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LYHYET PERUSTELUT

Digitaalisella aikakaudella kyberturvallisuus on olennainen osa Euroopan unionin talouden 

kilpailukykyä ja unionin turvallisuutta sekä demokraattisia yhteiskuntiamme tukevaa 

koskemattomuutta ja niitä tukevia prosesseja. Korkeatasoisen kyberresilienssin takaaminen 

kaikkialla unionissa on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan saavuttaa kuluttajien luottamus 

digitaalisia sisämarkkinoita kohtaan ja kehittää edelleen innovatiivisempaa ja 

kilpailukykyisempää Eurooppaa. Vaikka Euroopan unionissa on yli 600 keskusta, jotka 

tarjoavat asiantuntemusta kyberturvallisuuden alalla, unioni on kyberturvallisuustuotteiden ja 

-ratkaisujen nettotuoja. Unionin on oltava yhtenäisempi ja tehokkaampi kyberhyökkäysten 

torjunnassa ja kyberturvallisuutta koskevan osaamisen parantamisessa sekä lisättävä 

valmiuksiaan, jotta se voi paremmin suojella unionin kansalaisia, yrityksiä ja julkisia 

instituutioita.

Komissio esitteli syyskuussa 2017 ns. kyberturvallisuusasetuksen, jota seurasi 12. syyskuuta 

2018 annettu ehdotus Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja 

tutkimusosaamiskeskuksen (jäljempänä ’osaamiskeskus’) ja kansallisten 

koordinointikeskusten verkoston perustamiseksi.

Valmistelija suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti komission ehdotukseen. Tiedonannossa 

kiinnitetään erityistä huomiota osaamiskeskuksen tavoitteisiin, joita ovat kyberturvallisuuteen 

liittyvien unionin teknologisten ja teollisten valmiuksien säilyttämisen ja kehittämisen sekä 

unionin kyberturvallisuusalan teollisuuden vahvistamisen ja sen kilpailukyvyn parantamisen

tukeminen, ja valmistelija on yhtä mieltä näistä tavoitteista. Osaamiskeskus helpottaa 

Euroopan kyberturvallisuuden osaamisverkoston ja kyberturvallisuuden osaamisyhteisön 

työtä ja auttaa koordinoimaan niiden toimintaa. Valmistelija odottaa, että osaamiskeskusta ja 

verkostoa käytetään välineinä unionin kansalaisten luottamuksen vahvistamiseksi sekä 

digitaalisten sisämarkkinoiden tehostamiseksi.

Valmistelija korostaa kuitenkin tiettyjä ehdotuksen kohtia, joita olisi täsmennettävä ja 

parannettava.

 Valmistelija on ensinnäkin vahvasti sitä mieltä, että akkreditointi- ja 
arviointiprosessit, joiden kautta elimet voivat tulla yhteisön jäseniksi, olisi 
yhdenmukaistettava EU:n tasolla, jotta eri jäsenvaltioiden akkreditoimien eri elinten 
toiminnan pirstoutuminen voitaisiin välttää.

 Toiseksi olisi pk-yritysten merkitys tuotava esiin, jotta voidaan parantaa niiden 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja niiden valmiuksia toimia ja lisätä kilpailukykyään 

sisämarkkinoilla. Tässä mielessä valmistelijan tavoitteena on saada aikaan 

sidosryhmien tasapainoinen edustus yhteisössä ja neuvoa-antavassa teollisuus- ja 

tiedekomiteassa kiinnittäen erityistä huomiota pk-yritysten osallistumiseen. Lisäksi 

valmistelija katsoo, että kansallisten koordinointikeskusten olisi tehtävä tiivistä 
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yhteistyötä keskenään kannustaakseen etenkin pk-yrityksiä toteuttamaan 

kyberturvallisuusalan rajat ylittäviä hankkeita.

 Kolmanneksi valmistelija on voimakkaasti sitä mieltä, että osaamiskeskuksen ja 
verkoston yhtenä pyrkimyksenä olisi oltava unionissa kehitettyjen 
kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen entistä laajemman käyttöönoton 
varmistaminen sekä unionin kyberturvallisuustoimialan kilpailukyvyn parantaminen. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi valmistelija tarkentaa, mitkä elimet voivat saada 
akkreditoinnin kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäseneksi, ja kannattaa 
kyberturvallisuusteknologiaa koskevan eurooppalaisen standardoinnin lisäämistä.

