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LYHYET PERUSTELUT

Digitaalisella aikakaudella kyberturvallisuus on olennainen tekijä Euroopan unionin 
taloudellisen kilpailukyvyn ja turvallisuuden sekä vapaiden ja demokraattisten yhteiskuntien 
ja niitä tukevien prosessien eheyden kannalta. Korkeatasoisen kyberresilienssin takaaminen 
kaikkialla unionissa on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan saavuttaa kuluttajien luottamus 
digitaalisia sisämarkkinoita kohtaan ja kehittää edelleen innovatiivisempaa ja 
kilpailukykyisempää Eurooppaa.

Kyberuhat ja maailmanlaajuiset kyberhyökkäykset – kuten ”Wannacry” ja ”Meltdown” – ovat 
yhä digitaalisemmassa yhteiskunnassamme asioita, joiden merkitys kasvaa. Heinäkuussa 2017 
julkaistun Eurobarometri-kyselyn mukaan 87 prosenttia vastaajista piti kyberrikollisuutta 
merkittävänä haasteena unionin sisäiselle turvallisuudelle ja enemmistö pelkäsi joutuvansa 
kyberrikollisuuden eri muotojen uhriksi. Vuoden 2016 alusta lähtien maailmassa on lisäksi 
tehty yli 4 000 kiristyshaittaohjelmahyökkäystä joka päivä, mikä merkitsee 300 prosentin 
lisäystä vuoteen 2015 verrattuna ja vaikuttaa 80 prosenttiin unionissa toimivista yrityksistä. 
Nämä tosiasiat ja havainnot osoittavat selvästi, että unionin on oltava resilientimpi ja 
tehokkaampi kyberhyökkäysten torjunnassa ja lisättävä valmiuksiaan, jotta se voi paremmin 
suojella unionin kansalaisia, yrityksiä ja julkisia instituutioita.

Vuoden kuluttua verkko- ja tietoturvadirektiivin voimaantulosta komissio esitteli unionin 
kyberturvallisuusstrategian laajemmassa kehyksessä asetuksen, jolla pyritään edelleen 
parantamaan unionin kyberturvallisuuden alan resilienssiä, pelotetta ja puolustusta. Komissio 
esitti 13. syyskuuta 2017 kyberturvallisuusasetuksen, joka perustuu kahteen pilariin: 
1) Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastolle (ENISA) annetaan pysyvät ja vahvemmat 
valtuudet avustaa jäsenvaltioita tehokkaasti estämään ja torjumaan kyberhyökkäyksiä, ja 2) 
luodaan eurooppalainen kyberturvallisuuden sertifiointikehys varmistamaan, että tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteet ja palvelut ovat kyberturvallisia.

Valmistelija suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti komission ehdottamaan lähestymistapaan 
ja pitää erityisen ilahduttavana sitä, että otetaan käyttöön EU:n laajuisia kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmiä, joilla pyritään lisäämään tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja 
palvelujen turvallisuutta ja välttämään sisämarkkinoiden kalliiksi tuleva hajanaisuus tällä 
tärkeällä alalla. Vaikka välineen olisi lähtökohtaisesti oltava vapaaehtoinen, valmistelija 
toivoo, että unionin kyberturvallisuuden sertifiointikehyksestä ja siihen liittyvistä 
menettelyistä tulee tarpeellinen väline, jolla vahvistetaan kansalaisten ja kuluttajien 
luottamusta sekä lisätään sisämarkkinoilla olevien tuotteiden ja palvelujen turvallisuutta. 

Valmistelija on myös vakuuttunut siitä, että joitakin ehdotuksen kohtia olisi täsmennettävä ja 
parannettava: 

 Ensinnäkin lisätään asianomaisten sidosryhmien osallistumista 
hallintojärjestelmän eri vaiheisiin ENISAn valmistellessa ehdolla olevia 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmiä: valmistelijan mielestä on olennaisen 
tärkeää ottaa keskeisimmät sidosryhmät, kuten tieto- ja viestintätekninen teollisuus, 
kuluttajajärjestöt, pk-yritykset, unionin standardointiorganisaatiot ja unionin 
alakohtaiset virastot jne., virallisesti mukaan ja antaa niille mahdollisuus ehdottaa 
uusia järjestelmiä, tarjota ENISAlle asiantuntemustaan tai tehdä ENISAn kanssa 
yhteistyötä ehdolla olevan järjestelmän valmistelussa. 
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 Toiseksi Euroopan kyberturvallisuuden sertifiointiryhmän (joka koostuu kansallisista 
viranomaisista ja jota komissio ja ENISA tukevat) koordinoivaa roolia on 
täydennettävä lisätehtävillä, joita ovat strategisen ohjauksen tarjoaminen ja 
sertifioinnin alalla unionin tasolla toteutettavia yhteisiä toimia koskevan 
työohjelman laatiminen sekä tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
prioriteettiluettelon laatiminen ja säännöllinen päivittäminen tapauksissa, joissa se 
katsoo unionin kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän olevan tarpeen.

 Valmistelija uskoo vakaasti, että unionissa olisi vältettävä ”sertifiointishoppailua”, jota 
on jo havaittu muilla aloilla. ENISAn sekä kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten seuranta- ja valvontasääntöjä olisi vahvistettava 
huomattavasti, jotta taataan, että yhdessä jäsenvaltiossa myönnetyllä unionin 
sertifikaatilla on samat standardit ja vaatimukset kuin toisessa jäsenvaltiossa 
myönnetyllä. Siksi hän ehdottaa seuraavia:

1) vahvistetaan ENISAn valvontavaltuuksia: ENISAn olisi yhdessä 
sertifiointiryhmän kanssa arvioitava EU-sertifikaattien myöntämisestä 
vastaavien viranomaisten käyttämiä menettelyjä
2) kansallisten sertifioinnin valvontaviranomaisten olisi säännöllisesti 
(vähintään joka toinen vuosi) arvioitava vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten myöntämät unionin sertifikaatit 
3) otetaan käyttöön sertifiointiryhmän määrittelemät yhteiset ja sitovat 
laajuutta, soveltamisalaa ja tiheyttä koskevat kriteerit, joiden mukaisesti 
kansallisten sertifioinnin valvontaviranomaisten olisi toteutettava 2 kohdassa 
tarkoitetut arvioinnit.

 Valmistelija uskoo, että loppukäyttäjiä varten tarkoitetuille sertifioiduille tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteille ja palveluille olisi otettava käyttöön pakollinen EU:n 
luotettavuusmerkki. Tämä merkki voisi auttaa lisäämään tietoisuutta 
kyberturvallisuudesta ja antaa kyberturvallisuudessa aiemmin hyvin menestyneille 
yrityksille kilpailuedun.

 Valmistelija hyväksyy komission noudattaman yhtenäisen ja yhdenmukaistetun 
lähestymistavan mutta on vakuuttunut siitä, että sen pitäisi olla joustavampi ja 
mukautettavissa kunkin tuotteen tai palvelun erityispiirteisiin ja erityisiin 
haavoittuvuuksiin – ”yhden koon” periaatetta ei voida noudattaa. Siksi valmistelija 
uskoo, että varmuustasot olisi nimettävä uudelleen ja niitä olisi käytettävä siten, että 
otetaan huomioon myös tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen suunniteltu 
käyttötarkoitus. Vastaavasti sertifikaatin voimassaolon kesto olisi arvioitava 
tapauskohtaisesti.

 Kukin sertifiointijärjestelmä olisi suunniteltava siten, että se stimuloi ja kannustaa 
kaikkia kyseisen alan toimijoita kehittämään ja ottamaan käyttöön 
turvallisuusstandardeja, teknisiä normeja sekä sisäänrakennetun turvallisuuden ja 
sisäänrakennetun yksityisyyden periaatteita kaikissa tuotteen tai palvelun 
elinkaaren vaiheissa.
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TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Verkko- ja tietojärjestelmillä ja 
televiestintäverkoilla ja -palveluilla on 
yhteiskunnassa elintärkeä rooli, ja niistä on 
tullut talouskasvun selkäranka. Tieto- ja 
viestintätekniikka luo pohjaa 
monimutkaisille järjestelmille, jotka 
tukevat yhteiskunnan toimintoja, pitävät 
talouden pyörät pyörimässä keskeisillä 
aloilla, kuten terveydenhuollossa, energia-
alalla, rahoitusalalla ja liikenteessä, ja 
erityisesti tukevat sisämarkkinoiden 
toimintaa

(1) Verkko- ja tietojärjestelmillä ja 
televiestintäverkoilla ja -palveluilla on 
yhteiskunnassa elintärkeä rooli, ja niistä on 
tullut talouskasvun selkäranka. Tieto- ja 
viestintätekniikka luo pohjaa 
monimutkaisille järjestelmille, jotka 
tukevat yhteiskunnan päivittäisiä
toimintoja, pitävät talouden pyörät 
pyörimässä keskeisillä aloilla, kuten 
terveydenhuollossa, energia-alalla, 
rahoitusalalla ja liikenteessä, ja erityisesti 
tukevat sisämarkkinoiden toimintaa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Verkko- ja tietojärjestelmien käyttö 
on nykyisin laajalla levinnyttä kansalaisten, 
yritysten ja julkishallinnon piirissä 
kaikkialla unionissa. Digitoinnista ja 
verkkoyhteyksistä on tulossa keskeisiä 
ominaisuuksia yhä useammissa tuotteissa 
ja palveluissa, ja esineiden internetin 
myötä EU:ssa ennakoidaan otettavan 
käyttöön miljoonia, ellei miljardeja, 
verkkoon kytkettyjä digitaalisia laitteita 
seuraavan vuosikymmenen aikana. Yhä 
useammat laitteet liitetään internetiin 
huolehtimatta samalla siitä, että 
turvallisuus ja resilienssi ovat riittävällä 
tavalla sisäänrakennettuja, mikä johtaa 
puutteisiin kyberturvallisuudessa.

(2) Verkko- ja tietojärjestelmien käyttö 
on nykyisin laajalla levinnyttä kansalaisten, 
yritysten ja julkishallinnon piirissä 
kaikkialla unionissa. Digitoinnista ja 
verkkoyhteyksistä on tulossa keskeisiä 
ominaisuuksia yhä useammissa tuotteissa 
ja palveluissa, ja esineiden internetin 
myötä EU:ssa ennakoidaan otettavan 
käyttöön miljoonia, ellei miljardeja, 
verkkoon kytkettyjä digitaalisia laitteita 
seuraavan vuosikymmenen aikana. Yhä 
useammat laitteet liitetään internetiin 
huolehtimatta samalla siitä, että 
turvallisuus ja resilienssi ovat riittävällä 
tavalla sisäänrakennettuja, mikä johtaa 
puutteisiin kyberturvallisuudessa. 
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Sertifioinnin vähäinen käyttö johtaa tässä 
yhteydessä siihen, että organisaatiot ja 
yksittäiset käyttäjät eivät saa riittävästi 
tietoa tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden 
ja palvelujen 
kyberturvallisuusominaisuuksista, mikä 
heikentää luottamusta digitaalisiin 
ratkaisuihin.

Sertifioinnin vähäinen käyttö johtaa tässä 
yhteydessä siihen, että organisaatiot ja 
yksittäiset käyttäjät eivät saa riittävästi 
tietoa tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden 
ja palvelujen 
kyberturvallisuusominaisuuksista, mikä 
heikentää digitaalisten sisämarkkinoiden 
toteuttamisen kannalta olennaista 
luottamusta digitaalisiin ratkaisuihin.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Digitalisoinnin ja verkkoyhteyksien 
yleistyminen lisää kyberturvallisuuteen 
liittyviä riskejä, jolloin koko yhteiskunta 
on haavoittuvampi kyberuhkille, ja 
pahentaa yksilöihin, myös heikommassa 
asemassa oleviin henkilöihin, kuten lapsiin, 
kohdistuvia vaaroja. Tämän yhteiskuntaan 
kohdistuvan riskin lieventämiseksi 
kyberturvallisuutta on tarpeen parantaa
EU:ssa kaikin tarvittavin toimenpitein, 
jotta kansalaisten, hallintojen ja yritysten –
pk-yrityksistä elintärkeiden 
infrastruktuureiden ylläpitäjiin – käyttämät 
verkko- ja tietojärjestelmät, 
televiestintäverkot, digitaaliset tuotteet, 
palvelut ja laitteet voidaan suojata 
paremmin kyberuhilta.

(3) Digitalisoinnin ja verkkoyhteyksien 
yleistyminen lisää huomattavasti 
kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä, 
jolloin koko yhteiskunta on haavoittuvampi 
kyberuhkille, ja pahentaa yksilöihin, myös 
heikommassa asemassa oleviin 
henkilöihin, kuten lapsiin, kohdistuvia 
vaaroja. Yhteiskunta tulee valjastamaan 
tekoälyn ja koneoppimisen 
muutosvoiman, mutta niin tulevat 
tekemään myös kyberrikolliset. Näiden
yhteiskuntaan kohdistuvien riskien
lieventämiseksi EU:ssa on tarpeen 
parantaa kaikin tarvittavin toimenpitein
suojautumista kyberhyökkäyksiä vastaan, 
jotta kansalaisten, hallintojen ja yritysten –
pk-yrityksistä elintärkeiden 
infrastruktuureiden ylläpitäjiin – käyttämät 
verkko- ja tietojärjestelmät, 
televiestintäverkot, digitaaliset tuotteet, 
palvelut ja laitteet voidaan suojata 
paremmin kyberuhilta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus



AD\1153124FI.docx 7/69 PE616.831v02-00

FI

(4) Kyberhyökkäyksiä tapahtuu yhä 
enemmän, ja verkottunut talous ja 
yhteiskunta, jotka ovat alttiimpia 
kyberuhille ja -hyökkäyksille, edellyttävät 
vahvempaa puolustusvalmiutta. Vaikka 
kyberhyökkäykset ovat usein rajatylittäviä, 
kyberturvallisuusviranomaisten poliittiset 
vastatoimet ja lainvalvontavaltuudet ovat 
enimmäkseen kansallisia. Laajamittaiset 
kyberturvallisuuspoikkeamat voivat häiritä 
keskeisten palvelujen tarjoamista koko 
EU:ssa. Tämä edellyttää tehokasta EU-
tason reagointia ja kriisinhallintaa, jossa 
nojaudutaan kohdennettuihin politiikkoihin 
ja laaja-alaisempiin eurooppalaisen 
yhteisvastuun ja keskinäisen avunannon 
välineisiin. Politiikan laatijoille, toimialalle 
ja käyttäjille on tärkeää, että 
kyberturvallisuuden ja resilienssin tilaa 
unionissa arvioidaan säännöllisesti 
luotettavan unionin tiedon pohjalta ja että 
laaditaan järjestelmällisesti ennusteita 
tulevista kehityskuluista, haasteista ja 
uhkista sekä unionin tasolla että 
maailmanlaajuisesti.

