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LÜHISELGITUS

Praegu on Euroopa Liidu institutsioonidel, organitel ja asutustel (edaspidi „liidu üksused“) 
kas oma infoturbe-eeskirjad, mis põhinevad nende kodukorral või asutamisaktil, või pole neil 
üldse infoturbe-eeskirju. Ametlik infoturbepoliitika puudub sageli eelkõige väikestel üksustel. 
Samal ajal jagavad liidu üksused omavahel üha rohkem tundlikku salastamata ja Euroopa 
Liidu salastatud teavet (edaspidi „ELi salastatud teave“). Arvestades küber- ja hübriidohtude 
muutuvat olukorda, on Euroopa administratsioon rünnetele üha enam avatud. Liidu üksustes 
käideldav teave on atraktiivne ründe sihtmärk ning seda tuleb seetõttu asjakohaselt kaitsta.

Arvamuse koostaja väljendab heameelt kõnealuse ettepaneku üle, mis on osa komisjoni poolt 
2020. aasta juulis vastu võetud ELi julgeolekuliidu strateegiast. Kuna liidu üksuste infoturbe-
eeskirjad on erinevad ning nende küber- ja muude ohtude olukord muutub pidevalt, on kõigi 
liidu üksuste infoturbealaste õigusraamistike määruse abil ajakohastamine ja ühtlustamine 
põhjendatud. Liidu üksuste vaheline infoturbekoostöö on kasulik kõigile osalejatele, et luua 
infoturbekultuur.

Teabe õiglane töötlemine on Euroopa tööstuse jaoks äärmiselt oluline, eelkõige seoses 
ärisaladustega. Seetõttu tuleb eelkõige teabe töötlemist käsitlevad eeskirjad viia piisavalt 
kõrgele tasemele.

Oma volituste kohaselt peaks liidu institutsioonide liikmetel olema juurdepääs kogu teabele, 
mis on vajalik nende ülesannete täitmiseks, lähtudes teadmisvajaduse põhimõttest, mis 
tähendab, et tegelik teabele juurdepääs on ainult neil, kellel on sellele teabele juurdepääsu 
vaja oma ülesannete tõhusaks täitmiseks. Lisaks on äärmiselt oluline tagada, et Euroopa 
Parlamendi liikmetel oleks juurdepääs mis tahes liiki teabele, mis on vajalik nende mandaadi 
tõhusaks täitmiseks. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Praegu on liidu institutsioonidel ja 
organitel oma infoturbe-eeskirjad, mis 
põhinevad nende kodukorral või 
asutamisaktil, või puuduvad infoturbe-
eeskirjad üldse. Sellest tingituna teevad 

(1) Praegu on liidu üksustel oma 
infoturbe-eeskirjad, mis põhinevad nende 
kodukorral või asutamisaktil, või puuduvad 
infoturbe-eeskirjad üldse. Sellest tingituna 
teevad kõik liidu üksused 
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kõik liidu institutsioonid ja organid 
märkimisväärseid jõupingutusi, võttes 
kasutusele erinevaid lähenemisviise, mille 
tulemusel on tekkinud olukord, kus 
teabevahetus ei ole alati usaldusväärne. 
Ühise lähenemisviisi puudumine takistab 
ühiste vahendite kasutuselevõttu, mis 
põhinevad kokkulepitud eeskirjadel, mis 
sõltuvad kaitstava teabe turbevajadustest.

märkimisväärseid jõupingutusi, võttes 
kasutusele erinevaid lähenemisviise, mille 
tulemusel on tekkinud olukord, kus 
teabevahetus ei ole alati usaldusväärne. 
Ühise lähenemisviisi puudumine takistab 
ühiste vahendite kasutuselevõttu, mis 
põhinevad kokkulepitud eeskirjadel, mis 
sõltuvad kaitstava teabe turbevajadustest.

(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses, välja arvatud artikli 3 
punkt e ja artikli 42 lõige 4a; muudatuse 
vastuvõtmise korral viiakse see sisse kogu 
tekstis.)

(Vt artikli 3 punkti e sõnastust.)