 Neljänneksi valmistelija katsoo jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien osalta, että 
komissiolle ei pitäisi antaa toimivaltuuksia lakkauttaa unionin osaamiskeskukselle 
suorittamaa rahoitusosuutta, vähentää sitä suhteellisesti tai keskeyttää sen 
suorittamista. Komissio ehdottaa tätä toimivaltaa sellaisten tapausten varalta, että 
rahoitukseen osallistuva jäsenvaltio ei maksa osuuttaan tai maksaa sen vain osittain tai 
määräajan jälkeen, mutta valmistelijan mielestä tällainen toimivalta rankaisisi 
kokonaisvaltaisesti asetuksella käyttöönotettua rakennetta ja estäisi jäsenvaltioita 
osallistumasta.

 Valmistelija korostaa lopuksi myös, että on tärkeää luoda vahva kyberosaamispohja, 

mikä tarkoittaa myös koulutuksen ja tietoisuutta lisäävien kampanjoiden järjestämistä.

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) Jokapäiväinen elämä ja talous 
perustuvat yhä enemmän 
digitaaliteknologiaan, ja kansalaiset tulevat 
entistä alttiimmiksi vakaville 
kyberturvallisuuspoikkeamille. 
Tulevaisuuden turvallisuus edellyttää muun 
muassa, että parannetaan teknologisia ja 
teollisia valmiuksia suojata unioni 
kyberuhilta, sillä sekä siviili-

1) Yli 80 prosentilla unionin 
väestöstä on internetyhteys ja 
jokapäiväinen elämä ja talous perustuvat 
yhä enemmän digitaaliteknologiaan, ja 
kansalaiset tulevat entistä alttiimmiksi 
vakaville kyberturvallisuuspoikkeamille. 
Tulevaisuuden turvallisuus edellyttää muun 
muassa, että parannetaan teknologisia ja 
teollisia valmiuksia suojata unioni 
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infrastruktuurit että sotilaalliset valmiudet 
ovat riippuvaisia turvallisista digitaalisista 
järjestelmistä. Unioni on jatkuvasti lisännyt 
toimiaan kasvaviin 
kyberturvallisuushaasteisiin vastaamiseksi.

kyberuhilta, sillä sekä siviili-
infrastruktuurit että sotilaalliset valmiudet 
ovat riippuvaisia turvallisista digitaalisista 
järjestelmistä. Unioni on jatkuvasti lisännyt 
toimiaan kasvaviin 
kyberturvallisuushaasteisiin vastaamiseksi.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

4) Valtion- ja hallitusten päämiehet 
totesivat syyskuussa 2017 järjestetyssä 
Tallinnan digitaalihuippukokouksessa, että 
unionista olisi tehtävä 
”kyberturvallisuusalan maailmanlaajuinen 
johtaja vuoteen 2025 mennessä, jotta 
voisimme varmistaa kansalaistemme, 
kuluttajiemme ja yritystemme 
luottamuksen ja suojan verkossa ja 
mahdollistaisimme vapaan ja lailla 
säännellyn internetin”.

4) Valtion- ja hallitusten päämiehet 
totesivat syyskuussa 2017 järjestetyssä 
Tallinnan digitaalihuippukokouksessa, että 
unionista olisi tehtävä 
”kyberturvallisuusalan maailmanlaajuinen 
johtaja vuoteen 2025 mennessä, jotta 
voisimme varmistaa kansalaistemme, 
kuluttajiemme ja yritystemme 
luottamuksen ja suojan verkossa ja 
mahdollistaisimme vapaan, 
turvallisemman ja lailla säännellyn 
internetin”.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Osaamiskeskuksen ja sen toimien 
olisi otettava huomioon asetuksen (EU) 
2019/XXX [uudelleenlaadittu asetus (EY) 
N:o 428/2009 sellaisena kuin sitä 
esitetään asiakirjassa COM(2016)0616]1 a

täytäntöönpano.