(4) Kyberhyökkäyksiä tapahtuu yhä 
enemmän, ja verkottunut talous ja 
yhteiskunta, jotka ovat alttiimpia 
kyberuhille ja -hyökkäyksille, edellyttävät 
vahvempaa ja suojatumpaa 
puolustusvalmiutta. Vaikka 
kyberhyökkäykset ovat usein rajatylittäviä, 
kyberturvallisuusviranomaisten poliittiset 
vastatoimet ja lainvalvontavaltuudet ovat 
enimmäkseen kansallisia. Laajamittaiset 
kyberturvallisuuspoikkeamat voivat häiritä 
keskeisten palvelujen tarjoamista koko 
EU:ssa. Tämä edellyttää tehokasta EU-
tason reagointia ja kriisinhallintaa, jossa 
nojaudutaan kohdennettuihin politiikkoihin 
ja laaja-alaisempiin eurooppalaisen 
yhteisvastuun ja keskinäisen avunannon 
välineisiin. Politiikan laatijoille, toimialalle 
ja käyttäjille on tärkeää, että 
kyberturvallisuuden ja resilienssin tilaa 
unionissa arvioidaan säännöllisesti 
luotettavan unionin tiedon pohjalta ja että 
laaditaan järjestelmällisesti ennusteita 
tulevista kehityskuluista, haasteista ja 
uhkista sekä unionin tasolla että 
maailmanlaajuisesti.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unioniin kohdistuvien 
kyberturvallisuushaasteiden lisääntymisen 
vuoksi tarvitaan kattava joukko 
toimenpiteitä, jotka pohjautuvat aiempaan 
unionin toimintaan ja edistävät toisiaan 
vahvistavia tavoitteita. Tähän sisältyy tarve 
lisätä jäsenvaltioiden ja yritysten 
valmiuksia ja varautumiskykyä sekä 
parantaa yhteistyötä ja koordinointia 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten, 
virastojen ja elinten välillä. Koska 
kyberuhkat ovat luonteeltaan rajattomia, on 
myös tarpeen lisätä valmiuksia unionin 
tasolla jäsenvaltioiden toimien 

(5) Unioniin kohdistuvien 
kyberturvallisuushaasteiden lisääntymisen 
vuoksi tarvitaan kattava joukko 
toimenpiteitä, jotka pohjautuvat aiempaan 
unionin toimintaan ja edistävät toisiaan 
vahvistavia tavoitteita. Tähän sisältyy tarve 
lisätä jäsenvaltioiden ja yritysten 
valmiuksia ja varautumiskykyä sekä 
parantaa yhteistyötä ja koordinointia 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten, 
virastojen ja elinten välillä. Koska 
kyberuhkat ovat luonteeltaan rajattomia, on 
myös tarpeen lisätä valmiuksia unionin 
tasolla jäsenvaltioiden toimien 
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täydentämiseksi erityisesti laajamittaisten 
rajatylittävien 
kyberturvallisuuspoikkeamien ja -kriisien 
tapauksessa. Tarvitaan myös lisätoimia 
kansalaisten ja yritysten tietoisuuden 
lisäämiseksi kyberturvallisuuteen liittyvistä 
kysymyksistä. Lisäksi digitaalisiin 
sisämarkkinoihin tunnettua luottamusta 
olisi edelleen parannettava tarjoamalla 
avointa tietoa tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteiden ja palvelujen turvallisuustasosta. 
Tätä voidaan helpottaa EU:n laajuisella 
sertifioinnilla, joka tuo käyttöön yhteiset 
kyberturvallisuusvaatimukset ja 
arviointiperusteet kansallisille markkinoille 
ja sektoreille.

täydentämiseksi erityisesti laajamittaisten 
rajatylittävien 
kyberturvallisuuspoikkeamien ja -kriisien 
tapauksessa. Tarvitaan myös lisätoimia 
kansalaisten ja yritysten tietoisuuden 
lisäämiseksi kyberturvallisuuteen liittyvistä 
kysymyksistä. Koska 
kyberturvallisuuspoikkeamat heikentävät 
luottamusta digitaalisen palvelun tarjoajia 
ja itse digitaalisia sisämarkkinoita 
kohtaan erityisesti kuluttajien 
keskuudessa, luottamusta olisi edelleen 
parannettava tarjoamalla avointa tietoa 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja 
palvelujen turvallisuustasosta. Tätä 
voidaan helpottaa standardoidulla EU:n 
laajuisella sertifioinnilla, joka tukeutuu 
eurooppalaisiin tai kansainvälisiin 
standardeihin ja joka tuo käyttöön yhteiset 
kyberturvallisuusvaatimukset ja 
arviointiperusteet kansallisille markkinoille 
ja sektoreille. Unionin laajuisen 
sertifioinnin lisäksi on olemassa joukko 
vapaaehtoisia toimenpiteitä, joita 
yksityisen sektorin olisi itse toteutettava 
vahvistaakseen tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteiden ja palvelujen turvallisuutta 
kohtaan tunnettua luottamusta erityisesti 
esineiden internetin laitteiden kasvavan 
saatavuuden valossa. Olisi esimerkiksi 
käytettävä tehokkaammin salausta ja 
muita teknologioita sekä 
kyberhyökkäysten torjuntateknologioita, 
kuten lohkoketjuja, jotta voidaan 
parantaa loppukäyttäjien tietojen ja 
viestinnän turvallisuutta sekä verkon ja 
tietojärjestelmien yleistä turvallisuutta 
unionissa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Vaikka tieto- ja viestintätekniikan 
prosessien, tuotteiden ja palvelujen 
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sertifioinnilla ja muilla 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimuodoilla on tärkeä merkitys, 
kyberturvallisuuden parantaminen 
edellyttää monitahoista lähestymistapaa, 
joka kattaa ihmiset, prosessit ja 
teknologiat. EU:n olisi myös edelleen 
korostettava ja edistettävä voimakkaasti 
muita toimia, mukaan lukien 
kyberturvallisuuskasvatus, -koulutus ja -
taitojen kehittäminen, tietoisuuden 
lisääminen yritysten johdon ja 
hallintoneuvostojen tasoilla, 
vapaaehtoisen kyberuhkia koskevan 
tietojenvaihdon edistäminen ja uhkiin 
reagoimista koskevan EU:n 
lähestymistavan muuttaminen 
reaktiivisesta proaktiiviseksi korostamalla 
kyberhyökkäysten torjuntaa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Unioni on jo toteuttanut merkittäviä 
toimia kyberturvallisuuden 
varmistamiseksi ja luottamuksen 
lisäämiseksi digitaaliteknologioihin. 
Vuonna 2013 hyväksyttiin EU:n 
kyberturvallisuusstrategia ohjaamaan 
unionin poliittisia vastatoimia 
kyberturvallisuusuhkiin ja -riskeihin. 
Tarjotakseen eurooppalaisille paremman 
suojan verkkoympäristössä unioni 
hyväksyi vuonna 2016 ensimmäisenä 
kyberturvallisuusalan säädöksenä 
direktiivin (EU) 2016/1148 toimenpiteistä 
yhteisen korkeatasoisen verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuuden 
varmistamiseksi koko unionissa, 
jäljempänä ’verkko- ja tietoturvadirektiivi’. 
Verkko- ja tietoturvadirektiivillä otettiin 
käyttöön vaatimukset kansallisista 
valmiuksista kyberturvallisuuden alalla, 
ensimmäiset mekanismit jäsenvaltioiden 

(7) Unioni on jo toteuttanut merkittäviä 
toimia kyberturvallisuuden 
varmistamiseksi ja luottamuksen 
lisäämiseksi digitaaliteknologioihin. 
Vuonna 2013 hyväksyttiin EU:n 
kyberturvallisuusstrategia ohjaamaan 
unionin poliittisia vastatoimia 
kyberturvallisuusuhkiin ja -riskeihin. 
Tarjotakseen eurooppalaisille paremman 
suojan verkkoympäristössä unioni 
hyväksyi vuonna 2016 ensimmäisenä 
kyberturvallisuusalan säädöksenä 
direktiivin (EU) 2016/1148 toimenpiteistä 
yhteisen korkeatasoisen verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuuden 
varmistamiseksi koko unionissa, 
jäljempänä ’verkko- ja tietoturvadirektiivi’. 
Verkko- ja tietoturvadirektiivillä, jonka 
menestyminen riippuu voimakkaasti 
jäsenvaltioissa tapahtuvan 
täytäntöönpanon tehokkuudesta, otettiin 
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strategisen ja operatiivisen yhteistyön 
tehostamiseksi sekä velvoitteet toteuttaa 
turvallisuustoimenpiteitä ja tehdä 
ilmoitukset poikkeamista talouden ja 
yhteiskunnan kannalta olennaisilla aloilla, 
kuten energia, liikenne, vesihuolto, 
pankkitoiminta, rahoitusmarkkinoiden 
infrastruktuurit, terveydenhuolto ja 
digitaalinen infrastruktuuri sekä keskeisten 
digitaalisten palvelujen (hakukoneet, 
pilvipalvelut ja verkossa toimivat 
markkinapaikat) tarjoajat. ENISAlle 
annettiin keskeinen rooli tukea direktiivin 
täytäntöönpanoa. Lisäksi 
kyberrikollisuuden tehokas torjunta on 
tärkeä prioriteetti Euroopan 
turvallisuusagendassa, joka tältä osin 
edistää yleistä tavoitetta saavuttaa 
kyberturvallisuuden korkea taso.

käyttöön vaatimukset kansallisista 
valmiuksista kyberturvallisuuden alalla, 
ensimmäiset mekanismit jäsenvaltioiden 
strategisen ja operatiivisen yhteistyön 
tehostamiseksi sekä velvoitteet toteuttaa 
turvallisuustoimenpiteitä ja tehdä 
ilmoitukset poikkeamista talouden ja 
yhteiskunnan kannalta olennaisilla aloilla, 
kuten energia, liikenne, vesihuolto, 
pankkitoiminta, rahoitusmarkkinoiden 
infrastruktuurit, terveydenhuolto ja 
digitaalinen infrastruktuuri sekä keskeisten 
digitaalisten palvelujen (hakukoneet, 
pilvipalvelut ja verkossa toimivat 
markkinapaikat) tarjoajat. ENISAlle 
annettiin keskeinen rooli tukea direktiivin 
täytäntöönpanoa. Lisäksi 
kyberrikollisuuden tehokas torjunta on 
tärkeä prioriteetti Euroopan 
turvallisuusagendassa, joka tältä osin 
edistää yleistä tavoitetta saavuttaa 
kyberturvallisuuden korkea taso.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Unioniin kohdistuvien 
kyberturvallisuushaasteiden lisääntyessä 
viraston määrärahoja ja henkilöresursseja 
olisi lisättävä siten, että ne vastaavat sen 
uutta roolia ja tehtäviä sekä sen keskeistä 
asemaa eurooppalaista digitaalista 
toimintaympäristöä puolustavassa 
organisaatioiden ekosysteemissä.

(11) Unioniin kohdistuvien 
kyberturvallisuusuhkien ja -haasteiden
lisääntyessä viraston määrärahoja ja 
henkilöresursseja olisi lisättävä siten, että 
ne vastaavat sen uutta roolia ja tehtäviä 
sekä sen keskeistä asemaa eurooppalaista 
digitaalista toimintaympäristöä 
puolustavassa organisaatioiden 
ekosysteemissä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(28) Viraston olisi autettava lisäämään 
yleisön tietoisuutta kyberturvallisuuteen 
liittyvistä riskeistä ja annettava yksittäisille 
käyttäjille ohjeita hyvistä toimintatavoista 
kansalaisten ja organisaatioiden käyttöön. 
Viraston pitäisi osaltaan edistää parhaita
käytäntöjä ja ratkaisuja yksilöiden ja 
organisaatioiden tasolla keräämällä ja 
analysoimalla julkisesti saatavilla olevia 
tietoja merkittävistä poikkeamista ja 
kokoamalla raportteja ohjeistuksen 
antamiseksi yrityksille ja kansalaisille ja 
yleisen varautumis- ja resilienssitason 
parantamiseksi. Viraston olisi myös 
järjestettävä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
sekä unionin toimielinten, elinten, 
virastojen ja laitosten kanssa säännöllisiä 
loppukäyttäjille suunnattuja tiedotus- ja 
valistuskampanjoita, joiden tarkoituksena 
on edistää turvallisempaa 
verkkokäyttäytymistä yksilötasolla ja lisätä 
tietoisuutta verkossa piilevistä 
mahdollisista uhkista, mukaan lukien 
verkkourkintayritysten, bottiverkkojen sekä 
talous- ja pankkipetosten kaltainen 
kyberrikollisuus, sekä edistää 
yleisluonteisen neuvonnan antamista 
aitouden todentamista ja tietosuojaa
koskevissa kysymyksissä. Virastolla olisi 
oltava keskeinen rooli pyrittäessä 
lisäämään loppukäyttäjien tietoisuutta 
laitteiden turvallisuudesta.

(28) Viraston olisi autettava lisäämään 
yleisön tietoisuutta kyberturvallisuuteen 
liittyvistä riskeistä ja annettava yksittäisille 
käyttäjille ohjeita hyvistä toimintatavoista 
kansalaisten ja organisaatioiden käyttöön. 
Viraston olisi osaltaan edistettävä myös 
kyberhygienian parhaita käytäntöjä ja 
ratkaisuja eli yksinkertaisia 
rutiinitoimenpiteitä, kuten monivaiheinen 
aitouden todentaminen, paikkaus, salaus 
ja pääsynhallinta, joita yksilöt ja 
organisaatiot voivat toteuttaa 
minimoidakseen kyberuhkien aiheuttamat 
riskit. Viraston olisi tehtävä tämä
keräämällä ja analysoimalla julkisesti 
saatavilla olevia tietoja merkittävistä 
poikkeamista ja kokoamalla ja 
julkaisemalla raportteja ja ohjeita
ohjeistuksen antamiseksi yrityksille ja 
kansalaisille ja yleisen varautumis- ja 
resilienssitason parantamiseksi. Viraston 
olisi myös järjestettävä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden sekä unionin toimielinten, 
elinten, virastojen ja laitosten kanssa 
säännöllisiä loppukäyttäjille suunnattuja 
tiedotus- ja valistuskampanjoita, joiden 
tarkoituksena on edistää turvallisempaa 
verkkokäyttäytymistä yksilötasolla ja lisätä 
tietoisuutta toimenpiteistä, joita voidaan 
toteuttaa verkossa piileviltä mahdollisilta 
uhkilta suojautumiseksi, mukaan lukien 
verkkourkintayritysten, 
kiristysohjelmahyökkäysten, kaappausten, 
bottiverkkojen sekä talous- ja 
pankkipetosten kaltainen kyberrikollisuus, 
sekä edistää neuvonnan antamista 
yleisluonteista monivaiheista aitouden 
todentamista, salausta, paikkausta, 
pääsynhallintaperiaatteita, tietosuojaa 
sekä muita turvallisuutta ja yksityisyyttä 
parantavia teknologioita ja 
anonymisointivälineitä koskevissa 
kysymyksissä. Virastolla olisi oltava 
keskeinen rooli pyrittäessä lisäämään 
loppukäyttäjien tietoisuutta laitteiden 
turvallisuudesta ja palvelujen turvallisesta 
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käytöstä, ja sen olisi unionin tasolla 
edistettävä sisäänrakennettua yksityisyyttä 
sekä sisäänrakennettua turvallisuutta, 
joka on ensiarvoisen tärkeää, jotta 
voidaan parantaa verkkoon liitettyjen 
laitteiden turvallisuutta haavoittuvassa 
asemassa olevien loppukäyttäjien, kuten 
lasten, kannalta. Viraston olisi 
kannustettava kaikkia loppukäyttäjiä 
toteuttamaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, joilla torjutaan 
turvallisuuspoikkeamia, jotka vaikuttavat 
heidän verkkojensa ja tietojärjestelmiensä 
turvallisuuteen, sekä minimoidaan niiden 
vaikutukset. Sellaisten akateemisten 
laitosten kanssa, joilla on 
tutkimusaloitteita kyberturvallisuuteen 
liittyvillä asianmukaisilla aloilla, olisi 
muodostettava kumppanuuksia.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Viraston olisi kannustettava 
jäsenvaltioita ja palveluntarjoajia 
tiukentamaan yleisiä 
turvallisuusnormejaan, jotta kaikki 
internetin käyttäjät voivat toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet oman 
kyberturvallisuutensa varmistamiseksi. 
Erityisesti palveluntarjoajien ja tuotteiden 
valmistajien olisi poistettava tuotannosta 
tai kierrätettävä tuotteet ja palvelut, jotka 
eivät täytä kyberturvallisuusnormeja. 
ENISA voi yhteistyössä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa levittää tietoa 
sisämarkkinoilla tarjottavien tuotteiden ja 
palvelujen kyberturvallisuustasosta ja antaa 
varoituksia palveluntarjoajille ja 
valmistajille ja vaatia niitä parantamaan 
tuotteidensa ja palvelujensa turvallisuutta, 
mukaan lukien kyberturvallisuus.