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Hoolimata edusammudest 
ühtsemate eeskirjade kehtestamisel ELi 
salastatud teabe ja salastamata teabe 
kaitsmiseks on asjaomaste süsteemide 
koostalitlusvõime endiselt piiratud, mis 
takistab teabe sujuvat edastamist liidu eri 
institutsioonide ja organite vahel. Seega 
tuleks rohkem vaeva näha, et ELi 
salastatud teabe ja tundliku, kuid 
salastamata teabe jagamisel oleks võimalik 
kohaldada institutsioonidevahelist 
lähenemisviisi, mis hõlmaks ühiseid 
teabekategooriaid ja peamisi ühiseid 
käitluspõhimõtteid. Samuti tuleks ette näha 
ühtsed alamstandardid, et lihtsustada 
menetlusi ELi salastatud teabe ja tundliku, 
kuid salastamata teabe jagamiseks liidu 
institutsioonide ja organite vahel ning 
liikmesriikidega.

(2) Hoolimata edusammudest 
ühtsemate eeskirjade kehtestamisel ELi 
salastatud teabe ja salastamata teabe 
kaitsmiseks on asjaomaste süsteemide 
koostalitlusvõime endiselt piiratud, mis 
takistab teabe sujuvat edastamist liidu eri 
üksuste vahel. Seega tuleks rohkem vaeva 
näha, et ELi salastatud teabe ja tundliku, 
kuid salastamata teabe jagamisel oleks 
võimalik kohaldada institutsioonidevahelist 
lähenemisviisi, mis hõlmaks ühiseid 
teabekategooriaid, peamisi ühiseid 
käitluspõhimõtteid ja asjakohasel juhul 
ühist infosüsteemitaristut, mille raames 
liidu üksused teavet käitlevad, säilitavad 
ja edastavad. Samuti tuleks ette näha 
ühtsed alamstandardid, et lihtsustada 
menetlusi ELi salastatud teabe ja tundliku, 
kuid salastamata teabe jagamiseks liidu 
üksuste vahel ning liikmesriikidega.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Seetõttu tuleks kehtestada 
asjakohased eeskirjad, mis tagavad ühtsel 
tasemel infoturbe kõigis liidu 
institutsioonides ja organites. Need 
peaksid moodustama ELi salastatud teabe 
ja salastamata teabe kaitsmise tervikliku ja 
ühtse üldraamistiku ning tagama 
aluspõhimõtete ja miinimumstandardite 
samaväärsuse.

(3) Seetõttu tuleks kehtestada 
asjakohased eeskirjad, mis tagavad ühtsel 
tasemel infoturbe kõigis liidu üksustes. 
Need peaksid moodustama ELi salastatud 
teabe ja salastamata teabe kaitsmise 
tervikliku ja ühtse üldraamistiku ning 
tagama aluspõhimõtete ja ühiste 
miinimumstandardite samaväärsuse.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Liidu institutsioonide liikmetel 
peaks olema teadmisvajaduse põhimõtte 
alusel ja oma volituste kohaselt 
juurdepääs kogu vajalikule teabele, et 
kasutada neile aluslepingutega antud 
pädevust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3b) Infoturbe-eeskirjade 
väljatöötamisel peaksid liidu üksused 
tagama tõhususe ja valima välja parimad 
lahendused, eelkõige seoses 
investeeringutasuvuse, asjakohaste 
paindlikkustasemete, halduskoormuse 
vähendamise, riskide minimeerimise, 
suurema läbipaistvuse ja töökeskkonna 
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paranemisega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3c) Infoturbe kontekstis peaksid liidu 
üksused suurendama korralduslikku 
koostalitlusvõimet ja tegutsema üheskoos, 
et tagada võrkude ja infosüsteemide, 
andmete ja niisuguste varade kaitse, mida 
kasutatakse teabe kogumiseks, 
säilitamiseks, töötlemiseks ja 
edastamiseks.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Käesoleva määrusega tuleks 
tagada, et isikuandmete ja eraelu 
puutumatuse kaitse õiguse igasugune 
piiramine on kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikli 52 lõikega 1 
vajalik ja proportsionaalne.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5b) Kõik infoturbemeetmed, mis 
hõlmavad isikuandmete töötlemist, 
peaksid vastama asjakohastele 
andmekaitset ja eraelu puutumatust 
käsitlevatele liidu õigusaktidele. Liidu 
üksused peaksid tagama asjakohased 
tehnilised ja korralduslikud 
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kaitsemeetmed, et tagada 
vastutustundlikult ja läbipaistvalt nõuetele 
vastavus.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5c) Käesoleva määruse rakendamisel 
peaksid liidu üksused püüdma 
suurendada läbipaistvust, minimeerida ja 
ajaliselt piirata konfidentsiaalsete 
dokumentide kasutamist, näha ette 
kaitsemeetmed niisuguse salastatuse 
kasutamise suhtes, mis takistaks liidu 
üksustel täita oma ülesandeid, ning 
tagada rikkumisest teatajate piisava kaitse 
ja ka teabe kõrgetasemelise kaitse 
kooskõlas liidu õiguse ja parimate 
tavadega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesolev määrus ei piira määrust 
(Euratom) nr 3/1958,17 määrust nr 31 
(EMÜ), 11 (Euratom), millega 
kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse 
ja Euroopa Aatomienergiaühenduse 
ametnike personalieeskirjad ja muude 
teenistujate teenistustingimused,18 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 
1049/2001,19 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EL) 2018/1725,20 
nõukogu määrust (EMÜ, Euratom) nr 
354/83,21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EL, Euratom) 2018/1046,22 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) 2021/697,23 ega Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) [...],24 millega 

