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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu küberturvalisust 
käsitlev õigusakt1, kuna selles määratakse paremini kindlaks ENISA roll muutunud IT-
turvalisuse keskkonnas ja töötatakse välja IT-turvalisuse standardeid, sertifitseerimist ja 
märgistamist käsitlevad meetmed, et parandada IKT-põhiste süsteemide, sealhulgas 
ühendatud seadmete turvalisust.

Arvamuse koostaja arvates on siiski võimalik seda veel parandada. Arvamuse koostaja on 
veendunud, et infoturvalisus on ELi põhiõiguste hartas sätestatud kodanike põhiõiguste 
kaitsmise, aga ka küberkuritegevuse vastase võitluse ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtte 
kaitsmise seisukohast äärmiselt oluline. 

Põhiõigused: Ebaturvalised süsteemid võivad tuua kaasa andmetega seotud rikkumisi või 
identiteedipettust, mis võivad põhjustada üksikisikutele tegelikku kahju ja kannatusi, 
sealhulgas ohtu nende elule, eraelu puutumatusele, väärikusele või varale. Näiteks 
tunnistajaid võidakse hirmutada ja tekitada neile füüsilist kahju või naised võivad sattuda 
koduvägivalla ohvriks, kui nende koduaadress avalikustatakse. Selliste asjade interneti puhul, 
millel on lisaks anduritele ka füüsilised ajamid, võib isikute füüsiline puutumatus ja elu olla 
ohus infosüsteemide vastu suunatud rünnete tõttu. Arvamuse koostaja muudatusettepanekud 
keskenduvad eelkõige ELi põhiõiguste harta artiklite 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11 ja 17 kaitsmisele. 
Kujunemas on isegi konstitutsiooniline kohtupraktika, milles tuletatakse üldistest isiklikest 
õigustest konkreetne „põhiõigus infotehnoloogiasüsteemide konfidentsiaalsusele ja 
terviklusele“2, mida on kohandatud praegusele digitaalsele maailmale. 

Küberkuritegevuse vastane võitlus: Mõned internetis toime pandavate kuritegude vormid, 
nagu andmepüügi ründed või finants- ja pangapettused, hõlmavad sellist usalduse 
kuritarvitamist, mille vastu IT-turvalisuse meetmetega võidelda ei saa – seoses nende 
kuritegude vormide vastu võitlemisega peab arvamuse koostaja kiiduväärseks kavandatud 
korrapäraseid lõppkasutajatele suunatud üldsuse harimise ja teavituskampaaniaid, mida 
ENISA korraldab. Muude internetikuritegevuse vormide hulka kuuluvad 
infosüsteemidevastased ründed, nagu häkkimine või hajusad teenusetõkestusründed – seoses 
nende kuritegude vormidega on arvamuse koostaja arvamusel, et IT-turvalisuse tugevdamine 
tõhustab nendevastast võitlust ja eriti küberkuritegevuse ennetamist.

Demokraatia ja õigusriik: Valitsuste ja valitsusväliste osalejate IT-süsteemide vastased 
ründed kujutavad endast selget ja üha suurenevat ohtu demokraatiale vabadesse ja ausatesse 
valimistesse sekkumise tõttu, näiteks muutes fakte ja arvamusi, mis mõjutavad kodanike 
hääletamist, sekkudes hääletusprotsessi ja muutes hääletustulemusi või vähendades usaldust 
hääletuse aususe vastu. 

Seepärast teeb arvamuse koostaja oma LIBE-komisjoni arvamuse projektis ettepaneku muuta 
komisjoni ettepanekut, keskendudes järgmistele LIBE-komisjoni jaoks olulistele teemadele:

                                               
1 Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ENISAt ehk 
ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“) 
(COM(2017) 477 final/2).
2 Saksamaa konstitutsioonikohus, 27. veebruari 2008. aasta otsus kohtuasjades 1 BvR 370/07 ja 1 BvR 595/07.
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 ametil peaks olema suurem roll, et edendada ennetavate tugevate eraelu puutumatust 
soodustavate tehnoloogiate ja IT-turvalisuse meetmete kasutuselevõttu kõigi Euroopa 
infoühiskonna osaliste poolt; 

 amet peaks esitama poliitikameetmed, millega kehtestatakse selged kohustused ja 
vastutusalad kõigile sidusrühmadele, kes osalevad IKT ökosüsteemides, kus võib IT-
turvalisuse nõuetekohase hoolsuse kohaldamata jätmine mõjutada tõsiselt ohutust, 
tekitada keskkonnas väga suurt kahju või põhjustada süsteemset finants- või 
majanduskriisi;

 amet peaks IT-turvalisuse ekspertidega konsulteerides esitama selged ja kohustuslikud 
IT-turvalisuse põhinõuded;

 amet peaks esitama IT-turvalisuse sertifitseerimissüsteemi, mis võimaldaks IKT 
valdkonna müüjatel suurendada tarbijatele läbipaistvust uuendatavuse ja tarkvara 
toetamise aja suhtes. Selline sertifitseerimissüsteem peab olema dünaamiline, sest 
turvalisus on protsess, mis vajab pidevat täiustamist; 

 amet peaks muutma sisseprojekteeritud turvalisuse põhimõtete rakendamise IKT 
toodete tootjatele suuniste koostamise ja parimate tavade levitamise abil lihtsamaks ja 
odavamaks;

 amet peaks liidu institutsioonide, organite ja asutuste ning liikmesriikide taotlusel 
korraldama korrapäraselt nende elutähtsa taristu ennetavaid IT-turvalisuse auditeid 
(auditeerimisõigus); 

 amet peaks viivitamata teatama IT-turvalisuse nõrkustest, mis ei ole tootjatele veel 
avalikult teada. Amet ei tohiks varjata ega kasutada ära äriühingute ja toodete 
avalikustamata nõrkusi enda huvides. Kui valitsusasutused arendavad, ostavad ja 
kasutavad maksumaksjate raha eest IT-süsteemide tagauksi, seavad nad ohtu kodanike 
turvalisuse. Et kaitsta teisi sidusrühmi, kes käsitlevad selliseid nõrkusi 
vastutustundlikult, peaks amet esitama poliitikameetmed vastutustundliku 
teabevahetuse tagamiseks nullpäevade ja muud liiki turvanõrkuste kohta, mis ei ole 
veel avalikult teada, et hõlbustada nõrkuste kõrvaldamist;

 et EL saaks kolmandate riikide IT-turvalisuse sektoritele järele jõuda, peaks amet 
kindlaks määrama ja algatama ELi pikaajalise IT-turvalisuse projekti, mis on 
samavõrd ulatuslik kui see, mida on tehtud Airbusi projektiga lennundussektori jaoks. 

Komisjoni ettepanekus tuleks vältida termini „küberturvalisus“ kasutamist, sest see on 
õiguslikult ebamäärane ja võib põhjustada ebakindlust. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku 
asendada termin „küberturvalisus“ terminiga „IT-turvalisus“, et parandada õiguskindlust. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

mis käsitleb ENISAt ehk ELi 
küberturvalisuse ametit, millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 
526/2013 ja mis käsitleb info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
küberturvalisuse sertifitseerimist 
(„küberturvalisust käsitlev õigusakt“)

mis käsitleb ENISAt ehk Euroopa Liidu 
Võrgu- ja Infoturbeametit, millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 
526/2013 ja mis käsitleb info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia IT-
turvalisuse sertifitseerimist („IT-
turvalisust käsitlev õigusakt“)

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses.)

Selgitus

Eesliidet küber-, mis on pärit 1960ndate aastate teadusulme teostest, on üha enam kasutatud 
interneti negatiivsete tahkude kirjeldamiseks (küberrünne, küberkuritegevus jms), kuid see on 
õiguslikult väga ebamäärane. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku asendada õiguskindluse 
tagamiseks termin „küberturvalisus“ terminiga „IT-turvalisus“.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrgu- ja infosüsteemide 
kasutamine kogu liidu kodanike, ettevõtjate 
ja valitsusasutuste seas on nüüd valdav. 
Digiteeritus ja ühenduvus on muutumas 
üha suurema hulga toodete ja teenuste 
põhitunnusteks ning asjade interneti 
kasutuselevõtuga võib eeldada, et järgmise 
kümne aasta jooksul võetakse kogu ELis 
kasutusele miljoneid kui mitte miljardeid 
ühendatud digitaalseid seadmeid. Kuigi 
internetti ühendatud seadmete arv kasvab, 
ei ole turvalisus ja vastupidavus neisse 

(2) Võrgu- ja infosüsteemide 
kasutamine kogu liidu kodanike, ettevõtjate 
ja valitsusasutuste seas on nüüd valdav. 
Digiteeritus ja ühenduvus on muutumas 
üha suurema hulga toodete ja teenuste 
põhitunnusteks ning asjade interneti 
kasutuselevõtuga võib eeldada, et järgmise 
kümne aasta jooksul võetakse kogu ELis 
kasutusele miljoneid kui mitte miljardeid 
ühendatud digitaalseid seadmeid. Kuigi 
internetti ühendatud seadmete arv kasvab, 
ei ole turvalisus ja vastupidavus neisse 
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piisavalt sisse projekteeritud ning see toob 
kaasa ebapiisava küberturvalisuse. Sellises 
olukorras tähendab sertifitseerimise 
piiratud kasutamine, et organisatsioonidest 
ja eraisikutest kasutajatel ei ole IKT 
toodete ja teenuste küberturvalisuse
omaduste kohta piisavalt teavet ning see 
vähendab usaldust digilahenduste vastu.