(35) Viraston olisi kannustettava 
jäsenvaltioita ja palveluntarjoajia 
tiukentamaan yleisiä 
turvallisuusnormejaan, jotta kaikki 
internetin käyttäjät voivat toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet oman 
kyberturvallisuutensa varmistamiseksi. 
Erityisesti palveluntarjoajien ja tuotteiden 
valmistajien olisi poistettava tuotannosta 
tai kierrätettävä tuotteet ja palvelut, jotka 
eivät täytä kyberturvallisuusnormeja. 
ENISA voi yhteistyössä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa levittää tietoa 
sisämarkkinoilla tarjottavien tuotteiden ja 
palvelujen kyberturvallisuustasosta ja antaa 
varoituksia palveluntarjoajille ja 
valmistajille ja vaatia niitä parantamaan 
tuotteidensa turvallisuutta, mukaan lukien 
kyberturvallisuus. ENISAn olisi 
julkaistava tällaiset varoitukset 
verkkosivustolla, jolla annetaan tietoa 
sertifiointijärjestelmistä. Viraston olisi 
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laadittava ohjeet unionissa myytyjä tai 
unionista vietäviä tietoteknisiä laitteita 
koskevista vähimmäistason 
turvallisuusvaatimuksista. Tällaisissa 
ohjeissa voitaisiin vaatia valmistajia 
antamaan kirjallinen vakuutus, jossa 
vahvistetaan, että laite ei sisällä laitteisto-, 
ohjelmisto- tai 
laiteohjelmistokomponentteja, joissa on 
tunnettuja hyödynnettävissä olevia 
turvallisuushaavoittuvuuksia tai 
muuttamattomissa oleva tai suojaamaton 
salasana tai tunnuskoodi, että se pystyy 
vastaanottamaan luotettuja ja 
asianmukaisesti varmennettuja 
turvallisuuspäivityksiä, että uhkan 
kohteeksi joutunutta laitetta koskevaan 
myyjien vastaukseen sisältyy 
asianmukainen oikeussuojakeinojen 
hierarkia ja että myyjät ilmoittavat 
loppukäyttäjille, milloin jonkin laitteen 
turvallisuustuki päättyy.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Standardi on vapaaehtoinen ja 
markkinavetoinen väline, jolla annetaan 
teknisiä vaatimuksia ja ohjausta ja joka 
on syntynyt avoimessa, läpinäkyvässä ja 
osallistavassa prosessissa. Standardien 
käyttö helpottaa mahdollisuuksia 
huolehtia, että tavarat ja palvelut ovat 
unionin lainsäädännön mukaisia, ja tukee 
unionin toimintapolitiikkoja 
eurooppalaisesta standardoinnista 
annetun asetuksen (EU) N:o 1025/2012 
mukaisesti. Viraston olisi kuultava 
eurooppalaisia 
standardointiorganisaatioita 
säännöllisesti ja tehtävä yhteistyötä niiden 
kanssa erityisesti unionin 
kyberturvallisuuden 
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sertifiointijärjestelmiä valmistellessaan.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Virastolla olisi oltava neuvoa-
antavana elimenä pysyvä sidosryhmä, jotta 
voitaisiin varmistaa säännöllinen 
yhteydenpito yksityisen sektorin, 
kuluttajajärjestöjen ja muiden asianosaisten 
sidosryhmien kanssa. Pysyvän 
sidosryhmän, jonka johtokunta perustaa 
pääjohtajan ehdotuksesta, olisi keskityttävä 
sidosryhmiä koskeviin asioihin ja 
saatettava ne viraston tietoon. Pysyvän 
sidosryhmän kokoonpanossa ja tälle 
ryhmälle, jotka kuullaan erityisesti 
työohjelmaluonnoksesta, annettavissa 
tehtävissä olisi varmistettava sidosryhmien 
riittävä edustus viraston työskentelyssä.

(44) Virastolla olisi oltava neuvoa-
antavana elimenä pysyvä sidosryhmä, jotta 
voitaisiin varmistaa säännöllinen 
yhteydenpito yksityisen sektorin, 
kuluttajajärjestöjen, tutkijoiden ja muiden 
asianosaisten sidosryhmien kanssa. 
Pysyvän sidosryhmän, jonka johtokunta 
perustaa pääjohtajan ehdotuksesta, olisi 
keskityttävä sidosryhmiä koskeviin 
asioihin ja saatettava ne viraston tietoon. 
Jotta voidaan taata sidosryhmien 
asianmukainen osallistuminen 
kyberturvallisuuden sertifiointikehykseen, 
pysyvän sidosryhmän olisi myös annettava 
neuvoja siitä, mitä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteita ja palveluja 
tulevilla eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmillä katetaan, ja 
esitettävä komissiolle ehdotuksia, joiden 
pohjalta virastoa pyydetään 
valmistelemaan ehdolla olevia 
järjestelmiä tällaisia tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteita ja palveluja 
varten joko omasta aloitteestaan tai 
saatuaan ehdotuksia asianomaisilta 
sidosryhmiltä. Pysyvän sidosryhmän 
kokoonpanossa ja tälle ryhmälle, jota
kuullaan erityisesti 
työohjelmaluonnoksesta, annettavissa 
tehtävissä olisi varmistettava sidosryhmien 
tehokas ja tasapuolinen edustus viraston 
työskentelyssä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(46) Jotta voidaan varmistaa viraston 
täydellinen itsemääräämisoikeus ja 
riippumattomuus ja jotta virasto pystyy 
suorittamaan uusia ja täydentäviä tehtäviä, 
myös ennakoimattomia tehtäviä 
hätätilanteissa, virastolle olisi annettava 
riittävä ja itsenäinen talousarvio, jonka 
tulot koostuvat ensisijaisesti unionin 
rahoitusosuudesta ja viraston työhön 
osallistuvien kolmansien maiden 
rahoitusosuuksista. Viraston henkilöstön 
enemmistön työtehtävien olisi liityttävä 
suoraan viraston toimeksiannon 
operatiiviseen täytäntöönpanoon. Viraston 
isäntäjäsenvaltion tai minkä tahansa muun 
jäsenvaltion olisi voitava maksaa 
vapaaehtoisia rahoitusosuuksia virastolle. 
Unionin talousarviomenettelyä olisi 
sovellettava edelleen unionin yleisestä 
talousarviosta maksettaviin tukiin. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuimen olisi 
tarkastettava viraston tilit avoimuuden ja 
vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi.

(46) Jotta voidaan varmistaa viraston 
täydellinen itsemääräämisoikeus ja 
riippumattomuus ja jotta virasto pystyy 
suorittamaan uusia ja täydentäviä tehtäviä, 
myös ennakoimattomia tehtäviä 
hätätilanteissa, virastolle olisi annettava 
riittävä ja itsenäinen talousarvio, jonka 
tulot koostuvat ensisijaisesti unionin 
rahoitusosuudesta ja viraston työhön 
osallistuvien kolmansien maiden 
rahoitusosuuksista. Viraston henkilöstön 
enemmistön työtehtävien olisi liityttävä 
suoraan viraston toimeksiannon 
operatiiviseen täytäntöönpanoon. Viraston 
isäntäjäsenvaltion tai minkä tahansa muun 
jäsenvaltion olisi voitava maksaa 
vapaaehtoisia rahoitusosuuksia virastolle. 
Unionin talousarviomenettelyä olisi 
sovellettava edelleen unionin yleisestä 
talousarviosta maksettaviin tukiin. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuimen olisi 
tarkastettava viraston tilit menoja 
koskevan avoimuuden, 
vastuuvelvollisuuden, tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Vaatimustenmukaisuuden arviointi 
on menettely sen osoittamiseksi, 
täyttyvätkö tuotteelle, prosessille, 
palvelulle, järjestelmälle, henkilölle tai 
elimelle asetetut erityiset vaatimukset. Tätä 
asetusta sovellettaessa sertifiointi olisi 
katsottava vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin tyypiksi, joka koskee tuotteen, 
prosessin, palvelun, järjestelmän tai näiden 
yhdistelmän, jäljempänä ’tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteet ja palvelut’, 
kyberturvallisuusominaisuuksia ja jonka 

(47) Vaatimustenmukaisuuden arviointi 
on menettely sen osoittamiseksi, 
täyttyvätkö tuotteelle, prosessille, 
palvelulle, järjestelmälle, henkilölle tai 
elimelle asetetut erityiset vaatimukset. Tätä 
asetusta sovellettaessa sertifiointi olisi 
katsottava vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin tyypiksi, joka koskee tuotteen, 
prosessin, palvelun, järjestelmän tai näiden 
yhdistelmän, jäljempänä ’tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteet ja palvelut’, 
kyberturvallisuusominaisuuksia ja -



PE616.831v02-00 16/69 AD\1153124FI.docx

FI

suorittaa riippumaton kolmas osapuoli,
joka ei ole tuotteen valmistaja tai palvelun 
tarjoaja. Sertifiointi ei sinänsä takaa, että 
sertifioidut tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteet ja palvelut ovat kyberturvallisia. Se 
on pikemminkin menettely ja tekninen 
menetelmä todistaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteet ja palvelut on 
testattu ja että ne täyttävät tietyt 
kyberturvallisuusvaatimukset, jotka on 
vahvistettu muualla, esimerkiksi teknisissä 
standardeissa.

käytäntöjä ja jonka suorittaa riippumaton 
kolmas osapuoli tai joka suoritetaan itse 
annettavaa 
vaatimustenmukaisuusvakuutusta 
koskevaa menettelyä noudattaen. 
Sertifiointi ei sinänsä takaa, että sertifioidut 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteet ja 
palvelut ovat kyberturvallisia, ja 
loppukäyttäjille olisi kerrottava siitä. Se 
on pikemminkin menettely ja tekninen 
menetelmä todistaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteet ja palvelut sekä 
niihin liittyvät prosessit ja järjestelmät on 
testattu ja että ne täyttävät tietyt 
kyberturvallisuusvaatimukset, jotka on 
vahvistettu muualla, esimerkiksi teknisissä 
standardeissa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Kyberturvallisuussertifioinnilla on 
tärkeä rooli lisättäessä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
turvallisuutta ja niihin tunnettua 
luottamusta. Digitaaliset sisämarkkinat ja 
erityisesti datatalous ja esineiden internet 
voivat menestyä vain, jos vallitsee yleinen 
julkinen luottamus siihen, että tuotteissa ja 
palveluissa varmistetaan kyberturvallisuus 
tietyllä tasolla. Verkkoyhteyksillä 
varustetut ja automatisoidut autot, 
sähköiset terveyspalvelut, 
teollisuusautomaation ohjausjärjestelmät ja 
älykkäät verkot ovat joitakin esimerkkejä 
aloista, joilla sertifiointi on jo laajalti 
käytössä tai tulee todennäköisesti käyttöön 
lähitulevaisuudessa. Verkko- ja 
tietoturvadirektiivillä säännellyt alat ovat 
samalla aloja, joilla 
kyberturvallisuussertifioinnilla on 
ratkaiseva merkitys.

(48) Eurooppalaisella 
kyberturvallisuussertifioinnilla on 
olennainen rooli lisättäessä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
turvallisuutta ja niihin tunnettua 
luottamusta. Digitaaliset sisämarkkinat ja 
erityisesti datatalous ja esineiden internet 
voivat menestyä vain, jos vallitsee yleinen 
julkinen luottamus siihen, että tuotteissa ja 
palveluissa varmistetaan korkeatasoinen 
kyberturvallisuus. Verkkoyhteyksillä 
varustetut ja automatisoidut autot, 
sähköiset terveyspalvelut, 
teollisuusautomaation ohjausjärjestelmät ja 
älykkäät verkot ovat joitakin esimerkkejä 
aloista, joilla sertifiointi on jo laajalti 
käytössä tai tulee todennäköisesti käyttöön 
lähitulevaisuudessa. Verkko- ja 
tietoturvadirektiivillä säännellyt alat ovat 
samalla aloja, joilla 
kyberturvallisuussertifioinnilla on 
ratkaiseva merkitys.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteiden ja palvelujen 
kyberturvallisuussertifiointia käytetään 
tällä hetkellä vain vähäisessä määrin. Kun 
sitä käytetään, käyttö rajoittuu 
enimmäkseen jäsenvaltioiden tasolle tai 
teollisuuslähtöisten järjestelmien piiriin. 
Tässä yhteydessä yhden kansallisen 
kyberturvallisuusviranomaisen myöntämää 
sertifikaattia ei periaatteessa tunnusteta 
muissa jäsenvaltioissa. Yritykset voivat 
näin ollen joutua sertifioimaan tuotteensa 
ja palvelunsa useissa jäsenvaltioissa, joissa 
ne toimivat, esimerkiksi voidakseen 
osallistua kansallisiin 
hankintamenettelyihin. Syntymässä on 
uusia järjestelmiä, mutta vaikuttaa siltä, 
ettei ole olemassa johdonmukaista ja 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa laaja-
alaisiin kyberturvallisuuskysymyksiin 
esimerkiksi esineiden internetin alalla. 
Nykyisissä järjestelmissä on merkittäviä 
puutteita ja eroja, jotka liittyvät niiden 
tuotekatteeseen, varmuustasoihin, 
aineellisiin edellytyksiin ja tosiasialliseen 
käyttöön.

(50) Tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteiden ja palvelujen 
kyberturvallisuussertifiointia käytetään 
tällä hetkellä vain vähäisessä määrin. Kun 
sitä käytetään, käyttö rajoittuu 
enimmäkseen jäsenvaltioiden tasolle tai 
teollisuuslähtöisten järjestelmien piiriin. 
Tässä yhteydessä yhden kansallisen 
kyberturvallisuusviranomaisen myöntämää 
sertifikaattia ei periaatteessa tunnusteta 
muissa jäsenvaltioissa. Yritykset voivat 
näin ollen joutua sertifioimaan tuotteensa 
ja palvelunsa useissa jäsenvaltioissa, joissa 
ne toimivat, esimerkiksi voidakseen 
osallistua kansallisiin 
hankintamenettelyihin, mikä aiheuttaa 
yrityksille lisäkustannuksia. Syntymässä 
on uusia järjestelmiä, mutta vaikuttaa siltä, 
ettei ole olemassa johdonmukaista ja 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa laaja-
alaisiin kyberturvallisuuskysymyksiin 
esimerkiksi esineiden internetin alalla. 
Nykyisissä järjestelmissä on merkittäviä 
puutteita ja eroja, jotka liittyvät niiden 
tuotekatteeseen, riskiperusteisiin
varmuustasoihin, aineellisiin edellytyksiin 
ja tosiasialliseen käyttöön.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Edellä esitetyn perusteella on 
tarpeen perustaa eurooppalainen 
kyberturvallisuuden sertifiointikehys, jossa 
vahvistetaan tärkeimmät horisontaaliset 