_________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/..., annettu ... päivänä 
...kuuta ..., kaksikäyttötuotteiden vientiä, 
siirtoa, välitystä, teknistä apua ja 
kauttakulkua koskevan unionin 
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valvontajärjestelmän perustamisesta 
(EUVL L ..., ..., s. ...).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

8) Osaamiskeskuksen olisi oltava 
unionin tärkein väline, jonka avulla 
kootaan yhteen kyberturvallisuusalan 
tutkimukseen, teknologiaan ja teolliseen 
kehittämiseen tehtäviä investointeja ja 
toteutetaan asiaan liittyviä hankkeita ja 
aloitteita yhdessä kyberturvallisuuden 
osaamisverkoston kanssa. Sen olisi 
annettava kyberturvallisuuden alaan 
liittyvää rahoitustukea Euroopan horisontti 
-ohjelmasta ja Digitaalinen Eurooppa 
-ohjelmasta, sen olisi oltava avoin 
Euroopan aluekehitysrahastolle ja 
tarvittaessa muille ohjelmille. Tämän 
toimintamallin pitäisi edistää 
kyberturvallisuusalan tutkimukseen, 
innovointiin, teknologiaan ja teolliseen 
kehittämiseen liittyvien synergioiden 
luomista ja rahoitustuen koordinointia sekä 
auttaa välttämään päällekkäisiä toimia.

8) Osaamiskeskuksen olisi oltava 
unionin tärkein väline, jonka avulla 
kootaan yhteen kyberturvallisuusalan 
tutkimukseen, teknologiaan ja teolliseen 
kehittämiseen tehtäviä investointeja ja 
toteutetaan asiaan liittyviä hankkeita ja 
aloitteita yhdessä kyberturvallisuuden
osaamisverkoston kanssa. Sen olisi 
annettava kyberturvallisuuden alaan 
liittyvää rahoitustukea Euroopan horisontti 
-ohjelmasta ja Digitaalinen Eurooppa 
-ohjelmasta sekä Euroopan 
puolustusrahastosta puolustukseen 
liittyvien toimien ja hallinnollisten 
kustannusten osalta, sen olisi oltava avoin 
Euroopan aluekehitysrahastolle ja 
tarvittaessa muille ohjelmille. Tämän 
toimintamallin pitäisi edistää 
kyberturvallisuusalan tutkimus- ja 
kehittämistyön aloilla toteuttaviin unionin 
aloitteisiin, innovointiin, teknologiaan ja 
teolliseen kehittämiseen liittyvien 
synergioiden luomista ja rahoitustuen 
koordinointia sekä auttaa välttämään 
päällekkäisiä toimia.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a) Ottaen huomioon 
kyberturvallisuushaasteen laajuuden ja 
kyberturvallisuuskapasiteettiin ja -
valmiuksiin muualla maailmassa tehtyjen 
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investointien määrän unionin ja 
jäsenvaltioiden olisi lisättävä kyseisen 
alan tutkimukseen, kehittämiseen ja 
käyttöönottoon osoitetun rahoitustuen 
osuutta. Mittakaavaetujen toteuttamiseksi 
ja vertailukelpoisen suojatason 
saavuttamiseksi kaikkialla unionissa 
jäsenvaltioiden olisi suunnattava 
ponnistelunsa eurooppalaiseen 
toimintakehykseen investoimalla 
tarvittaessa osaamiskeskusmekanismin 
kautta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b) Sisäänrakennetun turvallisuuden 
periaate olisi otettava huomioon sekä 
virallisissa että epävirallisissa 
standardointiprosesseissa. Epävirallisten 
standardointiprosessien yhteydessä 
yleinen käytäntö on maksuttomalla tai 
avoimella lisenssillä julkaistujen 
viitetoteutusten luominen.
Sisäänrakennettu turvallisuus erityisesti 
viitetoteutusten osalta on keskeistä 
yleisesti käytettyjen verkkojen ja 
tietojärjestelmäinfrastruktuurin, kuten 
internetin, yleisen luotettavuuden ja 
sietokyvyn kannalta.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

9) Koska tämän aloitteen tavoitteet 
voidaan saavuttaa parhaiten, jos siihen
osallistuvat kaikki jäsenvaltiot tai 
mahdollisimman monet niistä, ja jotta 
jäsenvaltioilla olisi kannustin osallistua, 

9) Koska tämän aloitteen tavoitteet 
voidaan saavuttaa parhaiten, jos sen 
tukemiseen osallistuvat kaikki jäsenvaltiot 
tai mahdollisimman monet niistä, ja jotta 
jäsenvaltioilla olisi kannustin osallistua, 
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äänioikeus olisi oltava ainoastaan niillä 
jäsenvaltioilla, jotka maksavat osuuden 
osaamiskeskuksen hallinto- ja 
toimintamenoista.