(6) Käesolev määrus ei piira määrust 
(Euratom) nr 3/195817, määrust nr 31 
(EMÜ), 11 (Euratom), millega 
kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse 
ja Euroopa Aatomienergiaühenduse 
ametnike personalieeskirjad ja muude 
teenistujate teenistustingimused18, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 
1049/200119, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EL) 2018/172520, 
sealhulgas isikuandmete rahvusvahelise 
edastamise reegleid, nõukogu 
määrust (EMÜ, Euratom) nr 354/8321, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL, Euratom) 2018/104622, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 
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nähakse ette meetmed küberturvalisuse 
ühtlaselt kõrge taseme tagamiseks liidu 
institutsioonides, organites ja asutustes.

2021/69723 ega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EL) [...]24, millega 
nähakse ette meetmed küberturvalisuse 
ühtlaselt kõrge taseme tagamiseks liidu 
institutsioonides, organites ja asutustes.

_________________ _________________
17 Määrus (Euratom) nr 3/1958, millega 
rakendatakse Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 
artiklit 24 (EÜT 17, 6.10.1958, lk 406).

17 Määrus (Euratom) nr 3/1958, millega 
rakendatakse Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 
artiklit 24 (EÜT 17, 6.10.1958, lk 406).

18 EÜT 45, 14.6.1962, lk 1385. 18 EÜT 45, 14.6.1962, lk 1385.
19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 
üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 
43).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 
üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 
43).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute 
kaitset isikuandmete töötlemisel liidu 
institutsioonides, organites ja asutustes 
ning isikuandmete vaba liikumist, ning 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ 
(ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute 
kaitset isikuandmete töötlemisel liidu 
institutsioonides, organites ja asutustes 
ning isikuandmete vaba liikumist, ning 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ 
(ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

21 Nõukogu 1. veebruari 1983. aasta 
määrus (EMÜ, Euratom) nr 354/83, mis 
käsitleb Euroopa Majandusühenduse ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
ajalooarhiivide avalikkusele 
kättesaadavaks tegemist 
(EÜT L 43, 15.2.1983, lk 1).