piisavalt sisse projekteeritud ning see toob 
kaasa ebapiisava IT-turvalisuse. Sellises 
olukorras tähendab sertifitseerimise 
piiratud ja killustatud kasutamine, et 
organisatsioonidest ja eraisikutest 
kasutajatel ei ole IKT toodete ja teenuste 
IT-turvalisuse omaduste kohta piisavalt 
teavet ning see vähendab usaldust 
digilahenduste vastu. IKT võrkudele on 
rajatud kõik digitaaltooted ja -teenused, 
mis omakorda võivad toetada kodanike 
elu kõiki aspekte ja viia edasi Euroopa 
majanduskasvu. Et tagada digitaalse 
ühtse turu eesmärkide täielik täitmine, 
peavad olema oma kohal olulised 
tehnoloogilised ehitusplokid, millest 
sõltuvad tähtsad valdkonnad, nagu e-
tervis, asjade internet, tehisintellekt, 
kvanttehnoloogia ning intelligentsed 
transpordisüsteemid ja 
kõrgtehnoloogilised tootmissüsteemid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Küberründeid tuleb ette üha 
sagedamini ning küberohtude poolt 
lihtsamini haavatavat ühendatud majandust 
ja ühiskonda tuleb jõulisemalt kaitsta. 
Kuigi küberründed on sageli piiriülesed, on 
küberturvalisusega tegelevate 
ametiasutuste reageeringud ja 
õiguskaitseasutuste pädevus valdavalt 
riigipõhised. Mastaapsed küberintsidendid 
võivad katkestada elutähtsate teenuste 
pakkumise kogu ELis. See tähendab, et 
ELi tasandil on vaja tõhusat reageerimist ja 
kriisihaldust, mis tugineks sellekohastele 
põhimõtetele ning Euroopa solidaarsuse ja 
vastastikuse abi mitmekülgsetele 
vahenditele. Seepärast on usaldusväärsetel 
liidu andmetel põhinev liidu 
küberturvalisuse ja vastupidavuse olukorra 
regulaarne hindamine ning nii liidu kui ka 

(4) Küberründeid tuleb ette üha 
sagedamini ning küberohtude poolt 
lihtsamini haavatavat ühendatud majandust 
ja ühiskonda tuleb jõulisemalt ja 
turvalisemalt kaitsta. Kuigi küberründed 
on sageli piiriülesed, on IT-turvalisusega
tegelevate ametiasutuste reageeringud ja 
õiguskaitseasutuste pädevus valdavalt 
riigipõhised. Mastaapsed küberintsidendid 
võivad katkestada elutähtsate teenuste 
pakkumise kogu ELis. See tähendab, et 
ELi tasandil on vaja tõhusat reageerimist ja 
kriisihaldust, mis tugineks sellekohastele 
põhimõtetele ning Euroopa solidaarsuse ja 
vastastikuse abi mitmekülgsetele 
vahenditele. Seepärast on usaldusväärsetel 
liidu andmetel põhinev liidu IT-turvalisuse
ja vastupidavuse olukorra regulaarne 
hindamine ning nii liidu kui ka maailma 
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maailma tasandi edasiste arengusuundade, 
väljakutsete ja ohtude süstemaatiline 
hindamine tähtis nii poliitikakujundajate ja 
tööstuse kui ka kasutajate jaoks.

tasandi edasiste arengusuundade, 
väljakutsete ja ohtude süstemaatiline 
hindamine tähtis nii poliitikakujundajate ja 
tööstuse kui ka kasutajate jaoks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Arvestades, et liitu ähvardavad 
küberturvalisuse probleemid kasvavad, on 
vaja igakülgset meetmete kogumit, mis 
toetuks liidu varasemale tegevusele ja 
edendaks üksteist vastastikku tugevdavaid 
eesmärke. Siia hulka kuulub vajadus veelgi 
suurendada liikmesriikide ja ettevõtjate 
suutlikkust ja valmisolekut ning parandada 
koostööd ja koordineerimist liikmesriikide 
ja ELi institutsioonide, asutuste ja organite 
vahel. Küberohud ei hooli riigipiiridest ja 
seepärast tuleb suurendada liidu tasandi 
suutlikkust, et see täiendaks liikmesriikide 
meetmeid eeskätt mastaapsete piiriüleste 
küberintsidentide ja -kriiside korral. 
Rohkem tuleb ära teha ka selleks, et 
suurendada kodanike ja ettevõtjate 
teadlikkust küberturvalisuse küsimustest. 
Ühtlasi tuleks veelgi suurendada usaldust 
digitaalse ühtse turu vastu ning pakkuda 
selleks läbipaistvat teavet IKT toodete ja 
teenuste turvalisuse tasemete kohta. Sellele 
saab kaasa aidata kogu ELi hõlmava 
sertifitseerimisega, mis tagab ühised 
küberturvalisuse nõuded ja 
hindamiskriteeriumid liikmesriikide 
turgudel ja sektorites.

(5) Arvestades, et liitu ähvardavad IT-
turvalisuse probleemid kasvavad, on vaja 
igakülgset meetmete kogumit, mis toetuks 
liidu varasemale tegevusele ja edendaks 
üksteist vastastikku tugevdavaid eesmärke. 
Siia hulka kuulub vajadus veelgi 
suurendada liikmesriikide ja ettevõtjate 
suutlikkust ja valmisolekut ning parandada 
koostööd ja koordineerimist liikmesriikide 
ja ELi institutsioonide, asutuste ja organite 
vahel. Küberohud ei hooli riigipiiridest ja 
seepärast tuleb suurendada liidu tasandi 
suutlikkust, et see täiendaks liikmesriikide 
meetmeid eeskätt mastaapsete piiriüleste 
küberintsidentide ja -kriiside korral. 
Rohkem tuleb ära teha ka selleks, et ELi 
tasandil koordineeritult reageerida ning 
suurendada kodanike ja ettevõtjate 
teadlikkust IT-turvalisuse küsimustest. 
Ühtlasi tuleks veelgi suurendada usaldust
digitaalse ühtse turu vastu ning pakkuda 
selleks läbipaistvat teavet IKT toodete ja 
teenuste turvalisuse tasemete kohta. Sellele 
saab kaasa aidata kogu ELi hõlmava 
sertifitseerimisega, mis tagab ühised IT-
turvalisuse nõuded ja 
hindamiskriteeriumid liikmesriikide 
turgudel ja sektorites. Kogu liitu hõlmava 
sertifitseerimise kõrval on vastavalt 
tootele, teenusele, kasutusele või 
standardile ka mitmeid turul üldiselt 
aktsepteeritavaid vabatahtlikke meetmeid. 
Julgustada tuleks nende meetmete 
kasutuselevõtmist ning tööstuse alt üles 
lähenemisviisi, sealhulgas 
sisseprojekteeritud turbe kasutamist, 
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kasude võimendamist ja rahvusvaheliste 
standardite väljatöötamisele kaasa 
aitamist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa Liit on juba astunud olulisi 
samme, et tagada küberturvalisus ja 
suurendada usaldust digitehnoloogia vastu. 
2013. aastal võeti vastu ELi 
küberjulgeoleku strateegia, millest 
juhinduda liidu poliitilises reageerimises 
küberturvalisuse ohtudele ja riskidele. Et 
eurooplasi veebis paremini kaitsta, võttis 
liit 2016. aastal vastu küberturvalisuse
valdkonna esimese õigusakti – direktiivi 
(EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega 
tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse 
ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (edaspidi 
„võrgu- ja infoturbe direktiiv“). Võrgu- ja 
infoturbe direktiiviga pandi paika riikide 
suutlikkust puudutavad nõuded 
küberturvalisuse valdkonnas, kehtestati 
liikmesriikide vahelise strateegilise ja 
operatiivkoostöö edendamise esimesed 
mehhanismid ning juurutati turbemeetmete 
ja intsidentidest teatamise kohustused 
majanduse ja ühiskonna jaoks eluliselt 
tähtsates sektorites, nagu energeetika, 
transport, veevarustus, pangandus, 
finantsturutaristud, tervishoid, digitaristu, 
aga ka oluliste digitaalsete teenuste 
osutajate puhul (otsingumootorid, 
pilvandmetöötlusteenused ja 
internetipõhised kauplemiskohad). ENISA-
le anti selle direktiivi rakendamise 
toetamisel põhiroll. Võitlus 
küberkuritegevusega on olulisel kohal ka 
Euroopa julgeoleku tegevuskavas, kus see 
aitab kaasa küberturvalisuse kõrge taseme 
saavutamise üldeesmärgile.

(7) Euroopa Liit on juba astunud olulisi 
samme, et tagada IT-turvalisus ja 
suurendada usaldust digitehnoloogia vastu. 
2013. aastal võeti vastu ELi 
küberjulgeoleku strateegia, millest 
juhinduda liidu poliitilises reageerimises 
IT-turvalisuse ohtudele ja riskidele. Et 
eurooplasi veebis paremini kaitsta, võttis 
liit 2016. aastal vastu IT-turvalisuse
valdkonna esimese õigusakti – direktiivi 
(EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega 
tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse 
ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (edaspidi 
„võrgu- ja infoturbe direktiiv“). Võrgu- ja 
infoturbe direktiiviga viiakse ellu 
digitaalse ühtse turu strateegiat ning 
pannakse koos muude õigusaktidega, 
nagu direktiiv .../... [millega kehtestatakse 
Euroopa elektroonilise side seadustik], 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) 2016/6791a ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2002/58/EÜ1b, paika riikide suutlikkust 
puudutavad nõuded IT-turvalisuse
valdkonnas, kehtestati liikmesriikide 
vahelise strateegilise ja operatiivkoostöö 
edendamise esimesed mehhanismid ning 
juurutati turbemeetmete ja intsidentidest 
teatamise kohustused majanduse ja 
ühiskonna jaoks eluliselt tähtsates 
sektorites, nagu energeetika, transport, 
veevarustus, pangandus, 
finantsturutaristud, tervishoid, digitaristu, 
aga ka oluliste digitaalsete teenuste 
osutajate puhul (otsingumootorid, 
pilvandmetöötlusteenused ja 
internetipõhised kauplemiskohad). ENISA-
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le anti selle direktiivi rakendamise 
toetamisel põhiroll. Võitlus 
küberkuritegevusega on olulisel kohal ka 
Euroopa julgeoleku tegevuskavas, kus see 
aitab kaasa IT-turvalisuse kõrge taseme 
saavutamise üldeesmärgile.