(52) Edellä esitetyn perusteella on 
tarpeen omaksua yhteinen lähestymistapa 
ja perustaa eurooppalainen 
kyberturvallisuuden sertifiointikehys, jossa 
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vaatimukset kehitettäville eurooppalaisille 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmille ja jonka ansiosta 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteita ja 
palveluja koskevat sertifikaatit voidaan 
tunnustaa ja ottaa käyttöön kaikissa 
jäsenvaltioissa. Eurooppalaisen 
sertifiointikehyksen tulisi palvella kahta 
tarkoitusta. Yhtäältä sen pitäisi lisätä 
luottamusta tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteisiin ja palveluihin, jotka on 
sertifioitu tällaisten järjestelmien 
mukaisesti. Toisaalta sen avulla pitäisi 
välttää tilanne, jossa käytössä on monia 
keskenään ristiriitaisia tai päällekkäisiä 
kansallisia kyberturvallisuussertifiointeja, 
ja vähentää siten digitaalisilla 
sisämarkkinoilla yrityksille aiheutuvia 
kustannuksia. Järjestelmien olisi oltava 
syrjimättömiä ja kansainvälisiin ja/tai 
unionin standardeihin perustuvia, paitsi jos 
kyseiset standardit ovat tehottomia tai 
epäasianmukaisia EU:n oikeutettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

vahvistetaan tärkeimmät horisontaaliset 
vaatimukset kehitettäville eurooppalaisille 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmille ja jonka ansiosta 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteita ja 
palveluja koskevat sertifikaatit voidaan 
tunnustaa ja ottaa käyttöön kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tässä yhteydessä on 
olennaista käyttää perustana nykyisiä 
kansallisia ja kansainvälisiä järjestelmiä 
sekä vastavuoroisen tunnustamisen 
järjestelmiä, erityisesti SOGIS-
järjestelmää, sekä mahdollistaa sujuva 
siirtyminen tällaisten järjestelmien piiriin 
kuuluvista nykyisistä järjestelmistä 
eurooppalaisen kehyksen mukaisiin 
uusiin järjestelmiin. Eurooppalaisen 
sertifiointikehyksen tulisi palvella kahta 
tarkoitusta. Yhtäältä sen pitäisi lisätä 
luottamusta tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteisiin ja palveluihin, jotka on 
sertifioitu tällaisten järjestelmien 
mukaisesti. Toisaalta sen avulla pitäisi 
välttää tilanne, jossa käytössä on monia 
keskenään ristiriitaisia tai päällekkäisiä 
kansallisia kyberturvallisuussertifiointeja, 
ja vähentää siten digitaalisilla 
sisämarkkinoilla yrityksille aiheutuvia 
kustannuksia. Jos kansallinen järjestelmä 
on korvattu eurooppalaisella 
kyberturvallisuussertifioinnilla, 
eurooppalaisen järjestelmän mukaan 
annetut sertifikaatit olisi hyväksyttävä 
päteviksi tapauksissa, joissa on edellytetty 
kansallisen järjestelmän mukaista 
sertifikaattia. Järjestelmien olisi
perustuttava sisäänrakennettuun 
turvallisuuteen ja asetuksessa (EU) 
2016/679 tarkoitettuihin periaatteisiin. 
Niiden olisi myös oltava syrjimättömiä ja 
kansainvälisiin ja/tai unionin standardeihin 
perustuvia, paitsi jos kyseiset standardit 
ovat tehottomia tai epäasianmukaisia EU:n 
oikeutettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 52 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(52 a) Eurooppalainen 
kyberturvallisuuden sertifiointikehys olisi 
toteutettava yhdenmukaisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa, jotta vältetään 
kustannuksiin tai vaatimustasoon 
liittyviin jäsenvaltioiden välisiin eroihin 
perustuva ”sertifiointishoppailu”.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Eurooppalaisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien tarkoituksena olisi 
oltava varmistaa, että tällaisessa
järjestelmässä sertifioidut tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteet ja palvelut 
täyttävät määritellyt vaatimukset. Nämä 
vaatimukset koskevat kykyä suojautua 
tietyllä varmuustasolla toimilta, joiden 
tarkoituksena on vaarantaa tallennettujen, 
siirrettävien tai käsiteltävien tietojen tai 
niihin liittyvien kyseisissä tuotteissa, 
prosesseissa, palveluissa ja järjestelmissä 
tarjottavien tai välitettävien toimintojen tai 
palvelujen käytettävyys, aitous, eheys ja 
luottamuksellisuus tässä asetuksessa 
tarkoitetussa merkityksessä. Tässä 
asetuksessa ei ole mahdollista määritellä 
yksityiskohtaisesti 
kyberturvallisuusvaatimuksia kaikille tieto-
ja viestintätekniikan tuotteille ja 
palveluille. Tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteet ja palvelut ja niihin liittyvät 
kyberturvallisuustarpeet ovat niin 
moninaiset, että on hyvin vaikeaa 
määritellä yleisiä 
kyberturvallisuusvaatimuksia, jotka olisivat 
voimassa kaikkialla. Siksi 
kyberturvallisuus olisi määriteltävä laajasti 

(55) Eurooppalaisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien tarkoituksena olisi 
oltava loppukäyttäjien korkeatasoisen 
suojan ja eurooppalaisen kilpailukyvyn 
edistäminen sekä digitaalisilla 
sisämarkkinoilla vallitsevan 
turvallisuustason vahvistaminen ja 
erityisesti sen varmistaminen, että 
järjestelmässä sertifioidut tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteet ja palvelut 
täyttävät määritellyt vaatimukset. Nämä 
vaatimukset koskevat kykyä suojautua 
tietyllä varmuustasolla toimilta, joiden 
tarkoituksena on vaarantaa tallennettujen, 
siirrettävien tai käsiteltävien tietojen tai 
niihin liittyvien kyseisissä prosesseissa, 
tuotteissa, palveluissa ja järjestelmissä 
tarjottavien tai välitettävien toimintojen tai 
palvelujen käytettävyys, aitous, eheys ja 
luottamuksellisuus tässä asetuksessa 
tarkoitetussa merkityksessä. Tässä 
asetuksessa ei ole mahdollista määritellä 
yksityiskohtaisesti 
kyberturvallisuusvaatimuksia kaikille tieto-
ja viestintätekniikan tuotteille ja 
palveluille. Tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteet ja palvelut ja niihin liittyvät 
kyberturvallisuustarpeet ovat niin 
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ja yleisesti sertifiointitarkoituksia varten ja 
sitä olisi täydennettävä erityisillä 
kyberturvallisuustavoitteilla, jotka on 
tarpeen ottaa huomioon suunniteltaessa 
eurooppalaisia kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmiä. Se, miten tällaiset 
tavoitteet saavutetaan yksittäisissä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteissa ja palveluissa, 
olisi täsmennettävä yksityiskohtaisemmin 
komission hyväksymien yksittäisten 
sertifiointijärjestelmien tasolla, esimerkiksi 
viittaamalla standardeihin tai teknisiin 
eritelmiin.

moninaiset, että on hyvin vaikeaa 
määritellä yleisiä 
kyberturvallisuusvaatimuksia, jotka olisivat 
voimassa kaikkialla. Siksi 
kyberturvallisuus olisi määriteltävä laajasti 
ja yleisesti sertifiointitarkoituksia varten ja 
sitä olisi täydennettävä erityisillä 
kyberturvallisuustavoitteilla, jotka on 
tarpeen ottaa huomioon suunniteltaessa 
eurooppalaisia kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmiä. Se, miten tällaiset 
tavoitteet saavutetaan yksittäisissä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteissa ja palveluissa,
olisi täsmennettävä yksityiskohtaisemmin 
komission hyväksymien yksittäisten 
sertifiointijärjestelmien tasolla, esimerkiksi 
viittaamalla standardeihin tai teknisiin 
eritelmiin. On ensisijaisen tärkeää, että 
kukin eurooppalainen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmä 
suunnitellaan siten, että se stimuloi ja 
kannustaa kaikkia kyseisen alan 
toimijoita kehittämään ja ottamaan 
käyttöön turvallisuusstandardeja, teknisiä 
normeja sekä sisäänrakennetun 
turvallisuuden periaatteita kaikissa 
tuotteen ja palvelun elinkaaren vaiheissa. 
Jos sertifiointijärjestelmä tarjoaa käyttöön 
merkkejä tai merkintöjä, näiden merkkien 
tai merkintöjen käytön edellytykset on 
määriteltävä. Tällainen merkintä voisi 
olla muodoltaan digitaalinen logo tai QR-
koodi, ja sillä ilmoitettaisiin riskit, joita 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja 
palvelujen toimintaan ja käyttöön liittyy, 
ja sen olisi oltava loppukäyttäjän kannalta 
selkeä ja helppotajuinen.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(55 a) Kun otetaan huomioon 
innovaatiosuuntaukset sekä esineiden 
internetin laitteiden yhä parempi 
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saatavuus ja jatkuvasti lisääntyvä määrä 
kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, on 
kiinnitettävä erityistä huomiota kaikkien, 
myös yksinkertaisimpienkin, esineiden 
internetin tuotteiden turvallisuuteen. 
Koska sertifiointi on keskeinen 
menetelmä, jolla lisätään luottamusta 
markkinoihin sekä turvallisuutta ja 
resilienssiä, uudessa eurooppalaisessa 
kyberturvallisuuden sertifiointikehyksessä 
olisi painotettava esineiden internetin 
tuotteita ja palveluita, jotta niistä voidaan 
tehdä vähemmän haavoittuvia sekä 
turvallisempia kuluttajille ja yrityksille.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Komissiolle olisi annettava 
valtuudet pyytää ENISAa valmistelemaan 
yksittäisiä tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteita tai palveluja varten ehdolla 
olevat järjestelmät. Edelleen komissiolle 
olisi annettava valtuudet hyväksyä 
ENISAn valmisteleman ehdolla olevan 
järjestelmän pohjalta eurooppalainen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmä 
täytäntöönpanosäädöksillä. Kun otetaan 
huomioon tämän asetuksen yleinen 
tarkoitus ja siinä määritellyt 
turvallisuustavoitteet, komission 
hyväksymissä eurooppalaisissa 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmissä olisi määriteltävä 
tietyt vähimmäistekijät yksittäisen 
järjestelmän kohteen, soveltamisalan ja 
toiminnan osalta. Näihin olisi sisällyttävä 
muun muassa 
kyberturvallisuussertifioinnin 
soveltamisala ja kohde, mukaan lukien 
sertifioinnin kattamat tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
luokat, yksityiskohtainen eritelmä 
kyberturvallisuusvaatimuksista esimerkiksi 

(56) ENISAn olisi ylläpidettävä 
erityistä verkkosivustoa, jolla on 
helppokäyttöinen verkkotyökalu, joka 
sisältää tiedot hyväksytyistä järjestelmistä,
ehdolla olevista järjestelmistä ja 
komission pyytämistä järjestelmistä. Kun 
otetaan huomioon tämän asetuksen yleinen 
tarkoitus ja siinä määritellyt 
turvallisuustavoitteet, komission 
hyväksymissä eurooppalaisissa 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmissä olisi määriteltävä 
tietyt vähimmäistekijät yksittäisen 
järjestelmän kohteen, soveltamisalan ja 
toiminnan osalta. Näihin olisi sisällyttävä 
muun muassa 
kyberturvallisuussertifioinnin 
soveltamisala ja kohde, mukaan lukien 
sertifioinnin kattamat tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
luokat, yksityiskohtainen eritelmä 
kyberturvallisuusvaatimuksista esimerkiksi 
viittaamalla standardeihin tai teknisiin 
eritelmiin, tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteen, prosessin tai palvelun 
toimintaan ja käyttöön liittyvät yksittäiset 
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viittaamalla standardeihin tai teknisiin 
eritelmiin, yksittäiset arviointiperusteet ja -
menetelmät sekä aiottu varmuustaso: 
perustaso, korotettu ja/tai korkea.

arviointiperusteet ja -menetelmät, niihin 
liittyvä riski sekä aiottu varmuustaso: 
toiminnallisesti turvallinen eli 
turvallisuusasteeltaan toimiva 
varmuustaso, huomattavan turvallinen, 
erittäin turvallinen tai mikä tahansa 
näiden yhdistelmä. Varmuustasojen ei 
pitäisi viitata ehdottomaan 
turvallisuuteen, jotta loppukäyttäjää ei 
johdeta harhaan. Lisäksi olisi 
huomioitava tuotteen koko elinkaari. 
Jotta voidaan selventää, mitkä riskit tietty 
tuote tai palvelu on suunniteltu 
torjumaan, ENISAn olisi koordinoitava 
sellaisen tarkistuslistan kokoamista, jossa 
luetellaan riskit, joita tieto- ja 
viestintätekniikan prosessiin, tuotteeseen 
tai palveluun odotetaan kohdistuvan 
tietyssä käyttäjäluokassa tietyssä 
ympäristössä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(56 a) Komissiolle olisi annettava 
valtuudet pyytää ENISAa valmistelemaan 
yksittäisiä tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteita tai palveluja varten ehdolla 
olevat järjestelmät. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat eurooppalaisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien luomista tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteille ja palveluille. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 



AD\1153124FI.docx 23/69 PE616.831v02-00

FI

periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä. Antaessaan 
kyseiset delegoidut säädökset komission 
olisi perustettava tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmät mahdollisiin 
asianomaisiin ENISAn valmistelemiin 
ehdolla oleviin järjestelmiin. 
Tarkoituksena on lisätä 
kyberturvallisuuden sertifiointikehystä 
kohtaan tunnettua luottamusta ja sen 
ennakoitavuutta sekä lisätä yleisön 
tietoisuutta siitä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(56 b) Kuhunkin eurooppalaiseen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmään liittyvissä 
arviointimenetelmissä ja -menettelyissä 
olisi edistettävä unionin tasolla eettistä 
hakkerointia, jonka tavoitteena on 
paikantaa laitteiden ja tietojärjestelmien 
heikkoudet ja haavoittuvuudet 
ennakoimalla ilkivaltaisten hakkereiden 
aikomat toimet ja taidot.

Tarkistus 24
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Kun eurooppalainen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmä 
on hyväksytty, tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteiden valmistajien tai tieto- ja 
viestintätekniikan palvelujen tarjoajien 
olisi voitava jättää tuotteidensa tai 
palvelujensa sertifiointia koskeva hakemus 
valitsemalleen vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokselle. 
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
olisi saatava akkreditointi 
akkreditointielimeltä, jos ne täyttävät tässä 
asetuksessa vahvistetut tietyt erityiset 
vaatimukset. Akkreditointi olisi 
myönnettävä enintään viideksi vuodeksi, ja 
se voidaan uusia samoin edellytyksin, jos 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
täyttää vaatimukset. Akkreditointielimen 
olisi peruutettava vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen akkreditointi, jos 
akkreditoinnin edellytykset eivät täyty tai 
eivät enää täyty tai jos 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen 
toiminta rikkoo tämän asetuksen 
säännöksiä.

(58) Kun eurooppalainen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmä 
on hyväksytty, tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteiden valmistajien tai tieto- ja 
viestintätekniikan palvelujen tarjoajien 
olisi voitava jättää prosessiensa, 
tuotteidensa tai palvelujensa sertifiointia 
koskeva hakemus valitsemalleen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokselle tai vakuuttaa itse, että 
niiden tuotteet tai palvelut ovat 
asianomaisen eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän mukaisia. 
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
olisi saatava akkreditointi 
akkreditointielimeltä, jos ne täyttävät tässä 
asetuksessa vahvistetut tietyt erityiset 
vaatimukset. Akkreditointi olisi 
myönnettävä enintään viideksi vuodeksi, ja 
se voidaan uusia samoin edellytyksin, jos 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
täyttää vaatimukset. Akkreditointielimen 
olisi peruutettava vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen akkreditointi, jos 
akkreditoinnin edellytykset eivät täyty tai 
eivät enää täyty tai jos 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen 
toiminta rikkoo tämän asetuksen 
säännöksiä. Sen varmistamiseksi, että 
akkreditointi toteutetaan yhdenmukaisesti 
kaikkialla Euroopan unionissa, 
kansallisiin sertifioinnin 
valvontaviranomaisiin olisi sovellettava 
vertaisarviointia, jossa arvioidaan 
menetelmiä, joilla tarkastetaan, ovatko 
kyberturvallisuussertifioinnin alaiset 
tuotteet vaatimusten mukaisia.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(59) On tarpeen velvoittaa kaikki 
jäsenvaltiot nimeämään yksi 
kyberturvallisuussertifioinnin 
valvontaviranomainen valvomaan sitä, 
ovatko niiden alueelle sijoittautuneet 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
ja niiden myöntämät sertifikaatit tämän 
asetuksen vaatimusten ja asianomaisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien vaatimusten 
mukaisia. Kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten olisi käsiteltävä 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden tekemät 
valitukset, jotka liittyvät niiden alueelle 
sijoittautuneiden vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten myöntämiin 
sertifikaatteihin, tutkittava asianmukaisessa 
määrin valituksen kohde ja ilmoitettava 
valituksen tekijälle tutkinnan etenemisestä 
ja tuloksesta kohtuullisessa ajassa. Lisäksi 
niiden olisi tehtävä yhteistyötä muiden 
kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten tai muiden 
viranomaisten kanssa esimerkiksi 
jakamalla tietoa mahdollisista tapauksista, 
joissa tieto- ja viestintätekniikan tuotteet ja 
palvelut eivät vastaa tämän asetuksen tai 
yksittäisten kyberturvallisjärjestelmien 
vaatimuksia.