21 Nõukogu 1. veebruari 1983. aasta 
määrus (EMÜ, Euratom) nr 354/83, mis 
käsitleb Euroopa Majandusühenduse ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
ajalooarhiivide avalikkusele 
kättesaadavaks tegemist 
(EÜT L 43, 15.2.1983, lk 1).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 
2018. aasta määrus (EL, Euratom) 
2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja 
millega muudetakse määrusi (EL) 
nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) 
nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) 
nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) 
nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust 
nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 
2018. aasta määrus (EL, Euratom) 
2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja 
millega muudetakse määrusi (EL) 
nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) 
nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) 
nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) 
nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust 
nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).
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23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2021. aasta määrus (EL) 2021/697, 
millega luuakse Euroopa Kaitsefond ja 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 
2018/1092 (ELT L 170, 12.5.2021, lk 149).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2021. aasta määrus (EL) 2021/697, 
millega luuakse Euroopa Kaitsefond ja 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 
2018/1092 (ELT L 170, 12.5.2021, lk 149).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
[...], millega nähakse ette meetmed 
küberturvalisuse ühtlaselt kõrge taseme 
tagamiseks liidu institutsioonides, 
organites ja asutustes (vastuvõtmisel).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
[...], millega nähakse ette meetmed 
küberturvalisuse ühtlaselt kõrge taseme 
tagamiseks liidu institutsioonides, 
organites ja asutustes (vastuvõtmisel).

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu institutsioonide ja organite 
vahelise ametliku koostöö sisseseadmiseks 
infoturbe valdkonnas on tarvis luua 
institutsioonidevaheline 
koordineerimisrühm (edaspidi 
„koordineerimisrühm“), kus on esindatud 
kõik liidu institutsioonide ja organite 
julgeolekuasutused. See otsuste 
vastuvõtmise õiguseta töörühm peaks 
suurendama tegevuspõhimõtete ühtsust 
infoturbe valdkonnas ning aitama kaasa 
infoturbe menetluste ja vahendite 
ühtlustamisele kõikides liidu 
institutsioonides ja organites.

(8) Liidu üksuste vahelise ametliku 
ühise koostöö sisseseadmiseks infoturbe 
valdkonnas on tarvis luua 
institutsioonidevaheline 
koordineerimisrühm (edaspidi 
„koordineerimisrühm“), kus on esindatud 
kõik liidu institutsioonide ja organite 
julgeolekuasutused. See otsuste 
vastuvõtmise õiguseta 
koordineerimisrühm peaks suurendama 
tegevuspõhimõtete ühtsust infoturbe 
valdkonnas ning aitama kaasa infoturbe 
menetluste ja vahendite ühtlustamisele 
kõikides liidu üksustes.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Iga liidu institutsiooni ja organi 
poolt selles valdkonnas väljatöötatavate 
tegevuspõhimõtete keskmes peaks olema 
infoturberiski juhtimise põhimõte. Kuigi 
käesolevas määruses sätestatud 
miinimumnõuded peavad olema täidetud, 

(12) Iga liidu üksuse poolt selles 
valdkonnas väljatöötatavate 
tegevuspõhimõtete keskmes peaks olema 
infoturberiski juhtimise põhimõte. Kuigi 
käesolevas määruses sätestatud ühised 
miinimumnõuded peavad olema täidetud, 
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peaks iga liidu institutsioon ja organ 
võtma konkreetsed turvameetmed teabe 
kaitsmiseks vastavalt asutusesisese 
riskianalüüsi tulemustele. Samamoodi 
tuleks teabe kaitsmise tehnilisi vahendeid 
kohandada vastavalt iga institutsiooni ja 
organi konkreetsele olukorrale.

peaks iga liidu üksus võtma konkreetsed 
turvameetmed teabe kaitsmiseks vastavalt 
asutusesisese riskianalüüsi tulemustele. 
Samamoodi tuleks teabe kaitsmise tehnilisi 
vahendeid kohandada vastavalt iga liidu 
üksuse konkreetsele olukorrale. 
Konkreetsed turvameetmed ei tohiks aga 
takistada muude institutsioonide tegevust 
ega seaduslikku juurdepääsu teabele, 
näiteks piirates tarbetult Euroopa 
Parlamendi liikmete juurdepääsu 
komisjoni koostatud või tema valduses 
olevale teabele.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Uute kaugtöötavadega 
kohanemiseks peaksid liidu institutsiooni 
või organi kaugühenduse teenustega 
ühendamiseks kasutatavad võrgud olema 
kaitstud piisavate turvameetmetega.