_______________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, 
milles käsitletakse isikuandmete töötlemist 
ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris (eraelu 
puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev 
direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tuleb tõdeda, et 2013. aasta 
küberjulgeoleku strateegia vastuvõtmisest 
ja ameti mandaadi viimasest 
läbivaatamisest möödunud aja jooksul on 
üldine poliitiline kontekst oluliselt 
muutunud, seda ka seoses ebakindlama ja 
vähem turvalise üldise õhustikuga 
maailmas. Sellist olukorda arvestades on 
vaja liidu uue küberturvalisuse poliitika 
raames läbi vaadata ENISA mandaat, et 
määrata kindlaks ameti roll muutunud 
küberturvalisuse tingimustes ning tagada, 
et see annab tulemusliku panuse sellesse, 
kuidas liit reageerib põhjalikult muutnud 
ohtude maastikul esile kerkivatele 
küberturvalisuse probleemidele, millega 
toimetulemiseks ei ole praegune mandaat 

(8) Tuleb tõdeda, et 2013. aasta 
küberjulgeoleku strateegia vastuvõtmisest 
ja ameti mandaadi viimasest 
läbivaatamisest möödunud aja jooksul on 
üldine poliitiline kontekst oluliselt 
muutunud, seda ka seoses ebakindlama ja 
vähem turvalise üldise õhustikuga 
maailmas. Sellist olukorda arvestades on 
vaja liidu uue IT-turvalisuse poliitika 
raames läbi vaadata ENISA mandaat, et 
määrata kindlaks ameti roll muutunud IT-
turvalisuse tingimustes ning tagada, et see 
on juhtivad positsioonil, parandades 
tulemuslikult seda, kuidas liit reageerib 
põhjalikult muutnud ohtude maastikul esile 
kerkivatele IT-turvalisuse probleemidele, 
millega toimetulemiseks ei ole praegune 
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ameti hinnangul piisav. mandaat ameti hinnangul piisav.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Arvestades liidu ees seisvate 
küberturvalisusega seotud probleemide 
kasvu, tuleks suurendada ametile 
eraldatavaid finants- ja inimressursse, et 
need vastaksid ameti tõhustatud rollile ja 
ülesannetele ning ameti tähtsale 
positsioonile Euroopa digitaalse 
ökosüsteemi kaitsmisel.

(11) Arvestades liidu ees seisvate IT-
turvalisusega seotud probleemide kasvu, 
tuleks suurendada ametile eraldatavaid 
finants- ja inimressursse, et need vastaksid 
ameti tõhustatud rollile ja ülesannetele ning 
ameti tähtsale positsioonile Euroopa 
digitaalse ökosüsteemi kaitsmisel. 
Nõuetekohast tähelepanu tuleks pöörata 
ameti suutlikkuse edasisele 
suurendamisele.

Selgitus

On oluline, et me ületaksime ameti piiratud suutlikkuse probleemi. Peame samuti püüdma 
sätestada ameti edasise arengu, arvestades, kui elutähis küberturvalisus on täna ja kui 
tähtsaks see muutub tulevikus, arvestades Venemaa sekkumist valimistesse, maailma 
supervõimude ja riikide üha suuremat suutlikkust ning peamiste sektorite möödapääsmatut 
digiteerimist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) IT-turvalisuse valdkonna 
probleemid on digitaalajastul sageli 
tihedalt seotud andmekaitse, eraelu kaitse 
ja elektroonilise side kaitse valdkonna 
probleemidega. Et ametil oleks võimalik 
nende probleemidega nõuetekohaselt 
tegeleda, peaks lahutamatu osa ameti 
tegevusest moodustama tihe koostöö ja 
sage konsulteerimine Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
45/20011a, määruse (EL) 2016/679, 
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direktiivi (EL) 2016/680 ja määruse (EL) 
nr 1211/2009 alusel loodud organitega, 
samuti tööstuse ja kodanikuühiskonnaga.

________________

1aEuroopa Parlamendi ja 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 (ELT L 8, 
12.1.2001, lk 1).

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Amet peaks välja kujundama 
oskusteabe kõrge taseme ja seda hoidma 
ning tegutsema kontaktüksusena, mis 
tekitab ühtsel turul usaldust ja 
kindlustunnet tänu oma sõltumatusele, 
antud nõu ja levitatava teabe kvaliteedile, 
menetluste ja töömeetodite läbipaistvusele 
ning oma ülesannete hoolikale täitmisele. 
Täites oma ülesandeid täielikus koostöös 
liidu institutsioonide, organite ja asutuste, 
aga ka liikmesriikidega, peaks amet andma 
ennetava panuse riikide ja liidu tegevusse. 
Lisaks peaks amet arendama edasi 
erasektorilt saadud sisendit, lähtudes 
erasektori ja muude asjaomaste 
sidusrühmadega tehtavast koostööst. Ameti 
ülesannete kogumiga tuleks paika panna, 
kuidas amet peab oma eesmärgid 
saavutama, tagades talle samas tööks 
vajaliku paindlikkuse.

(12) Amet peaks välja kujundama 
oskusteabe kõrge taseme ja seda hoidma 
ning tegutsema kontaktüksusena, mis 
tekitab ühtsel turul usaldust ja 
kindlustunnet tänu oma sõltumatusele, 
antud nõu ja levitatava teabe kvaliteedile, 
menetluste ja töömeetodite läbipaistvusele 
ning oma ülesannete hoolikale täitmisele. 
Täites oma ülesandeid täielikus koostöös 
liidu institutsioonide, organite ja asutuste, 
aga ka liikmesriikidega, peaks amet andma 
ennetava panuse riikide ja liidu tegevusse. 
Lisaks peaks amet arendama edasi 
erasektorilt saadud sisendit, lähtudes 
erasektori ja muude asjaomaste 
sidusrühmadega tehtavast koostööst. 
Tuleks arusaadavalt kindlaks määrata 
selge tegevuskava ning ameti täidetavate 
ülesannete ja eesmärkide kogum, pöörates
samas nõuetekohast tähelepanu talle 
tööks vajalikule paindlikkusele.
Võimaluse korral tuleks säilitada kõrgeim 
läbipaistvuse ja teabe levitamise tase.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ameti põhiülesanne on toetada 
asjakohase õigusraamistiku järjepidevat 
rakendamist, eelkõige võrgu- ja infoturbe 
direktiivi tulemuslikku rakendamist, mis on 
kübervastupidavusvõime suurendamise 
jaoks eluliselt tähtis. Arvestades seda, kui 
kiiresti küberturvalisuse ohud muutuvad, 
on selge, et liikmesriike tuleb toetada 
igakülgsema ja eri valdkondi hõlmava 
poliitilise lähenemisega 
kübervastupidavusvõime loomisele.

(14) Ameti põhiülesanne on toetada 
asjakohase õigusraamistiku järjepidevat 
rakendamist, eelkõige võrgu- ja infoturbe 
direktiivi, direktiivi .../... [Euroopa 
elektroonilise side seadustiku 
kehtestamise direktiivi], määruse (EL) nr 
2016/679 ja direktiivi 2002/58/EÜ
tulemuslikku rakendamist, mis on 
kübervastupidavusvõime suurendamise 
jaoks eluliselt tähtis. Arvestades seda, kui 
kiiresti IT-turvalisuse ohud muutuvad, on 
selge, et liikmesriike tuleb toetada 
igakülgsema ja eri valdkondi hõlmava 
poliitilise lähenemisega 
kübervastupidavusvõime loomisele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Komisjon peaks tegema ettepaneku 
liikmesriikide vahel kohustusliku koostöö 
loomiseks seoses elutähtsa teabetaristu 
kaitsega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Et küberturvalisuse valdkonna 
probleemidest paremini aru saada ning 
liikmesriikidele ja liidu institutsioonidele 
pikaajalist strateegilist nõu anda, peab amet 
analüüsima praeguseid ja kujunemisjärgus 
riske. Sel eesmärgil peaks amet koostöös 
liikmesriikidega ja vajaduse korral ka 
statistikaasutuste ja muude asutustega 

(26) Et IT-turvalisuse valdkonna 
probleemidest paremini aru saada ning 
liikmesriikidele ja liidu institutsioonidele 
pikaajalist strateegilist nõu anda, peab amet 
analüüsima praeguseid ja kujunemisjärgus 
riske, intsidente ja nõrkusi. Sel eesmärgil 
peaks amet koostöös liikmesriikidega ja 
vajaduse korral ka statistikaasutuste ja 
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koguma asjakohast teavet ning analüüsima 
kujunemisjärgus tehnoloogiaid ja andma 
teemakohaseid hinnanguid võrgu- ja 
infoturbe, eeskätt küberturvalisuse
tehnoloogiliste uuenduste eeldatavale 
ühiskondlikule, õiguslikule, 
majanduslikule ja regulatiivsele mõjule. 
Peale selle peaks amet toetama ohtude ja 
intsidentide analüüsimise kaudu 
liikmesriike ja liidu institutsioone, organeid 
ja asutusi esilekerkivate suundumuste 
kindlakstegemisel ja küberturvalisusega
seotud probleemide vältimisel.

muude asutustega koguma asjakohast 
teavet ning analüüsima kujunemisjärgus 
tehnoloogiaid ja andma teemakohaseid 
hinnanguid võrgu- ja infoturbe, eeskätt IT-
turvalisuse tehnoloogiliste uuenduste 
eeldatavale ühiskondlikule, õiguslikule, 
majanduslikule ja regulatiivsele mõjule. 
Peale selle peaks amet toetama ohtude, 
intsidentide ja nõrkuste analüüsimise 
kaudu liikmesriike ja liidu institutsioone, 
organeid ja asutusi esilekerkivate 
suundumuste kindlakstegemisel ja IT-
turvalisusega seotud probleemide 
vältimisel.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Amet peaks aitama suurendada 
üldsuse teadlikkust küberturvalisusega
seotud riskidest ja jagama kodanikele ja 
organisatsioonidele mõeldud juhiseid 
individuaalsete kasutajate heade tavade 
kohta; Amet peaks aitama kaasa ka 
parimate tavade ja lahenduste 
propageerimisele üksikisikute ja 
organisatsioonide tasandil; selleks tuleks 
koguda ja analüüsida avalikult 
kättesaadavat teavet oluliste intsidentide 
kohta ning koostada aruanded, et pakkuda 
ettevõtjatele ja kodanikele juhiseid ning 
parandada valmisoleku ja vastupidavuse 
üldist taset. Amet peaks korraldama 
koostöös liikmesriikide ja liidu 
institutsioonide, organite, asutuste ja 
ametitega korrapäraseid lõppkasutajatele 
suunatud üldsuse harimise ja 
teavituskampaaniaid, mille eesmärk on 
propageerida üksikisikute ohutumat 
veebikäitumist ja suurendada teadlikkust 
küberkeskkonnas varitseda võivatest 
ohtudest, sealhulgas sellistest 
küberkuritegudest nagu andmepüügi 
rünnakud, robotvõrgud, finants- ja 