äänioikeus olisi oltava ainoastaan niillä 
jäsenvaltioilla, jotka maksavat osuuden 
osaamiskeskuksen hallinto- ja 
toimintamenoista.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

12) Jäsenvaltioiden olisi valittava 
kansalliset koordinointikeskukset. 
Tarvittavan hallintokapasiteetin lisäksi 
keskuksilla olisi joko oltava tai niiden olisi 
voitava saada suoraan käyttöönsä 
kyberturvallisuusalan teknistä 
asiantuntemusta etenkin sellaisilla aloilla 
kuten salaus, tieto- ja viestintätekniikan 
turvallisuuspalvelut, tunkeutumisen 
havaitseminen, järjestelmän turvallisuus, 
verkkoturvallisuus, ohjelmien ja 
sovellusten turvallisuus sekä turvallisuuden 
ja yksityisyyden inhimilliset ja 
yhteiskunnalliset näkökohdat. Niillä pitäisi 
myös olla valmiudet ylläpitää toimivia 
yhteyksiä teollisuuteen, julkiseen sektoriin, 
mukaan lukien Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2016/114823

mukaisesti nimetyt viranomaiset, ja 
tutkimusyhteisöön ja koordinoida 
toimintaansa niiden kanssa.

12) Jäsenvaltioiden olisi valittava 
kansalliset koordinointikeskukset. 
Tarvittavan hallintokapasiteetin lisäksi 
keskuksilla olisi joko oltava tai niiden olisi 
voitava saada suoraan käyttöönsä 
kyberturvallisuusalan teknistä 
asiantuntemusta etenkin sellaisilla aloilla 
kuten salaus, tieto- ja viestintätekniikan 
turvallisuuspalvelut, tunkeutumisen 
havaitseminen, järjestelmän turvallisuus, 
verkkoturvallisuus, ohjelmien ja 
sovellusten turvallisuus sekä turvallisuuden 
ja yksityisyyden inhimilliset, eettiset ja 
yhteiskunnalliset näkökohdat. Niillä pitäisi 
myös olla valmiudet ylläpitää toimivia 
yhteyksiä teollisuuteen, julkiseen sektoriin, 
mukaan lukien Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2016/114823

mukaisesti nimetyt viranomaiset, ja 
tutkimusyhteisöön ja koordinoida 
toimintaansa niiden kanssa. Lisäksi yleisön 
tietoisuutta kyberturvallisuudesta olisi 
lisättävä asianmukaisilla 
viestintävälineillä.

_________________ _________________

23 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).

23 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).

Tarkistus 9
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

15) Osaamiskeskuksella olisi oltava 
useita keskeisiä tehtäviä. 
Osaamiskeskuksen olisi ensinnäkin 
helpotettava Euroopan kyberturvallisuuden 
osaamisverkoston toimintaa ja autettava 
sen koordinoinnissa sekä tuettava 
kyberturvallisuuden osaamisyhteisöä. 
Keskuksen olisi edistettävä 
kyberturvallisuusalan teknologiastrategiaa 
ja helpotettava verkostoon ja 
kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön 
kootun osaamisen käyttöä. Toiseksi sen 
olisi pantava täytäntöön Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelman ja Euroopan horisontti 
-ohjelman asiaankuuluvat osat 
myöntämällä avustuksia, tavallisesti 
kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen 
perusteella. Kolmanneksi 
osaamiskeskuksen olisi helpotettava 
unionin, jäsenvaltioiden ja/tai toimialan 
yhteisiä investointeja.

15) Osaamiskeskuksella olisi oltava 
useita keskeisiä tehtäviä. 
Osaamiskeskuksen olisi ensinnäkin 
helpotettava Euroopan kyberturvallisuuden 
osaamisverkoston toimintaa ja autettava 
sen koordinoinnissa sekä tuettava 
kyberturvallisuuden osaamisyhteisöä. 
Keskuksen olisi edistettävä 
kyberturvallisuusalan teknologiastrategiaa 
ja helpotettava verkostoon ja 
kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön 
kootun osaamisen käyttöä. Toiseksi sen 
olisi pantava täytäntöön Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelman ja Euroopan horisontti 
-ohjelman sekä Euroopan 
puolustusrahaston asiaankuuluvat osat 
myöntämällä avustuksia, tavallisesti 
kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen 
perusteella. Kolmanneksi 
osaamiskeskuksen olisi helpotettava 
unionin, jäsenvaltioiden ja/tai toimialan 
yhteisiä investointeja.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