(14) Uute kaugtöötavadega 
kohanemiseks peaksid liidu üksuse 
kaugühenduse teenustega ühendamiseks 
kasutatavad võrgu- ja infosüsteemid, 
digitaristu ja lõppseadmed olema kaitstud 
piisavate turvameetmetega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kuna liidu institutsioonid ja 
organid kasutavad sageli töövõtjaid ja 
allhankeid, on oluline kehtestada ühised 
sätted, mis käsitlevad lepinglaste töötajaid, 
kes täidavad infoturbega seotud ülesandeid.

(15) Kuna liidu üksused kasutavad 
sageli töövõtjaid ja allhankeid, on oluline 
kehtestada ühised sätted, mis käsitlevad 
lepinglaste töötajaid, kes täidavad 
infoturbega seotud ülesandeid. Need sätted 
peaksid sisaldama nõuet läbida 
hankemenetluse raames 
julgeolekukontroll. Selles menetluses 
tuleks arvesse võtta kogu tarneahelat ja 
kolmandast isikust lepinglaste 
tegevuskeskkonda.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17a) Liidu üksused peaksid oma 
infoturbeintsidentide haldamise 
menetlustes kohaldama isikuandmetega 
seotud rikkumistega tegelemisel Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EL) 2018/17251a (ELi 
isikuandmete kaitse määrus). Seepärast 
peaksid liidu üksused võtma vastu 
isikuandmetega seotud rikkumiste 
käsitlemise menetluse.
_________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute 
kaitset isikuandmete töötlemisel liidu 
institutsioonides, organites ja asutustes 
ning isikuandmete vaba liikumist, ning 
millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus 
nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 
21.11.2018).

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) ELi salastatud teabe kaitse 
tagatakse ka tehniliste ja korralduslike 
meetmetega, mida kohaldatakse liidu 
institutsioonide ja organite valduste, 
hoonete, ruumide, ametiruumide või 
rajatiste suhtes, kus ELi salastatud teavet 
arutatakse, käideldakse või säilitatakse. 
Käesoleva määrusega nähakse ette 
infoturbe haldamise protsessi rakendamine 

(18) ELi salastatud teabe kaitse 
tagatakse ka tehniliste ja korralduslike 
meetmetega, mida kohaldatakse liidu 
üksuste valduste, hoonete, ruumide, 
ametiruumide või rajatiste suhtes, kus ELi 
salastatud teavet arutatakse, käideldakse 
või säilitatakse. Käesoleva määrusega 
nähakse ette infoturbe haldamise protsessi 
rakendamine füüsilise julgeoleku 
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füüsilise julgeoleku valdkonnas, mis 
võimaldaks liidu institutsioonidel ja 
organitel valida oma tegevuskohtade jaoks 
sobivad turvameetmed.

valdkonnas, mis võimaldaks liidu üksustel 
valida oma tegevuskohtade jaoks sobivad 
turvameetmed. Julgeolekutaristut, 
sealhulgas teenuseid, tuleks põhjalikult 
hinnata. Hindamisel tuleks arvesse võtta 
kogu tarneahelat ja tegevuskeskkonda.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liidu institutsioonid ja organid on 
traditsiooniliselt arendanud oma side- ja 
infosüsteeme iseseisvalt, jättes piisava 
tähelepanuta nende koostalitlusvõime 
kõikide liidu institutsioonide ja organite 
vahel. Seetõttu on vaja kehtestada 
minimaalsed turvanõuded nii ELi 
salastatud teabe kui ka salastamata teabe 
käitlemise ja säilitamise side- ja 
infosüsteemidele, et tagada sujuv 
teabevahetus asjaomaste sidusrühmadega.