(28) Amet peaks aitama suurendada 
üldsuse teadlikkust IT-turvalisusega
seotud riskidest ja jagama kodanikele ja 
organisatsioonidele mõeldud juhiseid 
individuaalsete kasutajate heade tavade 
kohta; Et suurendada üldist valmisolekut 
ja vastupidavust, peaks amet aitama kaasa 
ka parimate tavade ja lahenduste 
propageerimisele üksikisikute ja 
organisatsioonide tasandil; selleks tuleks 
koguda ja analüüsida avalikult 
kättesaadavat teavet oluliste intsidentide 
kohta ning koostada aruanded, et pakkuda 
juhiseid ettevõtjatele, kodanikele ning liidu
ja riikide tasandi asjaomastele asutustele. 
Amet peaks korraldama koostöös 
liikmesriikide ja liidu institutsioonide, 
organite, asutuste ja ametitega 
korrapäraseid lõppkasutajatele suunatud 
üldsuse harimise ja teavituskampaaniaid. 
Need kampaaniad peaksid edendama IT-
turvalisuse alast haridust ja üksikisikute 
ohutumat veebikäitumist ning suurendama
teadlikkust küberkeskkonnas varitseda 
võivatest ohtudest, sealhulgas sellistest 
küberkuritegudest nagu andmepüügi 
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pangapettused, ning tutvustada 
autentimise ja andmekaitse alaseid 
elementaarseid nõuandeid. Ametil peaks 
olema keskne roll selles, et lõppkasutajad 
saaksid kiiremini teadlikuks seadmete 
turvalisusest.

rünnakud, robotvõrgud, finants- ja 
pangapettused, võltsimine ja ebaseaduslik 
sisu, samuti edendama andmekaitset ja 
põhiautentimist, et hoida ära andme- ja 
identiteedivargust. Ametil peaks olema 
keskne roll selles, et lõppkasutajad saaksid 
kiiremini teadlikuks seadmete 
turvalisusest.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Amet peaks suurendama üldsuse 
teadlikkust andmetega seotud pettuste ja 
varguste riskidest, mis võivad oluliselt 
kahjustada isiku põhiõigusi, ohustada 
õigusriiki ja demokraatlike ühiskondade 
stabiilsust, sealhulgas demokraatlikke 
protsesse liikmesriikides,

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tagamaks, et amet saavutab oma 
eesmärgid täies ulatuses, peaks ta suhtlema 
asjaomaste institutsioonide, organite ja 
asutustega, kelle hulgas on CERT-EU, 
Europoli juures tegutsev küberkuritegevuse 
vastase võitluse Euroopa keskus (EC3), 
Euroopa Kaitseagentuur (EDA), 
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel 
Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa 
Amet (eu-LISA), Euroopa 
Lennundusohutusamet (EASA) ja mistahes 
muud ELi ametid, kes tegelevad 
küberturvalisusega. Peale selle peaks ta 
suhtlema veel andmekaitsega tegelevate 
ametiasutustega, et vahetada oskusteavet ja 

(30) Tagamaks, et amet saavutab oma 
eesmärgid täies ulatuses, peaks ta suhtlema 
asjaomaste institutsioonide, organite ja 
asutustega, kelle hulgas on CERT-EU, 
Europoli juures tegutsev küberkuritegevuse 
vastase võitluse Euroopa keskus (EC3), 
Euroopa Kaitseagentuur (EDA), 
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel 
Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa 
Amet (eu-LISA), Euroopa 
Lennundusohutusamet (EASA), Euroopa 
GNSSi Agentuuri (GSA) ja mistahes muud 
ELi ametid, kes tegelevad IT-
turvalisusega. Peale selle peaks ta 
suhtlema veel liidu ja liikmesriikide
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parimaid tavasid ning anda nõu 
küberturvalisuse aspektide kohta, mis 
võiksid mõjutada nende tööd. Riikide ja 
liidu õiguskaitseasutuste ja 
andmekaitseasutuste esindajad peaksid 
olema esindatud ameti alalises 
sidusrühmas. Õiguskaitseasutustega 
koostöö tegemisel võrgu- ja infoturbe 
küsimustes, mis võivad nende tööd 
mõjutada, peaks amet arvestama 
olemasolevate teabekanalite ja rajatud 
võrgustikega.

andmekaitsega tegelevate ametiasutustega, 
et vahetada oskusteavet ja parimaid tavasid 
ning anda nõu IT-turvalisuse aspektide 
kohta, mis võiksid mõjutada nende tööd. 
Riikide ja liidu õiguskaitseasutuste ja 
andmekaitseasutuste esindajad peaksid 
olema esindatud ameti alalises 
sidusrühmas. Õiguskaitseasutustega 
koostöö tegemisel võrgu- ja infoturbe 
küsimustes, mis võivad nende tööd 
mõjutada, peaks amet arvestama 
olemasolevate teabekanalite ja rajatud 
võrgustikega.

Selgitus

Kuna Galileo programmis, eriti selle maismaa segmentides, käsitletakse küberturvalisuse 
aspekte, tugevdab koostöö Euroopa GNSSi Agentuuriga ENISA rolli, parandades samal ajal 
Galileo programmi usaldusväärsust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Amet peaks innustama liikmesriike 
ja teenusepakkujaid tõstma oma üldisi 
turbestandardeid, et kõik internetikasutajad 
saaksid võtta vajalikud meetmed oma 
isikliku küberturvalisuse tagamiseks. 
Eelkõige peaksid tootjad ja teenuseosutajad 
võtma tagasi või taaskasutusse tooted ja 
teenused, mis ei vasta küberturvalisuse
standarditele. Koostöös pädevate 
asutustega võib ENISA jagada teavet 
siseturul pakutavate toodete ja teenuste 
küberturvalisuse taseme kohta ning 
avaldada teenusepakkujatele ja tootjatele 
suunatud hoiatusi, milles nõutakse nende 
toodete ja teenuste turvalisuse, sealhulgas 
küberturvalisuse parandamist.

(35) Amet peaks innustama liikmesriike, 
riistvara ja tarkvara tootjaid ning IKT ja
veebiteenusepakkujaid tõstma oma üldisi 
turbestandardeid, et kõik internetikasutajad 
saaksid võtta vajalikud meetmed oma 
isikliku IT-turvalisuse tagamiseks. 
Eelkõige peaksid tootjad ja teenuseosutajad 
võtma tagasi või taaskasutusse tooted ja 
teenused, mis ei vasta IT-turvalisuse
standarditele. Koostöös pädevate 
asutustega võib ENISA jagada teavet 
siseturul pakutavate toodete ja teenuste IT-
turvalisuse taseme kohta ning avaldada 
teenusepakkujatele ja tootjatele suunatud 
hoiatusi, milles nõutakse nende toodete ja 
teenuste turvalisuse, sealhulgas IT-
turvalisuse parandamist. Amet peaks 
koostöös sidusrühmadega töötama välja 
üleliidulise lähenemisviisi nõrkade 
kohtade vastutustundlikuks avaldamiseks 
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ning edendama selles valdkonnas 
parimaid tavasid.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Ametil peaks olema nõuandva 
organina alaline sidusrühm, mis tagaks 
regulaarse dialoogi erasektori, tarbijate 
organisatsioonide ja teiste asjaomaste 
sidusrühmadega. Tegevdirektori 
ettepanekul haldusnõukogu asutatud alaline 
sidusrühm peaks keskenduma 
sidusrühmade jaoks olulistele küsimustele 
ja juhtima neile ameti tähelepanu. Alalise 
sidusrühma koosseis ja ülesanded (eelkõige 
tuleb rühmaga konsulteerida tööprogrammi 
projekti üle) peaksid tagama sidusrühmade 
piisava esindatuse ameti töös.

(44) Ametil peaks olema nõuandva 
organina alaline sidusrühm, mis tagaks 
regulaarse dialoogi erasektori, tarbijate 
organisatsioonide ja teiste asjaomaste 
sidusrühmadega. Tegevdirektori 
ettepanekul haldusnõukogu asutatud alaline 
sidusrühm peaks keskenduma 
sidusrühmade jaoks olulistele küsimustele 
ja juhtima neile ameti tähelepanu. Alalise 
sidusrühma koosseis ja ülesanded (eelkõige 
tuleb rühmaga konsulteerida tööprogrammi 
projekti üle) peaksid tagama sidusrühmade 
piisava esindatuse ameti töös. Arvestades, 
kui tähtsad on sertifitseerimise nõuded, et 
tagada usaldus asjade interneti vastu, 
peaks komisjon eelkõige kaaluma 
rakendusmeetmeid, et tagada asjade 
interneti seadmete turvastandardite 
ühtlustamine kogu liidus.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Praegu kasutatakse IKT toodete ja 
teenuste küberturvalisuse sertifitseerimist 
ainult piiratud ulatuses. Kui 
sertifitseerimine on olemas, siis peamiselt 
liikmesriigi tasandil või tööstusest 
lähtuvate kavade raames. Sellistes 
tingimustes ei tunnusta teised liikmesriigid 
üldiselt ühe riigi IT-turvalisuse asutuse 
poolt välja antud sertifikaati. Seega võib 
juhtuda, et ettevõtted peavad sertifitseerima 

(50) Praegu kasutatakse IKT toodete ja 
teenuste IT-turvalisuse sertifitseerimist 
ainult piiratud ulatuses. Kui 
sertifitseerimine on olemas, siis peamiselt 
liikmesriigi tasandil või tööstusest 
lähtuvate kavade raames. Sellistes 
tingimustes ei tunnusta teised liikmesriigid 
üldiselt ühe riigi IT-turvalisuse asutuse 
poolt välja antud sertifikaati. Seega võib 
juhtuda, et ettevõtted peavad sertifitseerima 
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oma tooted ja teenused mitmes 
liikmesriigis, kus nad tegutsevad, näiteks et 
osaleda riiklikes hankemenetlustes. Lisaks 
sellele paistab, et kuigi on tekkimas uusi 
kavasid, ei ole ühtset ja terviklikku 
lähenemisviisi küberturvalisuse
horisontaalsetele küsimustele, näiteks 
asjade interneti valdkonnas. 
Olemasolevatel kavadel on 
märkimisväärseid puudujääke ning 
erinevusi tootehõlmavuses, 
usaldusväärsuse tasemetes, sisulistes 
kriteeriumides ja tegelikus kasutamises.