16) Osaamiskeskuksen olisi edistettävä 
ja tuettava yhteistyötä ja toimien 
koordinointia kyberturvallisuuden 
osaamisyhteisössä, johon kuuluisi laaja, 
avoin ja moninainen joukko 
kyberturvallisuusalan teknologian kanssa 
tekemisissä olevia toimijoita. Yhteisössä 
olisi erityisesti oltava osallistujia 
tutkimusyksiköistä, tarjontapuolen 
teollisuudesta, kysyntäpuolen 
teollisuudesta ja julkiselta sektorilta. 
Kyberturvallisuuden osaamisyhteisön olisi 
tarjottava panos osaamiskeskuksen toimiin 

16) Osaamiskeskuksen olisi edistettävä 
ja tuettava yhteistyötä ja toimien 
koordinointia kyberturvallisuuden 
osaamisyhteisössä, johon kuuluisi laaja, 
avoin ja moninainen joukko 
kyberturvallisuusalan teknologian kanssa 
tekemisissä olevia toimijoita. Yhteisössä 
olisi erityisesti oltava osallistujia 
tutkimusyksiköistä, myös 
kyberturvallisuuteen liittyviä eettisiä 
kysymyksiä tarkastelevista yksiköistä, 
tarjontapuolen teollisuudesta, 
kysyntäpuolen teollisuudesta ja julkiselta 
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ja sen työsuunnitelmaan ja sen olisi myös 
hyödyttävä osaamiskeskuksen ja verkoston 
yhteisöä kehittävistä toimista, mutta se ei 
saisi olla muutoin etuoikeutetussa 
asemassa ehdotuspyynnöissä tai 
tarjouspyynnöissä.

sektorilta. Kyberturvallisuuden 
osaamisyhteisön olisi tarjottava panos 
osaamiskeskuksen toimiin ja sen 
työsuunnitelmaan ja sen olisi myös 
hyödyttävä osaamiskeskuksen ja verkoston 
yhteisöä kehittävistä toimista, mutta se ei 
saisi olla muutoin etuoikeutetussa 
asemassa ehdotuspyynnöissä tai 
tarjouspyynnöissä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17) Jotta voitaisiin vastata sekä 
kysyntäpuolen että tarjontapuolen 
teollisuuden tarpeisiin, osaamiskeskuksen 
tehtävän tarjota kyberturvallisuuteen 
liittyvää tietämystä ja teknistä apua 
teollisuudelle olisi koskettava sekä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteita ja palveluja että 
kaikkia muita teollisuus- ja 
teknologiatuotteita ja -ratkaisuja, joissa 
kyberturvallisuus on olennainen tekijä.

17) Jotta voitaisiin vastata sekä 
kysyntäpuolen että tarjontapuolen 
teollisuuden tarpeisiin, osaamiskeskuksen 
tehtävän tarjota kyberturvallisuuteen 
liittyvää tietämystä ja teknistä apua 
teollisuudelle olisi koskettava sekä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteita, prosesseja ja 
palveluja että kaikkia muita teollisuus- ja 
teknologiatuotteita ja -ratkaisuja, joissa 
kyberturvallisuus on olennainen tekijä.

Perustelu

Kun on kyse toisiinsa liittyvistä toimialoista, kaikkien arvoketjun toimijoiden olisi 
varmistettava, että niiden tuotteet, prosessit ja palvelut ovat dynaamisesti kyberturvallisia 
suunnitteluprosessin varhaisimmista vaiheista lähtien.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a) Kyberturvallisuuden 
osaamiskeskuksen olisi edistettävä 
viimeisintä kehitystä edustavien ja 
erityisesti kansainvälisesti tunnustettujen 
kyberturvallisuustuotteiden ja 
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-ratkaisujen laajaa käyttöönottoa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

18) Vaikka osaamiskeskuksen ja 
verkoston olisi pyrittävä luomaan 
synergioita kyberturvallisuuden siviili- ja 
puolustusulottuvuuksien välillä, Euroopan 
horisontti ohjelmasta rahoitettavat 
hankkeet toteutetaan asetuksen XXX 
[Euroopan horisontti -asetus] mukaisesti, 
jossa säädetään, että Euroopan horisontti -
ohjelmassa toteuttavissa tutkimus- ja 
innovointitoimissa on keskityttävä 
siviilisovelluksiin.