(21) Liidu üksused on traditsiooniliselt 
arendanud oma side- ja infosüsteeme 
iseseisvalt, jättes piisava tähelepanuta 
nende koostalitlusvõime kõikide liidu 
üksuste vahel. Seetõttu on vaja kehtestada 
minimaalsed turvanõuded nii ELi 
salastatud teabe kui ka salastamata teabe 
käitlemise, säilitamise ja edastamise side- 
ja infosüsteemidele, et tagada sujuv 
teabevahetus asjaomaste sidusrühmadega.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21a) Liidu üksuste valduses olevat 
teavet vahetatakse ka IKT-keskkonda 
kasutades kas kohapeal või virtuaalse 
vara, IKT-toodete, -teenuste ja 
-protsesside ning võrgu- ja infosüsteemi 
kaudu, mida omab ja juhib liidu üksus või 
mida majutab või juhib kolmas isik, 
sealhulgas mobiilseadmed, 
ettevõttevõrgud ja internetiga ühendamata 
ärivõrgud ning IKT-keskkonnaga 
ühendatud seadmed.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liidu institutsioonide ja organite 
vaheline tihe koostöö ning nende vahel 
tekkinud arvukad sünergiad tähendavad 
suure hulga teabe jagamist. Salastatud 
teabe turvalisuse huvides tuleks hinnata 
liidu institutsiooni või organi 
usaldusväärsust enne, kui ta asub käitlema 
ja säilitama kindlaksmääratud tasemel ELi 
salastatud teavet.

(24) Liidu üksuste vaheline tihe koostöö 
ning nende vahel tekkinud arvukad 
sünergiad tähendavad suure hulga teabe 
jagamist. Salastatud teabe turvalisuse 
huvides tuleks hinnata liidu üksuse võimet 
ELi salastatud teavet käidelda, säilitada ja 
edastada enne, kui ta asub käitlema ja 
säilitama kindlaksmääratud tasemel ELi 
salastatud teavet.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Euroopa Andmekaitseinspektoriga 
konsulteeriti Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2018/172527 artikli 
42 kohaselt ja ta esitas oma arvamuse 
[kuupäev],

(29) Euroopa Andmekaitseinspektoriga 
konsulteeriti määruse (EL) 2018/1725 
artikli 42 kohaselt ja ta esitas oma 
arvamuse [kuupäev],

_________________
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2018. aasta 
määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb 
füüsiliste isikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel liidu institutsioonides, 
organites ja asutustes ning isikuandmete 
vaba liikumist, ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja 
otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 
21.11.2018).

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
kõigi liidu institutsioonide ja organite 
infoturbe-eeskirjad.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
kõigi liidu üksuste ühised infoturbe-
eeskirjad.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „liidu institutsioonid ja organid“ – 
liidu institutsioonid, organid ja asutused, 
mis on loodud Euroopa Liidu lepinguga, 
Euroopa Liidu toimimise lepinguga, 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepinguga või seadusandliku 
aktiga või nende alusel;

e) „liidu üksused“ – liidu 
institutsioonid, organid ja asutused, mis on 
loodud Euroopa Liidu lepinguga, Euroopa 
Liidu toimimise lepinguga, Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepinguga 
või seadusandliku aktiga või nende alusel;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt s

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s) „täisusaldamatus“ – turvamudel, 
süsteemi projekteerimise põhimõtete 
kogum ning kooskõlastatud 
küberturvalisuse ja 
süsteemihaldusstrateegia, mis põhineb ohu 
olemasolu tunnistamisel nii võrgu 
tavapärastes piirides kui ka neist 
väljaspool;

s) „täisusaldamatus“ – turvamudel, 
süsteemi projekteerimise põhimõtete 
kogum ning kooskõlastatud 
küberturvalisuse ja 
süsteemihaldusstrateegia, mis põhineb ohu 
olemasolu tunnistamisel nii võrgu 
tavapärastes piirides kui ka neist väljaspool 
ning kontseptsioonil, mille kohaselt ei tohi 
midagi kunagi usaldada, vaid tuleb kõike 
alati kontrollida;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt ae a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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aea) „standard“ – standard, nagu on 
määratletud määruse (EL) nr 1025/2012 
artikli 2 punktis 1;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liidu institutsioonide liikmetel on 
teadmisvajaduse põhimõtte alusel 
juurdepääs kogu vajalikule teabele oma 
mandaadi tõhusaks täitmiseks kooskõlas 
aluslepingutega.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu institutsioonid ja organid, kes 
käitlevad ja säilitavad ELi salastatud 
teavet, korraldavad vähemalt kord iga viie 
aasta tagant kohustusliku koolituse kõigile 
isikutele, kellel on õigus juurdepääsuks 
ELi salastatud teabele. Asjaomased liidu 
institutsioonid ja organid korraldavad 
erikoolitusi konkreetsetele üksustele, 
kellele on pandud infoturbeülesanded.