(59) On tarpeen velvoittaa kaikki 
jäsenvaltiot nimeämään yksi 
kyberturvallisuussertifioinnin 
valvontaviranomainen valvomaan sitä, 
ovatko niiden alueelle sijoittautuneet 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
ja niiden myöntämät sertifikaatit tämän 
asetuksen vaatimusten ja asianomaisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien vaatimusten 
mukaisia. Kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten olisi käsiteltävä 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden tekemät 
valitukset, jotka liittyvät niiden alueelle 
sijoittautuneiden vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten myöntämiin 
sertifikaatteihin, tutkittava asianmukaisessa 
määrin valituksen kohde ja ilmoitettava 
valituksen tekijälle tutkinnan etenemisestä 
ja tuloksesta kohtuullisessa ajassa. Lisäksi 
niiden olisi tehtävä yhteistyötä muiden 
kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten tai muiden 
viranomaisten kanssa esimerkiksi 
jakamalla tietoa mahdollisista tapauksista, 
joissa tieto- ja viestintätekniikan tuotteet ja 
palvelut eivät vastaa tämän asetuksen tai 
yksittäisten kyberturvallisjärjestelmien 
vaatimuksia. Niiden olisi myös valvottava, 
että itse annetut 
vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat 
vaatimusten mukaisia ja että 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten myöntämät 
eurooppalaiset 
kyberturvallisuussertifikaatit ovat tässä 
asetuksessa esitettyjen vaatimusten 
mukaisia sekä Euroopan 
kyberturvallisuuden sertifiointiryhmän 
hyväksymien sääntöjen ja vastaavan 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän vaatimusten 
mukaisia, ja todennettava se. Kansallisten 
sertifioinnin valvontaviranomaisten 
tehokas yhteistyö on olennaista 
eurooppalaisten kyberturvallisuuden 
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sertifiointijärjestelmien sekä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
kyberturvallisuutta koskevien teknisten 
seikkojen asianmukaisen 
täytäntöönpanon kannalta. Komission 
olisi helpotettava tätä tietojen vaihtoa 
asettamalla saataville yleinen sähköinen 
tietotukijärjestelmä, esimerkiksi 
markkinavalvontaa koskeva tieto- ja 
viestintäjärjestelmä (ICSMS) tai 
tuoteturvallisuutta koskeva EU:n nopea 
tiedonvaihtojärjestelmä (RAPEX), joita 
markkinavalvontaviranomaiset jo 
käyttävät asetuksen (EY) N: o 765/2008 
mukaisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Jotta voidaan täsmentää 
tarkemmin kriteerit 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten akkreditointia varten, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti. Komissio järjestää 
valmistelutyönsä aikana asianmukaisia 
kuulemisia, myös asiantuntijatasolla. 
Nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan 
aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 

Poistetaan.
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delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Olisi sovellettava 
tarkastusmenettelyä hyväksyttäessä 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja 
palvelujen eurooppalaisia 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmiä, 
viraston tutkimusten toteuttamista koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä sekä kansallisten 
sertifioinnin valvontaviranomaisten 
komissiolle tekemien, akkreditoituja 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia 
koskevien ilmoitusten olosuhteita, 
muotoseikkoja ja menettelyjä.

(65) Olisi sovellettava 
tarkastusmenettelyä hyväksyttäessä 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat 
tieto- ja viestintätekniikan prosessien, 
tuotteiden ja palvelujen eurooppalaisia 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmiä, 
viraston tutkimusten toteuttamista koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä sekä kansallisten 
sertifioinnin valvontaviranomaisten 
komissiolle tekemien, akkreditoituja 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia 
koskevien ilmoitusten olosuhteita, 
muotoseikkoja ja menettelyjä siten, että 
otetaan huomioon sähköisen 
ilmoitusvälineen ”New Approach Notified 
and Designated Organisations” (NANDO) 
todettu tehokkuus.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti Tarkistus

(66) Viraston toimintaa olisi arvioitava 
riippumattomasti. Arvioinnissa olisi 
otettava huomioon viraston tavoitteiden 
saavuttaminen, sen toimintatavat ja sen 
tehtävien merkityksellisyys. Arvioinnissa 
olisi myös arvioitava eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointikehyksen 
vaikutusta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

(66) Viraston toimintaa olisi arvioitava
riippumattomasti. Arviointiin olisi 
sisällyttävä viraston menojen legitiimiys ja 
vaikuttavuus, sen tehokkuus 
tavoitteidensa saavuttamisessa ja kuvaus 
sen toimintatavoista ja sen tehtävien 
merkityksellisyydestä. Arvioinnissa olisi 
myös arvioitava eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointikehyksen 
vaikutusta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11) ’tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteella tai palvelulla’ mitä tahansa
verkko- ja tietojärjestelmien elementtiä tai 
elementtien ryhmää;

11) ’tieto- ja viestintätekniikan 
prosessilla, tuotteella tai palvelulla’ 
verkko- ja tietojärjestelmien elementin 
muodostavaa tuotetta, palvelua, prosessia, 
järjestelmää tai niiden yhdistelmää;

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a) ’kansallisella sertifioinnin 
valvontaviranomaisella’ jäsenvaltion 
viranomaista, joka vastaa sen alueella 
kyberturvallisuuden sertifiointiin liittyvien 
seuranta-, täytäntöönpano- ja 
valvontatehtävien hoitamisesta;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a) ’itse annettavalla 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksella’ 
valmistajan lausumaa siitä, että sen tieto-
ja viestintätekniikan prosessit, tuotteet tai 
palvelut ovat tietyn eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän mukaisia.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virasto hoitaa sille tämän asetuksen 
mukaisesti kuuluvia tehtäviä 
kyberturvallisuuden korkean tason 
edistämiseksi unionissa.

1. Virasto hoitaa sille tämän asetuksen 
mukaisesti kuuluvia tehtäviä 
kyberturvallisuuden yhteisen korkean tason 
saavuttamiseksi, jotta voidaan estää 
kyberhyökkäyksiä unionissa, vähentää 
sisämarkkinoiden hajanaisuutta ja 
parantaa niiden toimintaa.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Virasto lisää 
kyberturvallisuusvalmiuksia unionin 
tasolla jäsenvaltioiden toimien 
täydentämiseksi kyberuhkien 
ehkäisemisessä ja niihin vastaamisessa 
erityisesti rajat ylittävien poikkeamien 
tapauksessa.

5. Virasto lisää osaltaan 
kyberturvallisuusvalmiuksia unionin 
tasolla jäsenvaltioiden toimien 
täydentämiseksi ja vahvistamiseksi
kyberuhkien ehkäisemisessä ja niihin 
vastaamisessa erityisesti rajat ylittävien 
poikkeamien tapauksessa.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Virasto edistää sertifioinnin käyttöä 
muun muassa osallistumalla
kyberturvallisuuden sertifiointikehyksen 
perustamiseen ja ylläpitoon unionin tasolla 
tämän asetuksen III osaston mukaisesti, 
jotta voidaan lisätä avoimuutta tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
kyberturvallisuuden varmistuksessa ja tällä 
tavoin vahvistaa luottamusta digitaalisiin 
sisämarkkinoihin.

6. Virasto edistää sertifioinnin käyttöä 
ja välttää samalla hajanaisuutta, joka 
aiheutuu nykyisten 
sertifiointijärjestelmien välisen 
koordinoinnin puutteesta unionissa. 
Virasto osallistuu kyberturvallisuuden 
sertifiointikehyksen perustamiseen ja 
ylläpitoon unionin tasolla 43–54 artiklan 
[III osasto] mukaisesti, jotta voidaan lisätä 
avoimuutta tieto- ja viestintätekniikan 
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tuotteiden ja palvelujen 
kyberturvallisuuden varmistuksessa ja tällä 
tavoin vahvistaa luottamusta digitaalisiin 
sisämarkkinoihin.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Virasto edistää tietoisuuden 
korkeaa tasoa kansalaisten ja yritysten 
keskuudessa kyberturvallisuuteen 
liittyvissä kysymyksissä.

7. Virasto edistää tietoisuuden 
korkeaa tasoa kansalaisten, viranomaisten
ja yritysten keskuudessa 
kyberturvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. avustaa ja neuvoa erityisesti 
antamalla riippumattomia lausuntoja ja 
tekemällä valmistelutyötä unionin 
politiikan ja lainsäädännön kehittämisessä 
ja tarkistamisessa kyberturvallisuuden 
alalla sekä alakohtaisissa 
toimintapoliittisissa ja lainsäädännöllisissä 
aloitteissa, kun niihin liittyy 
kyberturvallisuuskysymyksiä;

1. avustaa ja neuvoa unionin 
politiikan ja lainsäädännön kehittämisessä 
ja tarkistamisessa kyberturvallisuuden 
alalla sekä alakohtaisissa 
toimintapoliittisissa ja lainsäädännöllisissä 
aloitteissa, kun niihin liittyy 
kyberturvallisuuskysymyksiä;

Perustelu

Viraston olisi voitava itse valita välineet tehtäviensä toteuttamiseksi.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. auttaa asetuksella (EU) 2016/679 
perustettua Euroopan tietosuojaneuvostoa 
sellaisten suuntaviivojen laatimisessa, 
joilla määritetään teknisellä tasolla ehdot, 
jotka antavat rekisterinpitäjille 
mahdollisuuden henkilötietojen lailliseen 
käyttöön tietotekniseen turvallisuuteen 
liittyviä tarkoituksia varten niiden 
infrastruktuurin suojelemiseksi 
havaitsemalla ja estämällä niiden 
tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä 
sovellettaessa seuraavia: i) asetus (EU) 
2016/679;1 a; ii) direktiivi (EU) 
2016/1148;1 b; ja iii) direktiivi 
2002/58/EY1 c;

_________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 
6 päivänä heinäkuuta 2016, 
toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen 
verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuuden varmistamiseksi koko 
unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

Perustelu

Perustetaan asianmukaiset yhteistyömekanismit.
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) sähköisen viestinnän turvallisuuden 
parantamista muun muassa tarjoamalla 
asiantuntemusta ja neuvontaa sekä 
helpottamalla parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa toimivaltaisten viranomaisten 
välillä;

2) sähköisen viestinnän sekä tiedon 
varastoinnin ja käsittelyn turvallisuuden 
parantamista muun muassa tarjoamalla 
asiantuntemusta ja neuvontaa sekä 
helpottamalla parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa toimivaltaisten viranomaisten 
välillä;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Virasto helpottaa pitkän aikavälin 
eurooppalaisen kyberturvallisuutta 
koskevan hankkeen kehittämistä ja 
käynnistämistä, jotta voidaan tukea 
riippumattoman unionin 
kyberturvallisuustoimialan kasvua sekä 
valtavirtaistaa kyberturvallisuus kaikkeen 
unionin tieto- ja viestintätekniseen 
kehitykseen.

Perustelu

ENISAn olisi neuvottava lainsäätäjiä valmisteltaessa toimintapolitiikkoja, jotka antavat 
unionille mahdollisuuden saavuttaa kolmansien maiden tietoteknisen turvallisuuden toimialat. 
Hankkeen olisi oltava laajuudeltaan vastaava kuin mitä ilmailualalla on toteutettu 
(esimerkkinä Airbus). Tämä on tarpeen, jotta voidaan kehittää vahvempi, itsenäinen ja 
luotettava unionin tieto- ja viestintätekniikan toimiala (ks. tieteellisten ja teknisten arviointien 
yksikön (STOA) tutkimus PE 614.531).

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kahden tai useamman sellaisen 
jäsenvaltion pyynnöstä, jota asia koskee, ja 
pelkästään neuvonnan tarjoamiseksi uusien 
poikkeamien ehkäisemistä varten virasto 
antaa tukea jälkikäteen tehtävälle tekniselle 
tutkimukselle tai suorittaa tällaisen 
tutkimuksen sen jälkeen, kun 
vaikutukseltaan merkittävistä poikkeamista 
saadaan direktiivin (EU) 2016/1148 
mukaisesti ilmoituksia yrityksiltä, joihin 
nämä poikkeamat ovat vaikuttaneet. 
Lisäksi virasto suorittaa tällaisen 
tutkimuksen asianmukaisesti perustellusta 
pyynnöstä, jonka komissio tekee 
yhteisymmärryksessä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa tapauksissa, joissa 
tällaiset poikkeamat vaikuttavat useampaan 
kuin kahteen jäsenvaltioon.

Yhden tai useamman sellaisen jäsenvaltion 
pyynnöstä, jota asia koskee, ja pelkästään 
neuvonnan tarjoamiseksi uusien 
poikkeamien ehkäisemistä varten virasto 
antaa tukea jälkikäteen tehtävälle tekniselle 
tutkimukselle tai suorittaa tällaisen 
tutkimuksen sen jälkeen, kun 
vaikutukseltaan merkittävistä poikkeamista 
saadaan direktiivin (EU) 2016/1148
mukaisesti ilmoituksia yrityksiltä, joihin 
nämä poikkeamat ovat vaikuttaneet. 
Lisäksi virasto suorittaa tällaisen 
tutkimuksen asianmukaisesti perustellusta 
pyynnöstä, jonka komissio tekee 
yhteisymmärryksessä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa tapauksissa, joissa 
tällaiset poikkeamat vaikuttavat useampaan 
kuin kahteen jäsenvaltioon.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kokoamalla raportteja kansallisista 
lähteistä, jotta voidaan edistää yhteistä 
tilannetietoisuutta;

a) kokoamalla raportteja kansallisista 
ja kansainvälisistä lähteistä, jotta voidaan 
edistää yhteistä tilannetietoisuutta;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) arvioida yhteistyössä Euroopan 
kyberturvallisuuden sertifiointiryhmän 
kanssa menettelyjä, joita 51 artiklassa 
tarkoitetut vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset ovat ottaneet käyttöön 
eurooppalaisten 
kyberturvallisuussertifikaattien 
myöntämistä varten, tarkoituksenaan 
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varmistaa, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset soveltavat tätä asetusta 
yhdenmukaisesti myöntäessään 
sertifikaatteja;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b) toteuttaa säännöllisiä 
riippumattomia jälkitarkastuksia, joissa 
tarkastellaan, ovatko sertifioidut tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteet ja palvelut 
eurooppalaisten kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien mukaisia;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) koota ja julkaista ohjeita ja laatia 
hyviä käytäntöjä, jotka koskevat tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
kyberturvallisuusvaatimuksia, yhteistyössä 
kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten ja toimialan kanssa;