oma tooted ja teenused mitmes 
liikmesriigis, kus nad tegutsevad, näiteks et 
osaleda riiklikes hankemenetlustes, ja need 
menetlused võivad tuua ettevõtetele 
lisakulu. Lisaks sellele paistab, et kuigi on 
tekkimas uusi kavasid, ei ole ühtset ja 
terviklikku lähenemisviisi IT-turvalisuse
horisontaalsetele küsimustele, näiteks 
asjade interneti valdkonnas. 
Olemasolevatel kavadel on 
märkimisväärseid puudujääke ning 
erinevusi tootehõlmavuses, 
usaldusväärsuse tasemetes, sisulistes 
kriteeriumides ja tegelikus kasutamises. 
Vaja on iga juhtumit käsitlevat 
lähenemisviisi, mis aitaks tagada, et 
teenustele ja toodetele kohaldatakse 
asjakohast sertifitseerimise kava. Peale 
selle on vaja riskipõhist lähenemisviisi, et 
riske tõhusalt avastada ja leevendada ning 
vältida kulude kasvu tootjate jaoks.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Eelnevat arvestades on vaja luua 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
raamistik, milles kehtestatakse välja 
töötatavate Euroopa küberturvalisuse
sertifitseerimise kavade peamised 
horisontaalsed nõuded ning mis võimaldab 
tunnustada ja kasutada IKT toodete ja 
teenuste sertifikaate kõigis liikmesriikides. 
Euroopa raamistikul peaks olema kaks 
eesmärki: ühest küljest peaks see aitama 
suurendada usaldust nende kavade kohaselt 
sertifitseeritud IKT toodete ja teenuste 
vastu. Teisest küljest peaks see vältima 
üksteisele vastukäivate või kattuvate 
riiklike küberturvalisuse sertifikaatide 
paljusust ja seeläbi vähendama digitaalsel 
ühtsel turul tegutsevate ettevõtjate kulusid. 
Kavad peaksid olema 
mittediskrimineerivad ning põhinema 

(52) Eelnevat arvestades on vaja luua 
ühtlustatud Euroopa IT-turvalisuse
sertifitseerimise raamistik, milles 
kehtestatakse välja töötatavate Euroopa IT-
turvalisuse sertifitseerimise kavade 
peamised horisontaalsed nõuded ning mis 
võimaldab tunnustada ja kasutada IKT 
toodete ja teenuste sertifikaate kõigis 
liikmesriikides. Euroopa raamistikul peaks 
olema kaks eesmärki: ühest küljest peaks 
see aitama suurendada usaldust nende 
kavade kohaselt sertifitseeritud IKT 
toodete ja teenuste vastu. Teisest küljest 
peaks see vältima üksteisele vastukäivate 
või kattuvate riiklike IT-turvalisuse
sertifikaatide paljusust ja seeläbi 
vähendama digitaalsel ühtsel turul 
tegutsevate ettevõtjate kulusid. Kavad 
peaksid olema mittediskrimineerivad ning 
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rahvusvahelistel ja/või ELi standarditel, 
välja arvatud juhul, kui need standardid on 
ebatõhusad või ebasobivad ELi 
õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks 
selles valdkonnas.

põhinema rahvusvahelistel ja/või ELi 
standarditel, välja arvatud juhul, kui need 
standardid on ebatõhusad või ebasobivad 
ELi õiguspäraste eesmärkide 
saavutamiseks selles valdkonnas.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Euroopa küberturvalisuse
sertifitseerimise kavade eesmärk on 
kinnitada, et sellise kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted ja teenused 
vastavad kirjeldatud nõuetele. Nimetatud 
nõuded puudutavad võimet pidada teataval 
usaldusväärsuse tasemel vastu tegevustele, 
mille eesmärk on rikkuda salvestatud, 
edastatud või töödeldud andmete või nende 
toodete, protsesside, teenuste ja süsteemide 
asjaomaste funktsioonide või nende poolt 
pakutavate või nende kaudu 
juurdepääsetavate teenuste käideldavust, 
autentsust, terviklust või konfidentsiaalsust 
käesoleva määruse tähenduses. Käesolevas 
määruses ei ole võimalik üksikasjalikult 
kirjeldada kõigi IKT toodete ja teenuste 
suhtes kohaldatavaid küberturvalisuse
nõudeid. IKT tooted ja teenused ning 
nendega seotud küberturvalisuse
vajadused on nii mitmekesised, et on väga 
raske esitada üldiseid küberturvalisuse
nõudeid, mis kehtiksid kõikjal. Seetõttu on 
vaja sertifitseerimise eesmärgil võtta 
kasutusele lai ja üldine küberturvalisuse
mõiste, mida täiendab rida konkreetseid 
küberturvalisuse eesmärke, mida tuleb 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavade koostamisel arvesse võtta. Nende 
eesmärkide saavutamise meetodid 
konkreetsete IKT toodete ja teenuste puhul 
tuleks täpsustada üksikasjalikult igas 
individuaalses sertifitseerimiskavas, mille 
komisjon vastu võtab, näiteks viidates 

(55) Euroopa IT-turvalisuse
sertifitseerimise kavade eesmärk on 
kinnitada, et sellise kava kohaselt 
sertifitseeritud IKT tooted ja teenused 
vastavad kirjeldatud nõuetele. Nimetatud 
nõuded puudutavad võimet pidada teataval 
usaldusväärsuse tasemel vastu tegevustele, 
mille eesmärk on rikkuda salvestatud, 
edastatud või töödeldud andmete või nende 
toodete, protsesside, teenuste ja süsteemide 
asjaomaste funktsioonide või nende poolt 
pakutavate või nende kaudu 
juurdepääsetavate teenuste käideldavust, 
autentsust, terviklust või konfidentsiaalsust 
käesoleva määruse tähenduses. Käesolevas 
määruses ei ole võimalik üksikasjalikult 
kirjeldada kõigi IKT toodete ja teenuste 
suhtes kohaldatavaid IT-turvalisuse
nõudeid. IKT tooted ja teenused ning 
nendega seotud IT-turvalisuse vajadused 
ja nende olelusring on nii mitmekesised, et 
on väga raske esitada üldiseid IT-
turvalisuse nõudeid, mis kehtiksid kõikjal. 
Seetõttu on vaja sertifitseerimise eesmärgil 
võtta kasutusele lai ja üldine IT-turvalisuse
mõiste, mida täiendab rida konkreetseid 
IT-turvalisuse eesmärke, mida tuleb 
Euroopa IT-turvalisuse sertifitseerimise 
kavade koostamisel arvesse võtta. Nende 
eesmärkide saavutamise meetodid 
konkreetsete IKT toodete ja teenuste puhul 
tuleks täpsustada üksikasjalikult igas 
individuaalses sertifitseerimiskavas, mille 
komisjon liikmesriikide ja tööstuse 
sidusrühmadega tihedalt konsulteerides 
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standarditele või tehnilistele kirjeldustele. vastu võtab, näiteks viidates standarditele 
või tehnilistele kirjeldustele. Üksikud 
sertifitseerimiskavad peaksid olema 
koostatud selliselt, et kõiki asjaomaste IT 
toodete ja teenuste väljatöötamises 
osalevaid pooli innustataks välja 
arendama ja kohaldama standardeid, 
norme ja põhimõtteid, mis tagavad kogu 
olelusringi jooksul kõrgeima võimaliku 
turvalisuse taseme.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55 a) ENISA peaks välja töötama
üleilmse perspektiiviga 
sertifitseerimiskava, et vältida tulevasi 
kaubandustõkkeid. Sertifitseerimiskava 
kriteeriumide väljatöötamisel peaks 
ENISA astuma dialoogi sektori 
asjaomaste partneritega, et tagada nende 
kriteeriumide täidetavus turul.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Komisjonile tuleks anda volitused 
paluda ENISA-l koostada ettevalmistav 
sertifitseerimiskava konkreetsete IKT 
toodete ja teenuste jaoks. Seejärel tuleks 
anda komisjonile volitused võtta ENISA 
esitatud ettevalmistava kava põhjal 
rakendusaktidega vastu Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kava. 
Võttes arvesse käesolevas määruses 
määratletud üldeesmärki ja turvalisusega 
seotud eesmärke, tuleks komisjoni poolt 
vastu võetud Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kavades täpsustada 

(56) Komisjonile tuleks anda volitused 
paluda ENISA-l koostada ettevalmistav 
sertifitseerimiskava konkreetsete IKT 
toodete ja teenuste jaoks. Seejärel tuleks 
anda komisjonile volitused võtta ENISA 
esitatud ettevalmistava kava põhjal 
rakendusaktidega vastu Euroopa IT-
turvalisuse sertifitseerimise kava. Võttes 
arvesse käesolevas määruses määratletud 
üldeesmärki ja turvalisusega seotud 
eesmärke, tuleks komisjoni poolt vastu 
võetud Euroopa IT-turvalisuse 
sertifitseerimise kavades täpsustada 
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konkreetse kava sisu, ulatuse ja toimimise 
minimaalsed üksikasjad. Need peaksid 
hõlmama muu hulgas küberturvalisuse 
sertifikaadi ulatust ja sisu, sealhulgas 
hõlmatud IKT toodete ja teenuste 
kategooriad, küberturvalisuse nõuete 
üksikasjalik kirjeldus, näiteks viide 
standarditele või tehnilistele kirjeldustele, 
konkreetsed hindamiskriteeriumid ja -
meetodid ning kavandatud usaldusväärsuse 
tase: baastase, märkimisväärne ja/või kõrge 
tase

konkreetse kava sisu, ulatuse ja toimimise 
minimaalsed üksikasjad. Need peaksid 
hõlmama muu hulgas IT-turvalisuse 
sertifikaadi ulatust ja sisu, sealhulgas 
hõlmatud IKT toodete ja teenuste
kategooriad, IT-turvalisuse nõuete 
üksikasjalik kirjeldus, näiteks viide 
standarditele või tehnilistele kirjeldustele, 
konkreetsed hindamiskriteeriumid ja -
meetodid ning kavandatud usaldusväärsuse 
tase: baastase, märkimisväärne ja/või kõrge 
tase. Usaldusväärsuse tasemed tuleks 
määratleda iga juhtumi korral eraldi, mis 
aitaks tagada, et IKT teenustele ja 
toodetele kohaldatakse asjakohast 
sertifitseerimise kava, ning arvesse tuleks 
võtta ka erinevaid individuaalse kasutuse 
juhtumeid ja kasutajate endi vastutust ja 
haridust.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Euroopa küberturvalisuse
sertifitseerimise kasutamine peaks jääma 
vabatahtlikuks, kui liidu või siseriiklikes 
õigusaktides pole sätestatud teisiti. 
Käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks ja siseturu killustumise 
vältimiseks tuleks siiski lõpetada riiklike 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavade 
või menetluste kohaldamine Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavaga 
hõlmatud IKT toodete ja teenuste suhtes 
alates kuupäevast, mille komisjon on 
rakendusaktiga kehtestanud. Lisaks ei 
peaks liikmesriigid kehtestama uusi 
riiklikke küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavasid IKT toodetele ja teenustele, mis on 
juba kaetud kehtiva Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavaga.