Liidu üksused, kes käitlevad ja säilitavad 
ELi salastatud teavet, korraldavad 
vähemalt kord iga viie aasta tagant 
kohustusliku koolituse kõigile isikutele, 
kellel on õigus juurdepääsuks ELi 
salastatud teabele. Asjaomased liidu 
üksused korraldavad erikoolitusi 
konkreetsetele üksustele, kellele on pandud 
infoturbeülesanded. Hiljemalt ... [kuus 
kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva] töötavad liidu 
üksused välja artikli 5 kohaselt kindlaks 
tehtud riskidele vastavad tulemuslikud ja 
asjakohased koolitused kõigile isikutele, 
kellel on ELi salastatud teabele 
juurdepääsu õigus, ja rakendavad neid 
koolitusi.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) töötlemissüsteemide ja -teenuste 
terviklus, kättesaadavus ja vastupidavus.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi 
ähvardavaid riske;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) talitluspidevust ja katastroofidest 
taastumist;

f) talitluspidevust, näiteks 
varundushaldust ja avariitaastet ning 
kriisiohjet;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tegutsedes lepingu alusel ning 
liidu institutsioonide ja organite ühistes 
huvides, teeb koordineerimisrühm 
järgmist:

2. Tegutsedes lihthäälteenamuse 
alusel ning liidu üksuste ühistes huvides, 
teeb koordineerimisrühm järgmist:

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) koostab vajaduse korral käesoleva 
määruse rakendamise juhenddokumendid 
koostöös määruse (EL) nr [...] (millega 
nähakse ette meetmed küberturvalisuse 
ühtlaselt kõrge taseme tagamiseks liidu 
institutsioonides, organites ja asutustes) 
artiklis 9 osutatud institutsioonidevahelise 
küberturvalisuse nõukoguga;

c) koostab vajaduse korral käesoleva 
määruse rakendamise juhenddokumendid 
koostöös määruse (EL) nr [...] (millega 
nähakse ette meetmed küberturvalisuse 
ühtlaselt kõrge taseme tagamiseks liidu 
üksustes) artiklis 9 osutatud 
institutsioonidevahelise küberturvalisuse 
nõukoguga;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) Euroopa Liidu institutsioonide, 
organite ja asutuste 
infoturbeintsidentidega tegeleva rühmaga 
(CERT-EU) tehtava koostöö ja 
koordineerimise tugevdamine.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) otspunktkrüpteerimine, eelkõige 
kui vahetatakse tundlikku, kuid 
salastamata teavet;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) infoturbeintsidendid registreeritakse 
ametlikult ja nende suhtes võetakse 
järelmeetmeid kooskõlas määrusega (EL) 
[XXX], millega nähakse ette meetmed 

d) infoturbeintsidendid registreeritakse 
ametlikult ja neid käsitletakse kooskõlas 
määrusega (EL) [XXX], millega nähakse 
ette meetmed küberturvalisuse ühtlaselt 
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küberturvalisuse ühtlaselt kõrge taseme 
tagamiseks liidu institutsioonides, 
organites ja asutustes.

kõrge taseme tagamiseks liidu 
institutsioonides, organites ja asutustes.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koordineerimisrühm võtab vastu 
ELi salastatud teabe loomise ja salastatuse 
tasemete määramise juhenddokumendid.