3) koota ja julkaista ohjeita ja laatia, 
myös kyberhygienian periaatteista ja 
salaisten takaovien estämisestä, hyviä 
käytäntöjä, jotka koskevat tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
kyberturvallisuusvaatimuksia, yhteistyössä 
kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten ja toimialan kanssa
virallisessa, standardoidussa ja avoimessa 
prosessissa;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) helpottaa tieto- ja viestintäteknisten b) kuulla kansainvälisiä 
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tuotteiden ja palvelujen riskinhallintaan ja 
turvallisuuteen liittyvien eurooppalaisten ja 
kansainvälisten standardien laatimista ja 
käyttöönottoa sekä antaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa neuvoja ja 
suuntaviivoja keskeisten palvelujen 
tarjoajia ja digitaalisen palvelun tarjoajia 
koskeviin turvallisuusvaatimuksiin 
liittyvistä teknisistä aloista sekä jo 
olemassa olevista standardeista, mukaan 
lukien jäsenvaltioiden kansalliset 
standardit, direktiivin (EU) 2016/1148 19 
artiklan 2 kohdan mukaisesti;

standardointielimiä ja eurooppalaisia 
standardointiorganisaatioita standardien 
kehityksestä, varmistaa eurooppalaisissa 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmissä käytettyjen 
standardien asianmukaisuus ja helpottaa
tieto- ja viestintäteknisten tuotteiden ja 
palvelujen riskinhallintaan ja 
turvallisuuteen liittyvien relevanttien
eurooppalaisten ja kansainvälisten 
standardien laatimista ja käyttöönottoa 
sekä antaa yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa neuvoja ja suuntaviivoja keskeisten 
palvelujen tarjoajia ja digitaalisen palvelun 
tarjoajia koskeviin 
turvallisuusvaatimuksiin liittyvistä 
teknisistä aloista sekä jo olemassa olevista 
standardeista, mukaan lukien 
jäsenvaltioiden kansalliset standardit, 
direktiivin (EU) 2016/1148 19 artiklan 2 
kohdan mukaisesti;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) laatia ohjeet siitä, miten ja milloin 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen, 
kun ne saavat tietoa tämän asetuksen 
III osaston mukaisesti sertifioidun tieto-
ja viestintätekniikan prosessin, tuotteen 
tai palvelun aiemmin tuntemattomasta 
haavoittuvuudesta, mukaan lukien ohjeet 
haavoittuvuuksista ilmoittamista 
koskevien toimintaperiaatteiden 
koordinoinnista;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)



PE616.831v02-00 36/69 AD\1153124FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

b b) laatii ohjeet unionissa 
markkinoille saatettuja tai unionista 
vietäviä tietoteknisiä laitteita koskevista 
vähimmäistason 
turvallisuusvaatimuksista;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kokoaa, järjestää ja saattaa yleisön 
saataville erityisen portaalin kautta unionin 
toimielimiltä, virastoilta ja elimiltä 
saatavaa tietoa kyberturvallisuudesta;

d) kokoaa, järjestää ja saattaa yleisön 
saataville erityisen portaalin kautta unionin 
toimielimiltä, virastoilta ja elimiltä 
saatavaa tietoa kyberturvallisuudesta, myös 
tietoa merkittävistä 
kyberturvallisuuspoikkeamista ja 
merkittävistä tietoturvaloukkauksista;

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) lisää suuren yleisön tietoisuutta 
kyberturvallisuuteen liittyvistä riskeistä ja
antaa yksittäisille käyttäjille ohjeita hyvistä 
käytännöistä kansalaisten ja 
organisaatioiden käyttöön;

e) lisää suuren yleisön tietoisuutta 
kyberturvallisuuteen liittyvistä riskeistä,
antaa käyttäjille ohjeita hyvistä 
käytännöistä kansalaisten ja 
organisaatioiden käyttöön ja edistää 
ennaltaehkäisevien vahvojen 
tietotekniikan turvallisuuteen liittyvien 
toimenpiteiden sekä luotettavien 
tietoturva- ja yksityisyydensuojatoimien 
käyttöönottoa;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

g a) tukee jäsenvaltioiden välistä 
tiiviimpää yhteistyötä ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa 
kyberturvallisuuskoulutusta, 
kyberhygieniaa ja kybertietoisuutta 
koskevissa asioissa;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) antaa unionille ja jäsenvaltioille 
neuvoja kyberturvallisuusalan 
tutkimustarpeista ja -painopisteistä, jotta 
nykyisiin ja kehittyviin riskeihin ja uhkiin, 
myös jos ne liittyvät uusiin ja kehittyviin 
tieto- ja viestintäteknologioihin, voitaisiin 
löytää toimivia ratkaisuja ja jotta 
riskinehkäisytekniikoita voitaisiin käyttää 
tehokkaasti;

a) varmistaa asianomaisten 
käyttäjäryhmien kuulemisen etukäteen ja 
antaa unionille ja jäsenvaltioille neuvoja 
kyberturvallisuusalan tutkimustarpeista ja -
painopisteistä, jotta nykyisiin ja kehittyviin 
riskeihin ja uhkiin, myös jos ne liittyvät 
uusiin ja kehittyviin tieto- ja 
viestintäteknologioihin, voitaisiin löytää 
toimivia ratkaisuja ja jotta 
riskinehkäisytekniikoita voitaisiin käyttää 
tehokkaasti;

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokuntaan kuuluu kustakin 
jäsenvaltiosta yksi edustaja ja kaksi 
komission nimittämää edustajaa. Kaikilla 
edustajilla on äänioikeus.

1. Johtokuntaan kuuluu kustakin 
jäsenvaltiosta yksi edustaja ja kaksi 
komission ja Euroopan parlamentin 
nimittämää edustajaa. Kaikilla edustajilla 
on äänioikeus.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – e alakohta



PE616.831v02-00 38/69 AD\1153124FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

e) arvioi ja hyväksyy viraston 
toimintaa koskevan vuotuisen 
konsolidoidun toimintakertomuksen ja 
toimittaa sen yhdessä arviointinsa kanssa 
seuraavan vuoden heinäkuun 1 päivään 
mennessä Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle. 
Toimintakertomus sisältää tilinpäätöksen ja 
kuvauksen siitä, kuinka virasto on 
saavuttanut tulosindikaattorinsa. 
Toimintakertomus julkistetaan;

e) arvioi ja hyväksyy viraston 
toimintaa koskevan vuotuisen 
konsolidoidun toimintakertomuksen ja 
toimittaa sen yhdessä arviointinsa kanssa 
seuraavan vuoden heinäkuun 1 päivään 
mennessä Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle. 
Toimintakertomus sisältää tilinpäätöksen, 
kuvauksen menojen vaikuttavuudesta ja 
arvion viraston tehokkuudesta sekä siitä, 
missä määrin se on saavuttanut 
tulosindikaattorinsa. Toimintakertomus 
julkistetaan;

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) nimittää pääjohtajan ja jatkaa 
tarvittaessa tämän toimikautta tai erottaa 
tämän asetuksen 33 artiklan mukaisesti;

m) nimittää pääjohtajan ammatillisiin 
kriteereihin perustuvan valintamenettelyn 
kautta ja jatkaa tarvittaessa tämän 
toimikautta tai erottaa tämän asetuksen 33 
artiklan mukaisesti;

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) tekee kaikki päätökset viraston 
sisäisistä rakenteista ja tarvittaessa niiden 
muuttamisesta ottaen huomioon viraston 
toimintatarpeet ja moitteettoman 
varainhoidon;

o) tekee kaikki päätökset viraston 
sisäisistä rakenteista ja tarvittaessa niiden 
muuttamisesta ottaen huomioon viraston 
tässä asetuksessa luetellut toimintatarpeet 
ja moitteettoman varainhoidon;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Pääjohtaja raportoi pyydettäessä 
Euroopan parlamentille tehtäviensä 
hoidosta. Neuvosto voi pyytää pääjohtajaa 
raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

2. Pääjohtaja raportoi vuosittain tai 
pyydettäessä Euroopan parlamentille 
tehtäviensä hoidosta. Neuvosto voi pyytää 
pääjohtajaa raportoimaan tehtäviensä 
hoidosta.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta perustaa pääjohtajan 
esityksestä pysyvän sidosryhmän, joka 
koostuu asiaan liittyviä sidosryhmiä, kuten 
tieto- ja viestintätekniikan alaa, sähköisten 
viestintäverkkojen tai yleisön saatavilla 
olevien palvelujen tarjoajia ja 
kuluttajajärjestöjä, edustavista 
tunnustetuista asiantuntijoista, 
tiedeyhteisöä edustavista 
kyberturvallisuusasiantuntijoista sekä 
[eurooppalaisesta sähköisen viestinnän 
säännöstöstä annetun direktiivin] 
mukaisesti ilmoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten sekä lainvalvonta- ja 
tietosuojaviranomaisten edustajista.

1. Johtokunta perustaa pääjohtajan 
esityksestä pysyvän sidosryhmän, joka 
koostuu asiaan liittyviä sidosryhmiä, kuten 
tieto- ja viestintätekniikan alaa sekä
sähköisten viestintäverkkojen tai yleisön 
saatavilla olevien palvelujen tarjoajia, 
erityisesti eurooppalaisen 
viestintätekniikan alan toimijoita ja 
palveluntarjoajia, pienten ja keskisuurten 
yritysten yhdistyksiä sekä 
kuluttajajärjestöjä ja -yhdistyksiä 
edustavista tunnustetuista asiantuntijoista, 
kyberturvallisuuden alan tieteellisistä 
asiantuntijoista, asetuksen (EU) No 
1025/2012 2 artiklan 8 kohdassa 
määriteltyjen eurooppalaisten 
standardointiorganisaatioiden edustajista, 
asiaan liittyvien alakohtaisten unionin 
virastojen ja elinten edustajista sekä 
[eurooppalaisesta sähköisen viestinnän 
säännöstöstä annetun direktiivin] 
mukaisesti ilmoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten sekä lainvalvonta- ja 
tietosuojaviranomaisten edustajista.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Pysyvän sidosryhmän jäsenten 
toimikausi on kaksi ja puoli vuotta. 
Johtokunnan jäsenet eivät saa olla pysyvän 
sidosryhmän jäseniä. Komission ja 
jäsenvaltioiden asiantuntijoilla on oikeus 
olla läsnä pysyvän sidosryhmän 
kokouksissa ja osallistua sen työhön. 
Muiden pääjohtajan tärkeiksi katsomien 
elinten edustajia, jotka eivät ole pysyvän 
sidosryhmän jäseniä, voidaan pyytää 
saapuville pysyvän sidosryhmän 
kokouksiin ja osallistumaan sen työhön.

4. Pysyvän sidosryhmän jäsenten 
toimikausi on kaksi ja puoli vuotta. 
Johtokunnan ja hallituksen jäsenet
pääjohtajaa lukuun ottamatta eivät saa 
olla pysyvän sidosryhmän jäseniä. 
Komission ja jäsenvaltioiden 
asiantuntijoilla on oikeus olla läsnä 
pysyvän sidosryhmän kokouksissa ja 
osallistua sen työhön. Muiden pääjohtajan 
tärkeiksi katsomien elinten edustajia, jotka 
eivät ole pysyvän sidosryhmän jäseniä, 
voidaan pyytää saapuville pysyvän 
sidosryhmän kokouksiin ja osallistumaan 
sen työhön.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pysyvä sidosryhmä neuvoo virastoa 
sen tehtävien hoidossa. Erityisesti se 
neuvoo pääjohtajaa tämän laatiessa esitystä 
viraston työohjelmaksi sekä 
yhteydenpidossa asianmukaisten 
sidosryhmien kanssa kaikissa työohjelmaan 
liittyvissä kysymyksissä.

5. Pysyvä sidosryhmä neuvoo virastoa 
sen tehtävien hoidossa. Erityisesti se 
neuvoo pääjohtajaa tämän laatiessa esitystä 
viraston työohjelmaksi sekä 
yhteydenpidossa asianmukaisten 
sidosryhmien kanssa kaikissa työohjelmaan 
liittyvissä kysymyksissä. Se voi myös 
ehdottaa, että komissio pyytää virastoa 
valmistelemaan ehdolla olevia 
eurooppalaisia kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmiä 44 artiklan 
mukaisesti joko omasta aloitteestaan tai 
saatuaan ehdotuksia asianomaisilta 
sidosryhmiltä.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Pysyvä sidosryhmä neuvoo 
virastoa ehdolla olevien eurooppalaisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien valmistelussa.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Virasto varmistaa, että suuri yleisö 
ja kaikki asianomaiset tahot saavat 
asianmukaista, puolueetonta, luotettavaa ja 
helposti saatavissa olevaa tietoa erityisesti 
viraston työn tuloksista. Sen on myös 
julkistettava 22 artiklan mukaisesti tehdyt 
sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset.

2. Virasto varmistaa, että suuri yleisö 
ja kaikki asianomaiset tahot saavat 
asianmukaista, puolueetonta, luotettavaa ja 
helposti saatavissa olevaa tietoa erityisesti 
viraston keskusteluista ja työn tuloksista. 
Sen on myös julkistettava 22 artiklan 
mukaisesti tehdyt sidonnaisuuksia koskevat 
ilmoitukset.

Perustelu

Avoimuutta on voitava valvoa, ottaen huomioon 24 artiklan soveltaminen.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisella kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmällä todistetaan, että 
tällaisen järjestelmän mukaisesti 
sertifioidut tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteet ja palvelut täyttävät määritellyt 
vaatimukset, jotka koskevat niiden kykyä 
suojautua tietyllä varmuustasolla toimilta, 
joiden tarkoituksena on vaarantaa
tallennettujen, siirrettävien tai käsiteltävien 
tietojen tai kyseisissä tuotteissa, 
prosesseissa, palveluissa ja järjestelmissä 

Eurooppalainen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmä perustetaan 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
turvallisuustason vahvistamiseksi ja 
yhdenmukaisen lähestymistavan 
soveltamiseksi eurooppalaiseen 
sertifiointiin unionin tasolla, jotta 
varmistetaan, että tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteet, palvelut ja 
järjestelmät ovat resistenttejä 
kyberhyökkäyksille.
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tarjottavien tai välitettävien toimintojen tai 
palvelujen käytettävyys, aitous, eheys ja 
luottamuksellisuus.

Sillä todistetaan, että tällaisen järjestelmän 
mukaisesti sertifioidut tieto- ja 
viestintätekniikan prosessit, tuotteet ja 
palvelut täyttävät määritellyt yhteiset 
vaatimukset ja ominaisuudet, jotka 
koskevat niiden kykyä suojautua tietyllä 
varmuustasolla toimilta, joiden 
tarkoituksena on vaarantaa tallennettujen, 
siirrettävien tai käsiteltävien tietojen tai 
kyseisissä prosesseissa, tuotteissa, 
palveluissa ja järjestelmissä tarjottavien tai 
välitettävien toimintojen tai palvelujen 
käytettävyys, aitous, eheys ja 
luottamuksellisuus.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
43 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

43 a artikla

Työohjelma

ENISA laatii sertifiointiryhmää ja 
pysyvää sidosryhmää kuultuaan ja 
komission hyväksynnän saatuaan 
työohjelman, jossa esitetään unionin 
tasolla toteutettavat yhteiset toimet tämän 
osaston yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi ja johon sisällytetään 
sellaisten tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteiden ja palvelujen 
prioriteettiluettelo, joiden tapauksessa se 
katsoo unionin kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän olevan tarpeen.

Työohjelma laaditaan viimeistään 
[kuuden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta], ja uusi 
työohjelma laaditaan sen jälkeen aina 
kahden vuoden välein. Työohjelma 
julkistetaan.

Tarkistus 64
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on esittänyt asiaa 
koskevan pyynnön, ENISA valmistelee 
ehdolla olevan eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän, joka täyttää tämän 
asetuksen 45, 46 ja 47 artiklassa esitetyt 
vaatimukset. Jäsenvaltiot tai 53 artiklalla 
perustettu Euroopan kyberturvallisuuden 
sertifiointiryhmä, jäljempänä 
’sertifiointiryhmä’, voivat esittää 
komissiolle ehdolla olevan eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän
valmistelemista.

1. Kun komissio on esittänyt asiaa 
koskevan pyynnön, ENISA valmistelee 
ehdolla olevan eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän, joka täyttää tämän 
asetuksen 45, 46 ja 47 artiklassa esitetyt 
vaatimukset. Jäsenvaltiot, 53 artiklalla 
perustettu Euroopan kyberturvallisuuden 
sertifiointiryhmä, jäljempänä 
’sertifiointiryhmä’, tai 20 artiklalla 
perustettu pysyvä sidosryhmä voivat 
esittää komissiolle ehdolla olevan 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän valmistelemista.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valmistellessaan 1 kohdassa 
tarkoitettuja ehdolla olevia järjestelmiä 
ENISA kuulee kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä ja tekee tiivistä yhteistyötä 
sertifiointiryhmän kanssa.
Sertifiointiryhmä antaa ENISAlle apua ja 
asiantuntijaneuvontaa, jota ENISA 
tarvitsee ehdolla olevan järjestelmän 
valmistelussa, tarvittaessa myös antamalla 
lausuntoja.