(57) Euroopa IT-turvalisuse
sertifitseerimise kasutamine peaks jääma 
vabatahtlikuks, kui liidu või siseriiklikes 
õigusaktides pole sätestatud teisiti. Pärast 
seda algetappi ning sõltuvalt rakendamise 
küpsusest liikmesriikides ning toote või 
teenuse olulisusest, võidakse edaspidi 
teatud IKT toodete ja teenuste jaoks 
tehnoloogia tulevaste põlvkondade puhul 
ja tuleviku poliitika eesmärkide ellu 
viimiseks järk-järgult välja areneda 
kohustuslikke sertifitseerimise kavasid.
Käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks ja siseturu killustumise 
vältimiseks tuleks siiski lõpetada riiklike 
IT-turvalisuse sertifitseerimise kavade või 
menetluste kohaldamine Euroopa IT-
turvalisuse sertifitseerimise kavaga 
hõlmatud IKT toodete ja teenuste suhtes 
alates kuupäevast, mille komisjon on 
rakendusaktiga kehtestanud. Lisaks ei 
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peaks liikmesriigid kehtestama uusi 
riiklikke IT-turvalisuse sertifitseerimise 
kavasid IKT toodetele ja teenustele, mis on 
juba kaetud kehtiva Euroopa IT-turvalisuse 
sertifitseerimise kavaga.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58 a) Amet peaks kõigi liidus müüdavate 
või liidust eksporditavate IT-seadmete 
jaoks välja töötama selged ja 
kohustuslikud IT-turvalisuse põhinõuded 
ning vajaduse korral tuleks need esitada 
rakendusaktidena komisjonile. Need 
nõuded tuleks iga kahe aasta järel läbi 
vaadata, et tagada nende pidev 
parandamine. Nendes IT-turvalisuse 
põhinõuetes tuleks muu hulgas nõuda, et 
seadmel ei oleks ühtegi teadaolevat 
turvanõrkust, et see suudab vastu võtta 
usaldusväärsed turvauuendused, et müüja 
teavitab pädevaid asutusi teadaolevatest 
nõrkustest ning parandab või asendab 
kahjustatud seadme, kuni tootja on 
teatanud, et sellise seadme turvalisuse 
toetamine lõppeb.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sätestatakse Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavade 
kehtestamise raamistik, et kindlustada 
liidus IKT toodete ja teenuste 
küberturvalisuse piisav tase. Sellise 
raamistiku kohaldamine ei piira 
konkreetseid sätteid, mis puudutavad 
muudes liidu õigusaktides kirjeldatud 

(b) sätestatakse Euroopa IT-turvalisuse 
sertifitseerimise kavade kehtestamise 
raamistik, et kindlustada liidus IKT toodete 
ja teenuste IT-turvalisuse piisav tase. 
Sellise raamistiku kohaldamine ei piira 
konkreetseid sätteid, mis puudutavad 
muudes liidu õigusaktides kirjeldatud 
vabatahtlikku või kohustuslikku 
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vabatahtlikku või kohustuslikku 
sertifitseerimist.

sertifitseerimist.

Selgitus

Üksnes keeleline muudatusettepanek, millega eemaldatakse komisjoni tekstis esinev kordus.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „küberoht“ – mistahes võimalik 
asjaolu või sündmus, mis võib kahjustada 
võrgu- ja infosüsteeme, nende kasutajaid ja 
mõjutatud isikuid.

(8) „küberoht“ – mis tahes võimalik 
asjaolu, suutlikkus või sündmus, mis võib 
kahjustada võrgu- ja infosüsteeme, nende 
kasutajaid ja mõjutatud isikuid.

Selgitus

Lisatakse oluline aspekt, eriti seoses ohu hindamisega.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet püüab kindlaks teha nii kogu liidu 
kui ka üksikute liikmesriikide IT-
turvavõrgu kriitilised nõrkused. Kui amet 
peab seda vajalikuks, tuleks nendest 
nõrkustest teavitada Euroopa Parlamenti.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Amet suurendab liidu tasandil 
küberturvalisuse alast suutlikkust, et 

5. Amet suurendab liidu tasandi IT-
turvalisuse alast suutlikkust, et täiendada



AD\1148281ET.docx 23/41 PE615.394v03-00

ET

täiendada liikmesriikide tegevust 
küberohtude ennetamisel ja neile 
reageerimisel, seda eeskätt piiriüleste 
intsidentide puhul.

ja toetada liikmesriikide tegevust 
küberohtude ennetamisel ja neile 
reageerimisel, seda eeskätt piiriüleste 
intsidentide puhul.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Amet propageerib sertifitseerimist 
muu hulgas sellega, et aitab kaasa 
küberturvalisuse sertifitseerimise 
raamistiku loomisele ja haldamisele liidu 
tasandil vastavalt käesoleva määruse III 
jaotisele, et suurendada IKT toodete ja 
teenuste küberturvalisuse alase 
usaldusväärsuse läbipaistvust ning 
tugevdada seeläbi usaldust digitaalse 
siseturu vastu.

6. Amet propageerib sertifitseerimist 
muu hulgas sellega, et aitab kaasa IT-
turvalisuse standardite väljatöötamisele 
liidus ja rahvusvahelisel tasandil, IT-
turvalisuse sertifitseerimise raamistiku 
loomisele ja haldamisele liidu tasandil 
vastavalt käesoleva määruse III jaotisele, et 
suurendada IKT toodete ja teenuste IT-
turvalisuse alase usaldusväärsuse 
läbipaistvust ning tugevdada seeläbi 
usaldust digitaalse siseturu vastu.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Amet edendab kodanike ja 
ettevõtjate heal tasemel teadlikkust 
küberturvalisusega seotud küsimustest.

7. Amet edendab heal tasemel 
teadlikkust IT-turvalisusega seotud 
küsimustest.

Selgitus

Mitte üksnes kodanike ja ettevõtjate teadlikkust ei tuleks edendada, vaid kõikide ühiskonna 
asjaomaste osalejate, sealhulgas asutuste ja seadusandjate teadlikkust. Antud 
muudatusettepanekuga jäetakse selle tegevuse sihtrühm teadlikult avatuks.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aitab liikmesriikidel järjekindlalt 
rakendada küberturvalisusega seotud liidu 
põhimõtteid ja õigusakte eeskätt seoses 
direktiiviga (EL) 2016/1148, kasutades 
selleks muu hulgas arvamusi, juhiseid, 
nõuandeid ja parimaid tavasid sellistes 
küsimustes nagu riskihaldus, intsidentidest 
teatamine ja teabe jagamine ning aidates
kaasa selle valdkonna parimate tavade 
jagamisele pädevate asutuste vahel.

2. Aitab liikmesriikidel järjekindlalt 
rakendada IT-turvalisusega seotud liidu 
põhimõtteid ja õigusakte eeskätt seoses 
direktiiviga (EL) 2016/1148, direktiiviga 
.../... [Euroopa elektroonilise side 
seadustiku kehtestamise direktiivi], 
määrusega (EL) nr 2016/679 ja 
direktiiviga 2002/58/EÜ, kasutades selleks 
muu hulgas arvamusi, juhiseid, nõuandeid 
ja parimaid tavasid sellistes küsimustes 
nagu riskihaldus, intsidentidest teatamine 
ja teabe jagamine ning aidates kaasa selle 
valdkonna parimate tavade jagamisele 
pädevate asutuste vahel.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. aitab määrusega (EL) 2016/679 
loodud Euroopa Andmekaitsenõukogul 
töötada välja suunised, et määrata 
tehnilisel tasandil kindlaks tingimused, 
mis võimaldavad vastutavatel töötlejatel 
kasutada seaduslikult isikuandmeid IT-
turvalisuse eesmärkidel nende taristu 
kaitsmiseks, et teha kindlaks ja tõkestada 
infosüsteemide vastu suunatud ründeid, 
seoses:

i) määrusega (EL) nr 2016/679;

ii) direktiiviga (EL) 2016/1148; ning

iii) direktiiviga 2002/58/EÜ;
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. esitab suunised eesmärgiga 
tagada, et IKT valdkonna müüjad 
tegutseksid nõuetekohase hoolsusega, et 
tagada oma toodete ja teenuste IT-
turvalisuse nõrkuste õigeaegne 
parandamine, vältimaks kasutajate 
sattumist küberkuritegevuse ohtu;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. esitab suunised, et kehtestada 
kindlad kohustused ja vastutus kõigile 
sidusrühmadele (sh lõppkasutajatele), kes 
osalevad IKT ökosüsteemides;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. esitab kooskõlas siseriikliku 
õigusega suunised, mis puudutavad 
elutähtsa võrgutaristu ettevõtjate vastutust 
nende infosüsteemide vastu suunatud ja 
nende kasutajaid mõjutava ründe korral, 
mille põhjuseks on asjaolu, et mõned 
kasutajad või ettevõtja ise ei ole toiminud 
nõuetekohase hoolsusega, kui ettevõtja ei 
ole võtnud asjakohaseid meetmeid, et 
intsidenti ennetada või vähendada selle 
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mõju kõikidele kasutajatele;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 e. esitab suunised, et piirata 
nullpäevade ostmist ja kasutamist 
ametiasutuste poolt infosüsteemide 
ründamise eesmärgil; edendab tarkvara 
auditeid ja rahastab ekspertide tööd;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 f. esitab ametiasutustele, 
eraettevõtjatele, teadlastele, ülikoolidele ja 
muudele sidusrühmadele mõeldud 
suunised, et avaldada vastutustundliku 
avalikustamise raames kõik olulise 
tähtsusega turvanõrkused, mis ei ole veel 
üldsusele teada;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 g. esitab suunised, mis käsitlevad 
kontrollitava avatud lähtekoodiga IT-
lahenduste kasutamise laiendamist 
avalikus sektoris ning sellega seoses 
automatiseeritud vahendite kasutamist, et 
lihtsustada lähtekoodi läbivaatamist ning 



AD\1148281ET.docx 27/41 PE615.394v03-00

ET

tagauste ja muude turvanõrkuste 
olemasolu kontrollimist;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) ning vajaduse korral koostöö 
tegemisel riiklike andmekaitse 
järelevalveasutustega;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Amet hõlbustab Euroopa 
pikaajaliste IT-turvalisuse projektide 
loomist ja käivitamist, et toetada ELi 
sõltumatu IT-turvalisuse tööstuse arengut 
ja integreerida IT-turvalisus kõikidesse 
ELi IT-lahendustesse.

