil, s.o nii seaduslikul kui ka 
kriminaalsel eesmärgil, ei tohiks vahendi omamine iseenesest olla karistatav. Lisaks peaks 
olema käesolevas artiklis kirjeldatud tegevused karistatavad ainult siis, kui nende selge 
eesmärk on panna toime süütegu.

Muudatusettepanek 23

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) arvutiprogramm, mis on selgelt loodud 
või kohandatud artiklites 3–6 nimetatud 
süütegude toimepanemiseks;

Or. en
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Selgitus

Mõiste „seade” tekitab õiguskindlusetust ja seda võidaks tõlgendada näiteks lihtsa 
riistvaratootena, nagu arvuti või kaamera. Seepärast tuleks see välja jätta. Lisaks ei ole sõna 
„eelkõige” piisavalt selge ja mõistet tuleks täpsustada sõnaga „selgelt”.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süüteole kihutamine, kaasaaitamine ja 
süüteokatse

Süüteole õhutamine, kaasaaitamine ja 
süüteokatse

Or. en

Selgitus

Keeleline parandus.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Keelelised parandused.
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Muudatusettepanek 26

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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

Keeleline parandus.

Muudatusettepanek 27

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 4–7 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. Sellistel juhtudel ei 
kohaldata nimetatud raamotsuses 
sätestatud karistusi.

Or. en

Selgitus

Raamotsuse 2008/841/JSK artiklis 3 nähakse kuritegeliku ühenduse raames toime pandud 
süütegude eest ette kahe- kuni viieaastane vangistus, samas kui käesoleva ettepaneku artiklis 
10 nähakse ette vähemalt viieaastase maksimummääraga vangistus. Õiguskindluse eesmärgil 
tuleb seetõttu selgelt välja tuua, millist karistustaset tuleb kuritegeliku ühenduse raames toime 
pandud küberkuriteo puhul kohaldada.
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Muudatusettepanek 28

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 4–6 nimetatud 
süütegude eest määratakse 
kriminaalkaristus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus, kui selline 
süütegu on toime pandud arvestatavat 
hulka infosüsteeme mõjutavate või rasket
kahju (näiteks süsteemiteenuste pakkumise 
katkemine, finantskulu või isikuandmete 
kadumine) põhjustavate rünnete jaoks 
loodud vahendi kasutamise abil või kui see 
on toime pandud elutähtsa infrastruktuuri 
infosüsteemi vastu.

Or. en

Selgitus

Artiklites 4–6 nimetatud süüteod on eriti rasked, kui need on toime pandud suuremahuliselt ja 
põhjustavad rasket kahju või kui need on toime pandud elutähtsa infrastruktuuri infosüsteemi 
vastu.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabevahetus Teabevahetus ja koostöö

Or. en

Selgitus

Kooskõlas järgnevate muudatusettepanekutega hõlmab käesoleva artikli kohaldamisala ka 
koostööd. Seetõttu on vaja kohandada ka käesoleva artikli pealkirja.
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Muudatusettepanek 30

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 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,
märkides ära, kas, millises vormis ja millal 
abitaotlusele vastatakse Selline 
teabevahetus ei mõjuta liikmesriikide 
siseriiklikke eeskirju tõendite kogumise 
või vastuvõetavuse kohta selles osas, mis 
puudutab sellise teabe kasutamist 
järgnevas kriminaalmenetluses.

Or. en

Selgitus

Kuigi kiire teabevahetus ja vastastikune abi on olulised vahendid ühiseks võitluseks piiriüleste 
küberrünnete vastu, ei mõjuta need eeskirjad tõendite vastuvõetavust võimalikes järgnevates 
kriminaalmenetlustes.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artiklites 3–8 nimetatud süütegudega 
seotud teabe vahetamiseks loob 
liikmesriik kooskõlas andmekaitse-
eeskirjadega koostöö- ja 
partnerlusvõrgustikud teenuseosutajate ja 
tootjatega.

Or. en
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Selgitus

Lisaks ametiasutuste vahelisele koostööle on oluline suurendada koostööd erasektori ja 
riigiasutuste vahel, et võidelda tulemuslikult küberrünnete vastu ja suurendada nii avalike kui 
eravõrkude vastupidavust.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik edastab käesoleva artikli 
kohaselt kogutud andmed komisjonile.
Liikmesriik tagab ka statistiliste aruannete 
koondülevaate avaldamise.

3. Liikmesriik edastab käesoleva artikli 
kohaselt kogutud statistilised andmed 
komisjonile ning Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeametile, et hinnata võrgu- ja 
infoturbe olukorda vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004.
aasta määrusele (EÜ) nr 460/2004, 
millega luuakse Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeamet1.
Liikmesriik edastab statistilised andmed ja 
muud saadavalolevad andmed süüteo 
täideviijate töömeetodite kohta ka 
Europolile küberkuritegevuse ohtude 
hindamise ja strateegiliste analüüside 
läbiviimiseks vastavalt nõukogu otsusele 
2009/371/JSK.
Komisjon koos liikmesriikidega tagab ka 
statistiliste aruannete koondülevaate 
avaldamise.

______________
1 ELT L 77, 13.3.2004, lk 1.

Or. en

Selgitus

Infosüsteemide vastu suunatud rünnete riikidevahelist olemust ja võimalikke mõjusid üle kogu 
liidu arvesse võttes on vaja kaasata asjaomaste andmete hindamisse rohkem nii Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeamet kui ka Europol. Kooskõlas Euroopa Ülemkogu antud juhistega peaks 
Europol saama oma ülesannete täitmiseks andmeid eelkõige süüteo täideviijate töömeetodite 
kohta.



PR\884601ET.doc 25/25 PE476.089v01-00

ET

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon esitab [NELJA AASTA 
JOOKSUL ALATES DIREKTIIVI 
VASTUVÕTMISEST] ja seejärel iga 
kolme aasta järel Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
järgimise kohta liikmesriikides ning 
vajaduse korral asjakohase ettepaneku.

1. Komisjon esitab [NELJA AASTA 
JOOKSUL ALATES DIREKTIIVI 
VASTUVÕTMISEST] ja seejärel iga 
kolme aasta järel Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta liikmesriikides ning 
vajaduse korral asjakohase ettepaneku. 
Läbivaatamisel võtab komisjon arvesse ka 
tehnilisi ja õiguslikke arenguid 
küberkuritegevuse valdkonnas, eelkõige 
käesoleva direktiivi kohaldamisala osas.

Or. en

Selgitus

Arvestades kübertehnoloogia kiiret arengut, on vaja regulaarselt läbi vaadata, kas käesoleva 
direktiivi regulatiivne sisu on kohane, et hõlmata praeguseid tehnilisi võimalusi, ja kas 
muutused õiguslikus raamistikus ka ELi tasandil mõjutavad käesoleva direktiivi 
kohaldamisala, pidades silmas näiteks tulevast ELi poliitikat pilvandmetöötluse osas.