18) Euroopan horisontti -ohjelmasta 
rahoitettavat hankkeet toteutetaan 
asetuksen XXX [Euroopan horisontti -
asetus] mukaisesti, jossa säädetään, että 
Euroopan horisontti -ohjelmassa 
toteuttavissa tutkimus- ja 
innovointitoimissa on keskityttävä 
siviilisovelluksiin.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a) Koska kyberturvallisuuden alalla 
on Euroopan unionin verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) myötä jo 
olemassa toinen unionin virasto, 
osaamiskeskuksen johtokunnan olisi 
varmistettava, että Euroopan unionin 
verkko- ja tietoturvavirastoa kuullaan 
kaikkien osaamiskeskuksen 
asiaankuuluvien toimien yhteydessä 
synergioiden luomiseksi.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus
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21) Komission Yhteisellä 
tutkimuskeskuksella ja Euroopan unionin 
verkko- ja tietoturvavirastolla (ENISA) on 
kyberturvallisuuteen liittyvää osaamista, 
joten niiden pitäisi osallistua aktiivisesti 
kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön ja 
neuvoa-antavaan teollisuus- ja 
tiedekomiteaan.

21) Komission Yhteisellä 
tutkimuskeskuksella ja Euroopan unionin 
verkko- ja tietoturvavirastolla (ENISA) on 
kyberturvallisuuteen liittyvää osaamista, 
joten niiden pitäisi osallistua aktiivisesti 
kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön ja 
neuvoa-antavaan teollisuus- ja 
tiedekomiteaan synergioiden luomiseksi.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a) Yhtäällä Euroopan unionin 
verkko- ja tietoturvavirastolle (ENISA) ja 
toisaalla osaamiskeskukselle ominaisen 
kyberturvallisuusalan asiantuntemuksen 
huomioon ottaen olisi pyrittävä 
hyödyntämään niiden välisiä synergioita 
pitäen mielessä, että ENISAn olisi 
jatkossakin täytettävä 
”kyberturvallisuusasetuksessa”1 a

vahvistetut strategiset tavoitteensa 
erityisesti kyberturvallisuussertifioinnin 
alalla, kun taas osaamiskeskuksen olisi 
toimittava kyberturvallisuusalan 
operatiivisena elimenä.

__________________

1 a Ehdotus asetukseksi EU:n 
kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja 
asetuksen (EU) 526/2013 kumoamisesta 
sekä tieto- ja viestintätekniikan 
kyberturvallisuussertifioinnista 
(2017/0225(COD)).

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

25) Osaamiskeskuksen moitteettoman 25) Osaamiskeskuksen moitteettoman 
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ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi 
komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että johtokunnan jäseniksi 
nimitettävillä henkilöillä on riittävä 
ammatillinen asiantuntemus ja kokemus 
toiminnallisilta aloilta. Johtokunnan työn 
jatkuvuuden varmistamiseksi komission ja 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä rajoittamaan 
johtokunnassa olevien edustajiensa 
vaihtuvuutta.

ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi 
komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että johtokunnan jäseniksi 
nimitettävillä henkilöillä on riittävä 
ammatillinen asiantuntemus ja kokemus 
toiminnallisilta aloilta. Johtokunnan työn 
jatkuvuuden varmistamiseksi komission ja 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä rajoittamaan 
johtokunnassa olevien edustajiensa 
vaihtuvuutta. ENISAlla olisi myös oltava 
pysyvä neuvoa-antava rooli 
hallintoneuvostossa ilman äänioikeutta, 
ja sitä olisi kuultava kaikista asiaan 
liittyvistä osaamiskeskuksen toimista.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

27) Osaamiskeskuksella olisi oltava 
neuvoa-antavana elimenä neuvoa-antava 
teollisuus- ja tiedekomitea, jotta voidaan 
varmistaa säännöllinen yhteydenpito 
yksityisen sektorin, kuluttajajärjestöjen ja 
muiden asianosaisten sidosryhmien kanssa. 
Neuvoa-antavan teollisuus- ja 
tiedekomitean olisi keskityttävä 
sidosryhmiä koskeviin asioihin ja 
saatettava ne osaamiskeskuksen 
johtokunnan tietoon. Neuvoa-antavan 
teollisuus- ja tiedekomitean kokoonpanossa 
ja sille annettavissa tehtävissä, kuten siinä, 
että sitä kuullaan työsuunnitelmasta, olisi 
varmistettava sidosryhmien riittävä edustus 
osaamiskeskuksen työskentelyssä.