Selgitus

ENISA peaks nõustama seadusandjaid poliitikameetmete ettevalmistamisel, et võimaldada 
ELil jõuda järele kolmandate riikide IT-turvalisuse sektoritele. Projekt peaks olema ulatuse 
poolest võrreldav sellega, mis on saavutatud juba lennundussektoris (Airbusi näide). See on 
vajalik selleks, et arendada välja tugevam, suveräänne ja usaldusväärne ELi IKT tööstus (vt 
teaduslike tuleviku-uuringute üksuse (STOA) uuringut PE 614.531).

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe või enama asjaomase 5. Liikmesriigi taotluse korral ja 
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liikmesriigi taotluse korral ja üksnes 
selleks, et anda nõu edasiste intsidentide 
vältimiseks, teeb amet tehnilise 
järeluurimise või pakub selleks vajalikku 
toetust pärast seda, kui mõjutatud 
ettevõtjad on teatanud märkimisväärse või 
olulise mõjuga intsidendist vastavalt 
direktiivile (EL) 2016/1148. Amet teeb 
sellise uurimise ka juhul, kui selline 
intsident on mõjutanud rohkem kui kaht 
liikmesriiki ning kui komisjon esitab 
asjaomaste liikmesriikide nõusolekul 
põhjendatud taotluse.

üksnes selleks, et anda nõu edasiste 
intsidentide vältimiseks, teeb amet tehnilise 
järeluurimise või pakub selleks vajalikku 
toetust pärast seda, kui mõjutatud 
ettevõtjad on teatanud märkimisväärse või 
olulise mõjuga intsidendist vastavalt 
direktiivile (EL) 2016/1148. Amet teeb 
sellise uurimise ka juhul, kui selline 
intsident on mõjutanud rohkem kui kaht 
liikmesriiki ning kui komisjon esitab 
asjaomaste liikmesriikide nõusolekul 
põhjendatud taotluse.

Sellise uurimise ulatuses ja selle teostamise 
korras lepivad kokku asjaomased 
liikmesriigid ja amet ning see ei piira 
ühtegi sama intsidendi kohta pooleli olevat 
kriminaaluurimist. Uurimise lõpuks 
koostab amet eeskätt asjaomaste 
liikmesriikide ja ettevõtjate esitatud teabe 
ja kommentaaride põhjal lõpliku tehnilise 
aruande, mis lepitakse kokku asjaomaste 
liikmesriikidega. Aruande kokkuvõtet, 
milles keskendutakse soovitustele selle 
kohta, kuidas edaspidi intsidente vältida, 
jagatakse CSIRTide võrgustikuga.

Sellise uurimise ulatuses ja selle teostamise 
korras lepivad kokku asjaomased 
liikmesriigid ja amet ning see ei piira 
ühtegi sama intsidendi kohta pooleli olevat 
kriminaaluurimist ega liikmesriigi riikliku 
julgeoleku meetmeid. Uurimise lõpuks 
koostab amet eeskätt asjaomaste 
liikmesriikide ja ettevõtjate esitatud teabe 
ja kommentaaride põhjal lõpliku tehnilise 
aruande, mis lepitakse kokku asjaomaste 
liikmesriikidega. Aruande kokkuvõtet, 
milles keskendutakse soovitustele selle 
kohta, kuidas edaspidi intsidente vältida, 
jagatakse CSIRTide võrgustikuga.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Amet teeb liidu institutsiooni, 
organi, asutuse või ameti või liikmesriigi 
taotluse korral korrapäraselt elutähtsate 
taristute IT-turvalisuse sõltumatuid 
auditeid, et leida võimalikke soovitusi 
nende vastupidavusvõime tugevdamiseks.

Selgitus

ENISA-l peaks olema õigus teha liikmesriikide ametiasutuste või ELi institutsioonide, asutuste 
jt mis tahes elutähtsa taristu ennetavaid IT-turvalisuse auditeid.
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) koostab IKT toodete ja teenuste 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistavad kavad vastavalt käesoleva 
määruse artiklile 44;

(1) koostab koostöös valdkonna 
esindajatega IKT toodete ja teenuste 
Euroopa IT-turvalisuse sertifitseerimise 
ettevalmistavad kavad vastavalt käesoleva 
määruse artiklile 44;

Selgitus

Sellel alal on oluline teha koostööd valdkonna esindajatega.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kehtestab 
sertifitseerimissüsteemid, millega 
ennetatakse selliste salajaste tagauste 
rakendamist IKT valdkonna müüjate ja 
teenuseosutajate poolt, millega 
nõrgendatakse tahtlikult kaubanduslike 
toodete ja teenuste IT-turvalisust ja mis 
kahjustavad interneti üldist turvalisust.

Selgitus

Seda tuleks tunnustada sertifitseerimissüsteemide ühe peamise eesmärgina.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koondab, korraldab ja teeb 
avalikkusele spetsiaalse portaali kaudu 
kättesaadavaks liidu institutsioonide, 
ametite ja organite esitatud teavet 
küberturvalisuse kohta;

(d) koondab, korraldab ja teeb 
avalikkusele spetsiaalse portaali kaudu 
kättesaadavaks teavet IT-turvalisuse 
kohta, mida on esitanud liidu 
institutsioonid, ametid ja organid ning 
teinud kättesaadavaks liikmesriigid ja 
avaliku ja erasektori osalejad;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) suurendab üldsuse teadlikkust 
küberturvalisuse riskidest ja jagab 
kodanikele ja organisatsioonidele mõeldud 
juhiseid individuaalsete kasutajate heade 
tavade kohta;

(e) suurendab üldsuse teadlikkust IT-
turvalisuse riskidest, levitab intsidentide 
ärahoidmiseks asjakohaseid meetmeid ja 
jagab kodanikele ja organisatsioonidele 
mõeldud juhiseid individuaalsete kasutajate 
heade tavade kohta;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) loob riiklike haridusasutuste 
kontaktpunktide võrgustiku, et toetada 
liikmesriikidevahelist paremat 
koordineerimist ja parimate tavade 
vahetamist IT-turvalisuse alase hariduse 
ja teadlikkuse valdkonnas;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) korraldab koostöös liikmesriikide ja (g) korraldab koostöös liikmesriikide ja 
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liidu institutsioonide, organite ja 
asutustega korrapäraselt 
teavituskampaaniaid, et suurendada 
küberturvalisust ja selle nähtavust liidus.

liidu institutsioonide, organite, asutuste, 
ametite ja muude asjaomaste 
sidusrühmadega korrapäraselt 
teavituskampaaniaid, et suurendada IT-
turvalisust ja selle nähtavust liidus.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) aitab kaasa sellele, et kõik ELi 
digitaalse ühtse turu osalejad võtaksid 
ulatuslikult kasutusele ennetavad tugevad 
IT-turvalisuse meetmed ja usaldusväärsed 
eraelu puutumatust soodustavad 
tehnoloogiad esmase kaitsena 
infosüsteemide vastu suunatud rünnete 
eest.

Selgitus

Tuginedes Euroopa Andmekaitseinspektori arvamusele eraelu puutumatust soodustava 
tehnoloogia kohta. ENISA roll peaks olema selgelt suurem kui vaid liikmesriikide, Euroopa 
Komisjoni ja ELi ametite toetamine – ta peaks olema nähtavam ka asjaomases sektoris ja 
üldsusele.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) annab liidule ja liikmesriikidele 
nõu küberturvalisuse valdkonnas vajalike 
teadusuuringute ja prioriteetide kohta, et 
võimaldada tulemuslikku reageerimist 
praegustele ja tulevastele riskidele ja 
ohtudele, sealhulgas seoses uue ja 
kujunemisjärgus info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaga, ning 
riskiennetustehnoloogia tõhusat 

(a) annab liidule ja liikmesriikidele IT-
turvalisuse ning andmekaitse ja eraelu 
puutumatuse valdkonnas vajalike 
teadusuuringute ja prioriteetide kohta, et 
võimaldada tulemuslikku reageerimist 
praegustele ja tulevastele riskidele ja
ohtudele, sealhulgas seoses uue ja 
kujunemisjärgus info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaga, ning 
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kasutamist; riskiennetustehnoloogia tõhusat 
kasutamist;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) nimetab kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 33 ametisse 
tegevdirektori ning vajaduse korral 
pikendab tema ametiaega või tagandab ta 
ametist;

(m) nimetab kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 33 ja professionaalsetel 
kriteeriumitel põhineva valikumenetluse 
alusel ametisse tegevdirektori ning 
vajaduse korral pikendab tema ametiaega 
või tagandab ta ametist;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogu loob tegevdirektori 
ettepanekul alalise sidusrühma, mis 
koosneb asjaomaseid sidusrühmi 
esindavatest tunnustatud ekspertidest, 
näiteks IKT tööstuse, avalikkusele 
kättesaadavate elektroonilise side võrkude 
või teenuste pakkujate ja tarbijarühmade 
ekspertidest, küberturvalisusega
tegelevatest akadeemilistest ekspertidest 
ning [Euroopa elektroonilise side 
seadustiku kehtestamise direktiivi] alusel 
teavitatud riiklike reguleerivate asutuste 
esindajatest, samuti liidu 
õiguskaitseasutuste ja andmekaitse 
järelevalveasutuste esindajatest.

1. Haldusnõukogu loob tegevdirektori 
ettepanekul alalise sidusrühma, mis 
koosneb asjaomaseid sidusrühmi 
esindavatest tunnustatud ekspertidest, 
näiteks IKT tööstuse, avalikkusele 
kättesaadavate elektroonilise side võrkude 
või teenuste pakkujate ja tarbijarühmade 
ekspertidest, Euroopa 
standardimisorganisatsioonidest, IT-
turvalisusega tegelevatest akadeemilistest 
ekspertidest ning [Euroopa elektroonilise 
side seadustiku kehtestamise direktiivi] 
alusel teavitatud riiklike reguleerivate 
asutuste esindajatest, samuti liidu 
õiguskaitseasutuste ja andmekaitse 
järelevalveasutuste esindajatest.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kontrollikojal on õigus auditeerida 
dokumentide põhjal ja kohapeal kõiki 
toetusesaajaid, töövõtjaid ja alltöövõtjaid, 
keda amet on rahastanud liidu vahenditest.