2. Koordineerimisrühm võtab vastu 
ELi salastatud teabe loomise ja salastatuse 
tasemete määramise juhenddokumendid, 
rakendades salastatuse kasutamise 
minimeerimise põhimõtet ja piirates 
ajaliselt niisuguse salastatuse kestust.
Juhenddokumendid sisaldavad reegleid, 
mille alusel hinnatakse teabele ja 
materjalile salastatuse taseme määramist 
ja põhjendatakse seda ning mille eesmärk 
on suurendada läbipaistvust ja vältida 
põhjendamatuid seotuse efekte.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Käesolev artikkel ei piira 
määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaldamist.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teavitab teabe koostajat; a) teavitab teabe koostajat 
põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 
hiljemalt ühe nädala jooksul pärast seda, 
kui julgeolekuasutust on rikkumisest 
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teavitatud;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) teavitab pädevat asutust tegelikust 
või võimalikust ohtu sattumisest ja võetud 
meetmetest.

e) teavitab pädevat asutust tegelikust 
või võimalikust ohtu sattumisest ja võetud 
meetmetest põhjendamatu viivituseta ja 
igal juhul hiljemalt ühe nädala jooksul 
pärast seda, kui julgeolekuasutust on 
rikkumisest teavitatud.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) süsteemi omanik või infokindluse 
rakendusasutus tagab, et kehtestatud on 
turvaaukude kindlakstegemise ja neist 
teavitamise protsess, mis hõlmab 
asjakohasel juhul ka asutusesiseseid ja 
-väliseid preemiaid; seda protsessi 
täiendavad korrapärased auditid ja 
asjakohasel juhul läbistustestid.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELi salastatud teabe 
elektrooniliseks edastamiseks ja 
säilitamiseks kasutatakse heakskiidetud 
krüptovahendeid. Nõukogu koostab 
heakskiidetud krüptovahendite loetelu 
riiklikelt julgeolekuasutustelt saadud 

1. ELi salastatud teabe 
elektrooniliseks edastamiseks ja 
säilitamiseks kasutatakse heakskiidetud 
krüptovahendeid.
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andmete põhjal.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. ELi salastatud teabeks liigitatud 
teabe ja materjalide jaoks koostab 
nõukogu riiklikelt julgeolekuasutustelt 
saadud andmete põhjal heakskiidetud 
krüptovahendite loetelu.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED salastatuse tasemega teabe 
ja materjalide jaoks koostab Euroopa 
Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA) 
igal aastal täiendavate heakskiidetud 
krüptovahendite loetelu ning haldab ja 
ajakohastab seda. Loetelu koostamisel ja 
ajakohastamisel võtab ENISA arvesse 
uusimaid tehnoloogilisi ja 
turusuundumusi ning liidu üksuste 
erivajadusi. ENISA koostab loetelu 
hiljemalt ... [18 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva].

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Koordineerimisrühm teavitab 
nõukogu igal aastal kõigist 
krüptovahenditest, mida ta soovitab liidu 

5. Koordineerimisrühm teavitab 
nõukogu igal aastal kõigist 
krüptovahenditest, mida ta soovitab liidu 
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institutsioonides ja organites tehtud 
uuringu põhjal liikmesriigi krüptovahendite 
heakskiitmise asutusel hinnata.

üksustes tehtud uuringu põhjal liikmesriigi 
krüptovahendite heakskiitmise asutusel või 
ENISA-l hinnata.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi salastatud teabe jagamise ja 
salastatud teabe vahetamise alltöörühm 
koosneb komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
välisteenistuse esindajatest ning tegutseb 
konsensuse alusel.

2. ELi salastatud teabe jagamise ja 
salastatud teabe vahetamise alltöörühm 
koosneb Euroopa Parlamendi, komisjoni, 
nõukogu ja Euroopa välisteenistuse 
esindajatest ning tegutseb konsensuse 
alusel. Alltöörühm tagab sünergia 
määrusega (EÜ) nr 1049/2011 ning selle, 
et salastatus kui selline ei takista 
avalikustamist.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) liidu õigusest või liidu 
institutsioonide vahel sõlmitud 
institutsioonidevahelisest kokkuleppest 
tuleneb juriidiline kohustus; või

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 54 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Lõike 1 punktis a sätestatud 
tingimused loetakse täidetuks, kui 
juurdepääs ELi salastatud teabele on 
vajalik selleks, et täita liidu üksuse 
volitusi või ülesandeid, mis on talle antud 
liidu õigusega, või kui vastasel juhul 
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piirataks selle institutsioonilist 
sõltumatust.
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