2. Valmistellessaan 1 kohdassa 
tarkoitettuja ehdolla olevia järjestelmiä 
ENISA kuulee pysyvää sidosryhmää ja 
erityisesti eurooppalaisia 
standardointiorganisaatioita sekä kaikkia 
muita asiaankuuluvia sidosryhmiä, myös 
kuluttajajärjestöjä, virallisessa,
standardoidussa ja avoimessa prosessissa,
ja tekee tiivistä yhteistyötä 
sertifiointiryhmän kanssa sekä ottaa 
huomioon voimassa olevat kansalliset ja 
kansainväliset standardit. 
Valmistellessaan kutakin ehdolla olevaa 
järjestelmää ENISA laatii tarkistuslistan 
riskeistä ja vastaavista 
kyberturvallisuusominaisuuksista.

Sertifiointiryhmä antaa ENISAlle apua ja 
asiantuntijaneuvontaa, jota ENISA 
tarvitsee ehdolla olevan järjestelmän 
valmistelussa, tarvittaessa myös antamalla 
lausuntoja.
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ENISA voi lisäksi tarvittaessa perustaa 
lisäavun ja -neuvojen tarjoamiseksi 
sidosryhmien kuulemisen 
asiantuntijaryhmän, joka koostuu 
pysyvän sidosryhmän ja muiden 
asiaankuuluvien sidosryhmien jäsenistä, 
joilla on erityisasiantuntemusta tietyn 
ehdolla olevan järjestelmän alalta.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ENISA toimittaa tämän artiklan 2 
kohdan mukaisesti valmistellun ehdolla 
olevan eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän komissiolle.

3. ENISA toimittaa tämän artiklan 2 
kohdan mukaisesti valmistellun ehdolla 
olevan eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän komissiolle, joka 
arvioi sen sopivuuden 1 kohdassa 
tarkoitetun pyynnön tavoitteiden 
saavuttamiseen.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. ENISA noudattaa 
salassapitovelvollisuutta kaikkien tämän 
asetuksen mukaisten tehtävien 
suorittamisen aikana saatujen tietojen 
osalta.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi ENISA:n 4. Siirretään komissiolle valta antaa 
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valmisteleman ehdolla olevan 
järjestelmän pohjalta hyväksyä 55 
artiklan 1 kohdan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
eurooppalaisista kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmistä, jotka täyttävät 
tämän asetuksen 45, 46 ja 47 artiklan 
vaatimukset.

55 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
sellaisten eurooppalaisten
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien perustamista, 
jotka täyttävät tämän asetuksen 45, 46 ja 
47 artiklan vaatimukset. Antaessaan 
kyseiset delegoidut säädökset komissio 
perustaa tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteiden ja palvelujen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmät mahdollisiin 
asianomaisiin ENISAn valmistelemiin 
ehdolla oleviin järjestelmiin. Komissio voi 
kuulla Euroopan tietosuojaneuvostoa ja 
ottaa sen näkemyksen huomioon ennen 
tällaisten delegoitujen säädösten 
hyväksymistä.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. ENISA ylläpitää erityistä 
verkkosivustoa, joka tarjoaa eurooppalaisia 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmiä 
koskevaa tiedotusta ja julkisuutta.

5. ENISA ylläpitää erityistä 
verkkosivustoa, joka tarjoaa eurooppalaisia 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmiä 
koskevaa tiedotusta ja julkisuutta, mukaan 
lukien tiedot kaikista ehdolla olevista 
järjestelmistä, jotka komissio on pyytänyt 
ENISAa valmistelemaan.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän suunnittelussa on 
otettava huomioon soveltuvin osin 
seuraavat turvallisuustavoitteet:

Kunkin Eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
suunnittelussa on otettava huomioon 
soveltuvin osin ainakin seuraavat 
turvallisuustavoitteet:
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Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) varmistaa tieto- ja
viestintätekniikan tuotteille ja palveluille 
ajantasainen ohjelmisto, joka ei sisällä 
tunnettuja haavoittuvuuksia, ja mekanismit, 
joilla varmistetaan ohjelmistojen turvalliset 
päivitykset.

g) varmistaa tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteille ja palveluille 
ajantasainen ohjelmisto ja laitteisto, joka ei 
sisällä tunnettuja haavoittuvuuksia; 
varmistaa, että ne on suunniteltu ja 
toteutettu siten, että rajoitetaan 
tehokkaasti niiden alttiutta 
haavoittuvuuksille, ja varmistaa, että 
niissä on mekanismit, joilla varmistetaan 
ohjelmistojen turvalliset päivitykset, 
mukaan lukien laitteiston päivitykset ja 
automaattiset turvallisuuspäivitykset;

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) varmistaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteita ja palveluja 
kehitetään ja käytetään siten, että niihin 
on esikonfiguroitu korkea 
kyberturvallisuuden ja tietosuojan taso 
sisäänrakennetun turvallisuuden 
periaatteen mukaisesti.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisessa
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä voidaan määritellä 

1. Kussakin eurooppalaisessa
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä voidaan määritellä 
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yksi tai useampi varmuustaso – perustaso, 
korotettu ja/tai korkea – kyseisessä 
järjestelmässä sertifioiduille tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteille ja palveluille.

yksi tai useampi riskiperusteinen 
varmuustaso – ”toiminnallisesti 
turvallinen”, ”huomattavan turvallinen”
ja/tai ”erittäin turvallinen” – kyseisessä 
järjestelmässä sertifioiduille tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteille ja palveluille.

Kunkin ehdolla olevan eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän varmuustaso 
määritetään 44 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti laaditussa tarkistuslistassa 
määritettyjen riskien perusteella ja 
sellaisten 
kyberturvallisuusominaisuuksien 
saatavuuden perusteella, joilla kyseisiä 
riskejä voidaan torjua tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteissa ja 
palveluissa, joihin sertifiointijärjestelmää 
sovelletaan.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kussakin järjestelmässä on 
määritettävä arviointimenetelmä tai -
prosessi, jota on noudatettava 
myönnettäessä sertifikaatteja kullakin 
varmuustasolla, riippuen kyseisessä 
järjestelmässä sertifioitujen tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
suunnitellusta käyttötarkoituksesta ja 
niihin sisältyvästä riskistä.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Varmuustasojen perustaso, 
korotettu ja korkea on täytettävä seuraavat 

2. Varmuustasojen ”toiminnallisesti 
turvallinen”, ”huomattavan turvallinen”
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vaatimukset: ja ”erittäin turvallinen” on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) perustasolla oleva varmuustaso 
viittaa eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän yhteydessä 
myönnettyyn sertifikaattiin, joka antaa 
rajallisen luottamustason tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteen tai palvelun 
väitetyille tai esitetyille 
kyberturvallisuusominaisuuksille ja jota 
luonnehditaan suhteessa siihen liittyviin 
teknisiin eritelmiin, standardeihin ja 
menettelyihin sekä teknisiin tarkastuksiin, 
joiden tarkoituksena on vähentää 
kyberturvallisuuspoikkeamien riskiä;

a) ”toiminnallisesti turvallinen”
varmuustaso viittaa eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
yhteydessä myönnettyyn sertifikaattiin, 
joka antaa riittävän luottamustason tieto- ja 
viestintätekniikan prosessin, tuotteen tai 
palvelun väitetyille tai esitetyille 
kyberturvallisuusominaisuuksille ja jota 
luonnehditaan suhteessa siihen liittyviin 
teknisiin eritelmiin, standardeihin ja 
menettelyihin sekä teknisiin tarkastuksiin, 
joiden tarkoituksena on vähentää 
kyberturvallisuuspoikkeamien riskiä;

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korotettu varmuustaso viittaa 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän yhteydessä 
myönnettyyn sertifikaattiin, joka antaa 
korotetun luottamustason tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteen tai palvelun 
väitetyille tai esitetyille 
kyberturvallisuusominaisuuksille ja jota 
luonnehditaan suhteessa siihen liittyviin 
teknisiin eritelmiin, standardeihin ja 
menettelyihin sekä teknisiin tarkastuksiin, 
joiden tarkoituksena on vähentää 
merkittävästi 
kyberturvallisuuspoikkeamien riskiä;

b) ”huomattavan turvallinen”
varmuustaso viittaa eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
yhteydessä myönnettyyn sertifikaattiin, 
joka antaa korotetun luottamustason tieto-
ja viestintätekniikan prosessin, tuotteen tai 
palvelun väitetyille tai esitetyille 
kyberturvallisuusominaisuuksille ja jota 
luonnehditaan suhteessa siihen liittyviin 
teknisiin eritelmiin, standardeihin ja 
menettelyihin sekä teknisiin tarkastuksiin, 
joiden tarkoituksena on vähentää 
merkittävästi 
kyberturvallisuuspoikkeamien riskiä;
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Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) korkea varmuustaso viittaa 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän yhteydessä 
myönnettyyn sertifikaattiin, joka antaa 
korotettua varmuustasoa korkeamman 
luottamustason tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteen tai palvelun väitetyille tai 
esitetyille kyberturvallisuusominaisuuksille 
ja jota luonnehditaan suhteessa siihen 
liittyviin teknisiin eritelmiin, standardeihin 
ja menettelyihin sekä teknisiin 
tarkastuksiin, joiden tarkoituksena on 
ehkäistä kyberturvallisuuspoikkeamat.

c) ”erittäin turvallinen” varmuustaso 
viittaa eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän yhteydessä 
myönnettyyn sertifikaattiin, joka antaa 
”huomattavan turvallista” varmuustasoa 
korkeamman luottamustason tieto- ja 
viestintätekniikan prosessin, tuotteen tai 
palvelun väitetyille tai esitetyille 
kyberturvallisuusominaisuuksille ja jota 
luonnehditaan suhteessa siihen liittyviin 
teknisiin eritelmiin, standardeihin ja 
menettelyihin sekä teknisiin tarkastuksiin, 
joiden tarkoituksena on ehkäistä 
kyberturvallisuuspoikkeamat. Tätä 
sovelletaan erityisesti tuotteisiin ja 
palveluihin, jotka on tarkoitettu 
direktiivin 2016/1148/EU 4 artiklan 
4 kohdassa määriteltyjen keskeisten 
palvelujen tarjoajien käyttöön.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisen
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
on sisällettävä seuraavat osatekijät:

1. Kunkin eurooppalaisen
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
on sisällettävä soveltuvin osin vähintään
seuraavat osatekijät:

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) sertifioinnin kohde ja 
soveltamisala, mukaan lukien sen 
kattamien tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteiden ja palvelujen tyyppi tai luokat;

a) sertifiointijärjestelmän kohde ja 
soveltamisala, mukaan lukien sen kattamat 
mahdolliset erityisalat ja sen kattamien 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja 
palvelujen tyyppi tai luokat;

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yksityiskohtainen erittely 
kyberturvallisuusvaatimuksista, joihin 
nähden erityiset tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteet ja palvelut arvioidaan, esimerkiksi
viittaamalla unionin tai kansainvälisiin
standardeihin tai teknisiin eritelmiin;

b) yksityiskohtainen erittely 
kyberturvallisuusvaatimuksista, joihin 
nähden erityiset tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteet ja palvelut arvioidaan, erityisesti
viittaamalla kansainvälisiin, 
eurooppalaisiin tai kansallisiin
standardeihin tai teknisiin eritelmiin;

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) yksityiskohtainen erittely siitä, 
voiko myönnettyä sertifikaattia soveltaa 
ainoastaan yksittäiseen tuotteeseen vai 
voiko sitä soveltaa tuoteryhmään, 
esimerkiksi saman perustuoterakenteen 
eri versioihin tai malleihin;

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) maininta siitä, onko itse annettu 
vaatimustenmukaisuusvakuutus sallittu 
järjestelmässä, ja menettely, jota 
sovelletaan vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin tai itse annettuun 
vaatimustenmukaisuusvakuutukseen tai 
molempiin;

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) sertifiointivaatimukset, jotka on 
määritetty siten, että sertifiointi voidaan 
sisällyttää tai se voi perustua tuottajan 
systemaattisiin 
kyberturvallisuusprosesseihin, joita 
noudatetaan tieto- ja viestintätekniikan 
prosessin, tuotteen tai palvelun 
suunnittelun, kehittämisen ja elinkaaren 
aikana;

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jos järjestelmä tarjoaa käyttöön 
merkkejä tai merkintöjä, näiden merkkien 
tai merkintöjen käytön edellytykset;

f) jos järjestelmä tarjoaa käyttöön 
merkkejä tai merkintöjä, kuten EU:n 
kyberturvallisuuden 
vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka 
osoittaa, että tieto- ja viestintätekniikan 
prosessi, tuote tai palvelu on 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän kriteerien 
mukainen, näiden merkkien tai 
merkintöjen käytön edellytykset;
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Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) jos järjestelmään kuuluu valvonta, 
säännöt sertifikaattien vaatimusten 
noudattamisen seurantaa varten, mukaan 
lukien mekanismit sen osoittamiseksi, että 
määriteltyjä kyberturvallisuusvaatimuksia 
noudatetaan jatkuvasti;

g) säännöt sertifikaattien vaatimusten 
noudattamisen seurantaa varten, mukaan 
lukien mekanismit sen osoittamiseksi, että 
määriteltyjä kyberturvallisuusvaatimuksia, 
kuten tarpeen ja mahdollisuuksien 
mukaan asianomaista tieto- ja 
viestintätekniikan prosessia, tuotetta tai 
palvelua koskevia pakollisia päivityksiä, 
parannuksia tai paikkauksia, noudatetaan 
jatkuvasti;

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ehdot sertifioinnin myöntämiselle, 
voimassa pitämiselle ja jatkamiselle sekä 
sen soveltamisalan laajentamiselle ja 
supistamiselle;

h) ehdot sertifioinnin myöntämiselle, 
voimassa pitämiselle, jatkamiselle ja 
uusimiselle sekä sen soveltamisalan 
laajentamiselle ja supistamiselle;

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) säännöt seurauksista tapauksissa, 
joissa sertifioidut tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteet ja palvelut eivät 
vastaa sertifiointivaatimuksia;

i) säännöt seurauksista tapauksissa, 
joissa sertifioidut tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteet ja palvelut eivät 
vastaa sertifiointivaatimuksia, ja yleiset 
tiedot tämän asetuksen 54 artiklassa 
säädetyistä seuraamuksista;
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Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) säännöt siitä, miten aiemmin 
tuntemattomat tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteiden ja palvelujen 
kyberhaavoittuvuudet on määrä raportoida 
ja käsitellä;

j) säännöt siitä, miten aiemmin 
tuntemattomat tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteiden ja palvelujen 
kyberhaavoittuvuudet on määrä raportoida 
ja käsitellä muun muassa 
haavoittuvuuksista ilmoittamista 
koskevien koordinoitujen prosessien 
avulla;

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) sellaisten kansallisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien yksilöinti, jotka 
kattavat saman tyypin tai samojen luokkien 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteita ja 
palveluja;

l) sellaisten kansallisten tai 
kansainvälisten kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien tai voimassa 
olevien vastavuoroista tunnustamista 
koskevien kansainvälisten sopimusten
yksilöinti, jotka kattavat saman tyypin tai 
samojen luokkien tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteita ja palveluja;

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

m a) sertifikaattien 
enimmäisvoimassaoloaika;

Tarkistus 92
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Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – m b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

m b) varmuustason ”erittäin 
turvallinen” resistenssi- ja 
resilienssitestausta koskevat säännöt.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos unionin säädöksessä niin 
säädetään, eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
mukaista sertifiointia voidaan käyttää 
osoittamaan, että kyseisen säädöksen 
vaatimusten suhteen vallitsee 
vaatimustenmukaisuusolettama.

3. Jos tulevassa unionin säädöksessä 
niin säädetään, eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
mukaista sertifiointia voidaan käyttää 
osoittamaan, että kyseisen säädöksen 
vaatimusten suhteen vallitsee 
vaatimustenmukaisuusolettama.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sertifiointi on vapaaehtoinen, jollei 
unionin lainsäädännössä toisin säädetä.

2. Eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän mukainen 
sertifiointi on pakollinen sellaisille tieto-
ja viestintätekniikan tuotteille, joihin 
sisältyy suuri riski ja jotka on tarkoitettu 
nimenomaisesti direktiivin 2016/1148/EU 
4 artiklan 4 kohdassa määriteltyjen 
keskeisten palvelujen tarjoajien käyttöön. 
Kaikkien muiden tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
osalta sertifiointi on vapaaehtoinen, jollei 
unionin lainsäädännössä toisin säädetä.
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Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan mukaisen 
eurooppalaisen 
kyberturvallisuussertifikaatin antavat 51 
artiklassa tarkoitetut 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
perustuen kriteereihin, jotka sisältyvät 44 
artiklan mukaisesti hyväksyttyyn 
eurooppalaiseen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmään.

3. Tämän artiklan mukaiset 
eurooppalaiset 
kyberturvallisuussertifikaatit antavat 51 
artiklassa tarkoitetut 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
perustuen kriteereihin, jotka sisältyvät 44 
artiklan mukaisesti hyväksyttyyn 
eurooppalaiseen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmään.

Vaihtoehtona vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen suorittamalle 
sertifioinnille tuotteen valmistajat ja 
palvelun tarjoajat voivat siinä 
tapauksessa, että kyseisessä järjestelmässä 
tarjotaan sellainen mahdollisuus, antaa 
itse annetun 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, jossa 
ne vakuuttavat, että prosessi, tuote tai 
palvelu on sertifiointijärjestelmän 
kriteerien mukainen. Tällaisissa 
tapauksissa tuotteen valmistajan tai 
palvelun tarjoajan on pyynnöstä esitettävä 
itse annettu 
vaatimustenmukaisuusvakuutus sitä 
pyytävälle kansalliselle sertifioinnin 
valvontaviranomaiselle ja ENISAlle.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa yksittäisessä eurooppalaisessa 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä voidaan määrätä, 
että järjestelmästä saatavan eurooppalaisen 

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, kuten kansalliseen 
turvallisuuteen liittyvistä syistä,
yksittäisessä eurooppalaisessa 
kyberturvallisuuden 
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kyberturvallisuussertifikaatin voi myöntää 
vain julkinen elin. Tämän julkisen elimen 
on oltava joko

sertifiointijärjestelmässä voidaan määrätä, 
että järjestelmästä saatavan eurooppalaisen 
kyberturvallisuussertifikaatin voi myöntää 
vain julkinen elin. Tämän julkisen elimen 
on oltava joko

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Luonnollisen tai oikeushenkilön, 
joka jättää tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteensa tai palvelunsa sertifioitaviksi, on 
toimitettava 51 artiklassa tarkoitetulle 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokselle kaikki 
sertifiointimenettelyn suorittamiseen 
tarvittavat tiedot.

5. Luonnollisen tai oikeushenkilön, 
joka jättää tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteensa tai palvelunsa sertifioitaviksi, on 
toimitettava 51 artiklassa tarkoitetulle 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokselle kaikki 
sertifiointimenettelyn suorittamiseen 
tarvittavat tiedot, mukaan lukien tiedot 
kaikista tunnetuista 
turvallisuushaavoittuvuuksista.

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sertifikaatit voidaan myöntää 
enintään kolmeksi vuodeksi, ja ne voidaan 
uusia samoin edellytyksin, jos sovellettavat 
vaatimukset täyttävät edelleen.

6. Sertifikaatit voidaan myöntää 
kussakin sertifiointijärjestelmässä 
määritellyksi enimmäisajaksi, ja ne 
pysyvät voimassa kyseisen enimmäisajan 
ja voidaan uusia samoin edellytyksin, jos 
sovellettavat kyseisen järjestelmän 
vaatimukset, mukaan lukien kaikki 
tarkistetut tai muutetut vaatimukset, 
täyttyvät edelleen.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a. Sertifikaatit pysyvät voimassa 
prosessin, tuotteen tai palvelun kaikkien 
uusien versioiden osalta, jos uuden 
version pääasiallisena tarkoituksena on 
paikata tai korjata tiedossa olevia tai 
mahdollisia turvallisuuteen liittyviä 
haavoittuvuuksia tai uhkia tai muulla 
tavoin puuttua niihin.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisia tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteita ja palveluja varten voimassa 
olevat kansalliset kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmät ja niihin liittyvät 
menettelyt, jotka kuuluvat jonkin 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän soveltamisalaan, 
lakkaavat tuottamasta oikeusvaikutuksia 
alkaen päivästä, joka vahvistetaan 44 
artiklan 4 kohdan nojalla hyväksytyssä 
täytäntöönpanosäädöksessä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan 
soveltamista. Sellaisia tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteita ja palveluja 
varten voimassa olevat kansalliset 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmät 
ja niihin liittyvät menettelyt, jotka eivät 
kuulu jonkin eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
soveltamisalaan, pysyvät edelleen 
voimassa.

1. Sellaisia tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteita ja palveluja varten voimassa 
olevat kansalliset kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmät ja niihin liittyvät 
menettelyt, jotka kuuluvat jonkin 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän soveltamisalaan, 
lakkaavat tuottamasta oikeusvaikutuksia 
alkaen päivästä, joka vahvistetaan 44 
artiklan 4 kohdan nojalla hyväksytyssä 
delegoidussa säädöksessä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan 
soveltamista. Komissio valvoo tämän 
alakohdan noudattamista, jotta vältytään 
järjestelmien rinnakkaisuudelta. Sellaisia 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteita ja 
palveluja varten voimassa olevat 
kansalliset kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmät ja niihin liittyvät 
menettelyt, jotka eivät kuulu jonkin 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän soveltamisalaan, 
pysyvät edelleen voimassa.

Tarkistus 101
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Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisissa kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmissä myönnetyt 
voimassa olevat sertifikaatit pysyvät 
voimassa niiden voimassaolon 
päättymispäivään asti.

3. Kansallisissa kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmissä myönnetyt ja 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän kattamat voimassa 
olevat sertifikaatit pysyvät voimassa niiden 
voimassaolon päättymispäivään asti.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin kansallisen sertifioinnin 
valvontaviranomaisen on oltava 
organisaatioltaan, rahoituspäätöksiltään, 
oikeudelliselta rakenteeltaan ja 
päätöksenteoltaan riippumaton yksiköistä, 
joita ne valvovat.

3. Kunkin kansallisen sertifioinnin 
valvontaviranomaisen on oltava 
organisaatioltaan, rahoituspäätöksiltään, 
oikeudelliselta rakenteeltaan ja 
päätöksenteoltaan riippumaton yksiköistä, 
joita ne valvovat, eivätkä ne saa olla 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksia tai kansallisia 
akkreditointielimiä.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) valvottava tämän osaston 
säännösten soveltamista ja huolehdittava 
niiden täytäntöönpanosta kansallisella 
tasolla sekä valvottava sitä, ovatko niiden 
alueelle sijoittautuneiden 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten myöntämät sertifikaatit 
tämän osaston vaatimusten ja vastaavan 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän vaatimusten 
mukaisia;

a) valvottava tämän osaston 
säännösten soveltamista ja huolehdittava 
niiden täytäntöönpanosta kansallisella 
tasolla sekä valvottava Euroopan 
kyberturvallisuuden sertifiointiryhmän 
53 artiklan 3 kohdan d a alakohdan 
nojalla hyväksymien sääntöjen mukaisesti
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i) sitä, ovatko niiden alueelle 
sijoittautuneiden 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten myöntämät sertifikaatit 
tämän osaston vaatimusten ja vastaavan 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän vaatimusten 
mukaisia; ja

ii) sitä, ovatko tieto- ja 
viestintätekniikan prosessia, tuotetta tai 
palvelua koskevat jonkin järjestelmän 
mukaiset itse annetut 
vaatimustenmukaisuusvakuutukset
vaatimusten mukaisia;

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) seurattava ja valvottava
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
toimintaa tämän asetuksen soveltamiseksi, 
mukaan lukien vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksista ilmoittaminen ja siihen 
liittyvät tehtävät tämän asetuksen 52 
artiklan mukaisesti;

b) seurattava, valvottava ja vähintään 
joka toinen vuosi arvioitava
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
toimintaa tämän asetuksen soveltamiseksi, 
mukaan lukien vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksista ilmoittaminen ja siihen 
liittyvät tehtävät tämän asetuksen 52 
artiklan mukaisesti;

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) käsiteltävä luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden tekemät valitukset, jotka 
liittyvät niiden alueelle sijoittautuneiden 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
myöntämiin sertifikaatteihin, tutkittava 
asianmukaisessa määrin valituksen kohde 
ja ilmoitettava valituksen tekijälle 
tutkinnan etenemisestä ja tuloksesta 

c) käsiteltävä luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden tekemät valitukset, jotka 
liittyvät niiden alueelle sijoittautuneiden 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
myöntämiin sertifikaatteihin tai itse 
annettuihin 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin, 
tutkittava asianmukaisessa määrin 
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kohtuullisessa ajassa; valituksen kohde ja ilmoitettava valituksen 
tekijälle tutkinnan etenemisestä ja 
tuloksesta kohtuullisessa ajassa;

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 6 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) raportoitava a alakohdan 
mukaisen valvonnan ja b alakohdan 
mukaisten arviointien tuloksista ENISAlle 
ja Euroopan kyberturvallisuuden 
sertifiointiryhmälle;

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 6 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tehtävä yhteistyötä muiden 
kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten tai muiden 
viranomaisten kanssa esimerkiksi 
jakamalla tietoa mahdollisista tapauksista, 
joissa tieto- ja viestintätekniikan tuotteet ja 
palvelut eivät vastaa tämän asetuksen tai 
yksittäisten eurooppalaisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien vaatimuksia;

d) tehtävä yhteistyötä muiden 
kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten, kansallisten 
akkreditointielinten tai muiden 
viranomaisten kanssa esimerkiksi 
jakamalla tietoa mahdollisista tapauksista, 
joissa tieto- ja viestintätekniikan tuotteet ja 
palvelut eivät vastaa tämän asetuksen tai 
yksittäisten eurooppalaisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien vaatimuksia, 
mukaan lukien sertifiointia koskevat 
vilpilliset, virheelliset tai petokselliset 
väitteet;

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 7 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) peruuttaa sellaisten kansallisten 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten akkreditointi, jotka eivät 
ole tämän asetuksen mukaisia;

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 7 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) peruuttaa kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti sertifikaatit, jotka eivät täytä 
tämän asetuksen tai eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
vaatimuksia;

e) peruuttaa kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti sertifikaatit, jotka eivät täytä 
tämän asetuksen tai eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
vaatimuksia, ja ilmoittaa asiasta 
kansallisille akkreditointielimille;

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 7 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) ehdottaa ENISAlle asiantuntijoita, 
jotka voisivat olla mukana 44 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa sidosryhmien 
kuulemisen asiantuntijaryhmässä;

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 8 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio asettaa tätä vaihtoa varten 
saataville yleisen sähköisen 
tietotukijärjestelmän.
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Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
50 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

50 a artikla

Vertaisarviointi

1. Kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten kaikesta niiden 
tämän asetuksen 50 artiklan nojalla 
suorittamasta toiminnasta tehdään 
vertaisarviointi.

2. Vertaisarvioinnissa on arvioitava 
kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten käyttöön ottamia 
menettelyjä, erityisesti menettelyjä, joilla 
tarkastetaan kyberturvallisuuden 
sertifioinnin kohteena olevien tuotteiden 
vaatimustenmukaisuus, henkilöstön 
pätevyys, tarkastusten ja 
tarkastusmenetelmien oikeellisuus sekä 
tulosten oikeellisuus. Vertaisarvioinnissa 
on myös arvioitava, onko kyseisillä 
kansallisilla sertifioinnin 
valvontaviranomaisilla riittävät resurssit 
tehtäviensä asianmukaiseen hoitamiseen, 
kuten 50 artiklan 4 kohdassa edellytetään.

3. Kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten vertaisarvioinnin 
suorittavat kaksi muiden jäsenvaltioiden 
kansallista sertifioinnin 
valvontaviranomaista ja komissio, ja 
vertaisarviointi suoritetaan vähintään 
viiden vuoden välein. ENISA voi 
osallistua vertaisarviointiin, ja se päättää 
osallistumisestaan 
riskinarviointianalyysin perusteella.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
55 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan vähintään 
viideksi vuodeksi vertaisarviointeja varten 
suunnitelma, jossa esitetään perusteet 
vertaisarviointiryhmän kokoonpanolle, 
arvioinnissa käytetyt menetelmät, 
aikataulu, arviointien suoritustiheys ja 
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muut arviointiin liittyvät tehtävät. 
Antaessaan tällaisia delegoituja säädöksiä 
komissio ottaa asianmukaisesti huomioon 
ryhmän näkemykset.

5. Ryhmä tarkastelee 
vertaisarviointien tuloksia. ENISA laatii 
tuloksista yhteenvedon ja julkistaa sen.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos valmistajat valitsevat tämän 
asetuksen 48 artiklan 3 kohdassa 
mukaisen itse annettavan 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset ryhtyvät lisätoimiin 
niiden sisäisten menettelyjen 
varmentamiseksi, joihin valmistaja on 
ryhtynyt sen varmistamiseksi, että sen 
tuotteet ja/tai palvelut ovat 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän vaatimusten 
mukaisia.

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) hyväksyä sitovia sääntöjä, joilla 
määritellään, miten usein kansallisten 
sertifioinnin valvontaviranomaisten on 
suoritettava sertifikaattien ja itse 
annettujen 
vaatimustenmukaisuusvakuutusten 
varmentamisia, sekä näiden 
varmennusten kriteerit, laajuus ja 
soveltamisala ja hyväksyä yhteiset 
säännöt ja standardit raportoinnille 
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50 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tarkastella merkityksellistä 
kehitystä kyberturvallisuussertifioinnin 
alalla ja vaihtaa hyviä käytäntöjä 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmistä;

e) tarkastella merkityksellistä 
kehitystä kyberturvallisuussertifioinnin 
alalla ja vaihtaa tietoa ja hyviä käytäntöjä 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmistä;

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) vaihtaa parhaita käytäntöjä, jotka 
liittyvät vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksia, eurooppalaisen 
kyberturvallisuussertifikaatin haltijoita ja 
itse annettavan 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
antaneita valmistajia ja palveluntarjoajia 
koskeviin tutkimuksiin;

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) helpottaa eurooppalaisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien mukauttamista 
kansainvälisesti tunnettuihin 
standardeihin ja tarvittaessa suositella 
ENISAlle aloja, joilla sen olisi oltava 
yhteydessä asianomaisiin kansainvälisiin 
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ja eurooppalaisiin 
standardointiorganisaatioihin, jotta 
voidaan puuttua kansainvälisesti 
tunnustettujen standardien puutteisiin tai 
aukkoihin;

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f c) antaa ENISAlle 43 a artiklassa 
tarkoitettua työohjelmaa laadittaessa 
neuvoja sellaisista tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteista ja palveluista 
laadittavasta prioriteettiluettelosta, joiden 
tapauksessa se katsoo unionin 
kyberturvallisuuden
sertifiointijärjestelmän olevan tarpeen;

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ENISAn on varmistettava, että sen
esityslistat, pöytäkirjat ja kirjatut 
päätökset rekisteröidään ja että näiden 
asiakirjojen julkaistut versiot asetetaan 
yleisön saataville ENISAn 
verkkosivustolla sertifiointiryhmän 
kunkin kokouksen jälkeen.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
55 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

55 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen
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Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

Siirretään komissiolle [perussäädöksen 
voimaantulopäivästä] viiden vuoden 
ajaksi 44 artiklan 4 kohdassa ja 
50 a artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta
ennen kunkin kauden päättymistä.

Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 44 artiklan 
4 kohdassa ja 50 a artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Edellä olevan 44 artiklan 4 kohdan ja 
50 a artiklan 4 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole [kahden kuukauden] 
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kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan [kahdella kuukaudella].
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