2. Kontrollikojal on õigus auditeerida 
dokumentide põhjal ja kohapeal 
kontrollida kõiki toetusesaajaid, töövõtjaid 
ja alltöövõtjaid, keda amet on rahastanud 
liidu vahenditest.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ja teeb rühmaga tihedat 
koostööd. Rühm pakub ENISA-le viimase 
taotluse korral abi ja eksperdinõu seoses 
ettevalmistava sertifitseerimiskava 
koostamisega, esitades vajaduse korral ka 
arvamusi.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
ettevalmistavat kava koostades 
konsulteerib ENISA kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ning teeb rühma ja 
alalise sidusrühmaga tihedat koostööd.
Rühm ja alaline sidusrühm pakuvad
ENISA-le viimase taotluse korral abi ja 
eksperdinõu seoses ettevalmistava 
sertifitseerimiskava koostamisega, esitades 
vajaduse korral ka arvamusi. Vajaduse 
korral võib ENISA lisaks luua 
sertifitseerimisalaste sidusrühmade 
töörühma, mis koosneb alalise 
sidusrühma liikmetest ja mis tahes 
muudest asjaomastest sidusrühmadest, et 
pakkuda eksperdinõu konkreetse 
ettevalmistava kava valdkonnas.

Selgitus

Ettevalmistavate kavade koostamisel peaks konsulteerimismenetluse kaudu kaasama 
valdkonna esindajad, et pakkuda oskusteadmisi nende tõhusaks kavandamiseks.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib ENISA esitatud 
ettevalmistava kava põhjal võtta kooskõlas 
artikli 55 lõikega 1 vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette Euroopa 
küberturvalisuse sertifitseerimise kavad 
IKT toodete ja teenuste jaoks, mis vastavad 
käesoleva määruse artiklite 45, 46 ja 47 
nõuetele.

4. Komisjon võib ENISA esitatud 
ettevalmistava kava põhjal võtta kooskõlas 
artikli 55 lõikega 1 vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette Euroopa IT-
turvalisuse sertifitseerimise kavad IKT 
toodete ja teenuste jaoks, mis vastavad 
käesoleva määruse artiklite 45, 46 ja 47 
nõuetele. Komisjon võib enne 
rakendusaktide vastuvõtmist 
konsulteerida Euroopa 
Andmekaitsenõukoguga ja võtta arvesse 
selle seisukohta.

Selgitus

Tuginedes Euroopa Andmekaitseinspektori arvamusele. See muudatusettepanek tagab 
järjepidevuse Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise raamistiku ja isikuandmete kaitse 
üldmääruse alusel tehtavate sertifitseerimiste vahel.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Baastase, märkimisväärne ja kõrge 
usaldusväärsuse tase vastavad järgmistele 
tingimustele:

2. Baastase, märkimisväärne ja kõrge 
usaldusväärsuse tase osutavad Euroopa 
IT-turvalisuse sertifitseerimise kava 
raames väljastatud sertifikaadile, mis 
annab IKT toote või teenuse väidetavatele 
või kinnitatud IT-turvalisuse omadustele 
vastaval tasemel usaldusväärsuse ning 
mille kirjeldamisel osutatakse tehnilistele 
kirjeldustele, standarditele ja nende 
standarditega seotud menetlustele, 
sealhulgas tehnilisele kontrollile, mille 
eesmärk on vähendada IT-turvalisuse 
intsidentide riski.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 46 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) usaldusväärsuse baastase osutab 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab piiratud 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada küberturvalisuse intsidentide 
riski;

välja jäetud

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) märkimisväärne usaldusväärsuse 
tase osutab Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 
sertifikaadile, mis annab märkimisväärse 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu ning mille kirjeldamisel osutatakse 
sellega seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vähendada märkimisväärselt 
küberturvalisuse intsidentide riski;

välja jäetud

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõrge usaldusväärsuse tase osutab 
Euroopa küberturvalisuse 
sertifitseerimise kava raames väljastatud 

välja jäetud
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sertifikaadile, mis annab kõrgema 
usalduse IKT toote või teenuse väidetavate 
või kinnitatud küberturvalisuse omaduste 
vastu kui märkimisväärse 
usaldusväärsuse tasemega sertifikaat ning 
mille kirjeldamisel osutatakse sellega 
seotud tehnilistele kirjeldustele, 
standarditele ja menetlustele, sealhulgas 
tehnilisele kontrollile, mille eesmärk on 
vältida küberturvalisuse intsidente.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) vastavushindamis- ja 
auditeerimisasutused;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) sama liiki või kategooriasse 
kuuluvaid IKT tooteid või teenuseid 
hõlmavate riiklike küberturvalisuse
sertifitseerimise kavade kindlakstegemine;

(l) vastavalt artiklile 49 sama liiki või 
kategooriasse kuuluvaid IKT tooteid või 
teenuseid hõlmavate riiklike IT-turvalisuse
sertifitseerimise kavade kindlakstegemine;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Sertifikaat antakse maksimaalselt 
kolmeks aastaks ja selle kehtivust võib 
pikendada samadel tingimustel senikaua, 
kuni asjakohased nõuded on täidetud.

6. Sertifikaat antakse perioodiks, mis 
määratakse kindlaks iga skeemi puhul 
eraldi, kuid mitte kauemaks kui viieks
aastaks, ja selle kehtivust võib pikendada 
senikaua, kuni asjakohased nõuded on 
täidetud.



AD\1148281ET.docx 37/41 PE615.394v03-00

ET

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 a

IT-turvalisuse põhinõuded

1. Tuginedes oma kogemustele IT-
turvalisuse sertifitseerimise raamistikuga 
vastavalt käesoleva määruse III jaotisele, 
esitab amet komisjonile selged IT-
turvalisuse miinimumnõuded, mis 
kehtivad ELis müüdavatele või sealt 
eksporditavatele IT-seadmetele ning mis 
on järgmised:

(a) tootja esitab kirjaliku sertifikaadi 
selle kohta, et seade ei sisalda riistvara, 
tarkvara või püsivara komponenti, millel 
on teadaolevaid turvanõrkusi;

(b) seadme tarkvara või püsivara 
komponendid suudavad võtta tootjalt 
vastu nõuetekohaselt autenditud ja 
usaldusväärseid uuendusi;

(c) seadmel ei ole krüpteerimata 
salasõna ega juurdepääsukoodi; 
seadmetel peab olema dokumentaalselt 
tõestatud uuendamise võimalus, mis toob 
selgelt välja kohustused juhul, kui 
kasutaja seadet ei uuenda; tootja ei tohi 
seadmele lisada vaikimisi 
püsiprogrammeeritud standardsalasõna; 
müüja peab dokumentaalselt tõestama, et 
seadmel on uuendamise võimalus, ja 
tooma selgelt välja vastutuse juhul, kui 
kasutaja seadet ei uuenda;

(d) internetiga ühendatud seadme, 
tarkvara või püsivara komponendi tootja, 
turustaja ja importija on kohustatud 
teavitama pädevaid asutusi igast 
teadaolevast turvanõrkusest;

(e) internetiga ühendatud seadme, 
tarkvara või püsivara komponendi müüja 
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on kohustatud tagama parandamise või 
asendamise seoses mis tahes uue 
avastatud turvanõrkusega;

(f) internetiga ühendatud seadme, 
tarkvara või püsivara komponendi tootja 
on kohustatud esitama teabe selle kohta, 
kuidas seade IT-turvalisuse uuendusi 
saab, millal IT-turvalisuse tugi eeldatavalt 
lõppeb ning kuidas kasutajaid 
teavitatakse.

2. Amet võib teha ettepaneku, et 
lõikes 1 osutatud IT-turvalisuse nõuded 
kehtiksid IT-seadmetele ühes või mitmes 
konkreetses sektoris.

3. Amet vaatab lõikes 1 osutatud IT-
turvalisuse nõuded iga kahe aasta järel 
läbi ja muudab neid vajaduse korral ning 
esitab komisjonile nende kohta 
muudatusettepanekud.

4. Komisjon võib rakendusaktide abil 
ja mõjuhinnangule tuginedes otsustada, 
kas kavandatud või muudetud IT-
turvalisuse nõuded, millele on osutatud 
lõigetes 1 ja 2, kehtivad terves liidus. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 55 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

5. Komisjon tagab, et lõike 3 kohaselt 
üldkehtivaks tunnistatud IT-turvalisuse 
nõuded avaldatakse nõuetekohaselt.

6. Amet koondab kõik kavandatud 
IT-turvalisuse nõuded ja nende 
muudatused registrisse ning teeb need 
sobival viisil üldsusele kättesaadavaks.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on asendada selguse huvides arvamuse projekti 
muudatusettepaneku 19 punkt c. Oluline on saavutada vastupanuvõimeline IT keskkond, mis 
kaitseks küberkuritegevuse eest ja aitaks kaitsta IT-vahendite kasutajate põhiõigusi. Seepärast 
tuleks käesolevas määruses sätestada kõrgetasemelised IT-turvalisuse eesmärgid liidus 
kohustuslike IT-turvalisuse põhinõuete kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 64
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 6 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teevad koostööd teiste riiklike 
sertifitseerimise järelevalveasutuste või 
muude avaliku sektori asutusega, 
sealhulgas jagades teavet IKT toodete ja 
teenuste võimaliku mittevastavuse kohta 
käesoleva määruse või konkreetsete 
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise 
kavade nõuetele;

(d) teevad koostööd teiste riiklike 
sertifitseerimise järelevalveasutuste või 
muude avaliku sektori asutusega, nt 
riiklike andmekaitse 
järelevalveasutustega, sealhulgas jagades 
teavet IKT toodete ja teenuste võimaliku 
mittevastavuse kohta käesoleva määruse 
või konkreetsete Euroopa IT-turvalisuse
sertifitseerimise kavade nõuetele;

Selgitus

Tuginedes Euroopa Andmekaitseinspektori arvamusele.
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