27) Osaamiskeskuksella olisi oltava 
neuvoa-antavana elimenä neuvoa-antava 
teollisuus- ja tiedekomitea, jotta voidaan 
varmistaa säännöllinen yhteydenpito 
yksityisen sektorin, kuluttajajärjestöjen ja 
muiden asianosaisten sidosryhmien kanssa.
Sen olisi myös annettava pääjohtajalle ja 
johtokunnalle riippumattomia neuvoja 
käyttöönotosta ja hankinnoista. Neuvoa-
antavan teollisuus- ja tiedekomitean olisi 
keskityttävä sidosryhmiä koskeviin 
asioihin ja saatettava ne osaamiskeskuksen 
johtokunnan tietoon. Neuvoa-antavan 
teollisuus- ja tiedekomitean kokoonpanossa 
ja sille annettavissa tehtävissä, kuten siinä, 
että sitä kuullaan työsuunnitelmasta, olisi 
varmistettava sidosryhmien riittävä edustus 
osaamiskeskuksen työskentelyssä. 
Kustakin toimialan sidosryhmästä on 
oltava vähimmäismäärä edustajia, ja 
erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota pk-
yritysten edustukseen.

Tarkistus 19
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

29) Osaamiskeskuksella olisi oltava 
säännöt eturistiriitojen ehkäisemisestä ja 
hallinnasta. Osaamiskeskuksen olisi 
sovellettava asiakirjojen saamista yleisön 
tutustuttavaksi koskevia asiaankuuluvia 
unionin säännöksiä, sellaisina kuin ne on 
vahvistettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1049/200124. Osaamiskeskuksessa 
tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EU) N:o XXX/2018. 
Osaamiskeskuksen olisi noudatettava 
tietojen käsittelyä koskevia unionin 
toimielimiin sovellettavia määräyksiä ja 
kansallista lainsäädäntöä, erityisesti kun on 
kyse arkaluonteisista 
turvallisuusluokittelemattomista ja EU:n 
turvallisuusluokitelluista tiedoista.

29) Osaamiskeskuksella olisi oltava 
säännöt jäseniinsä, elimiinsä ja 
henkilöstöönsä sekä johtokuntaan, 
neuvoa-antavaan teollisuus- ja 
tiedekomiteaan ja osaamisyhteisöön 
liittyvien eturistiriitojen ehkäisemisestä, 
havaitsemisesta ja ratkaisemisesta. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
kansallisiin koordinointikeskuksiin 
liittyvien eturistiriitojen ehkäisystä, 
havaitsemisesta ja ratkaisemisesta.
Osaamiskeskuksen olisi sovellettava 
asiakirjojen saamista yleisön 
tutustuttavaksi koskevia asiaankuuluvia 
unionin säännöksiä, sellaisina kuin ne on 
vahvistettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1049/200124. Osaamiskeskuksessa 
tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EU) N:o XXX/2018. 
Osaamiskeskuksen olisi noudatettava 
tietojen käsittelyä koskevia unionin 
toimielimiin sovellettavia määräyksiä ja 
kansallista lainsäädäntöä, erityisesti kun on 
kyse arkaluonteisista 
turvallisuusluokittelemattomista ja EU:n 
turvallisuusluokitelluista tiedoista.

_________________ _________________

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 
päivänä toukokuuta 2001, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 
43). 

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 
päivänä toukokuuta 2001, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 
43). 

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
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Komission teksti Tarkistus

31) Osaamiskeskuksen olisi toimittava 
avoimella ja läpinäkyvällä tavalla ja 
annettava ajoissa kaikki asianmukaiset
tiedot, ja sen olisi edistettävä toimiensa 
näkyvyyttä, mukaan lukien suurelle 
yleisölle suunnatuin tiedotusta ja tulosten 
levittämistä koskevin toimin. 
Osaamiskeskuksen elinten työjärjestys olisi 
asetettava julkisesti saataville.

31) Osaamiskeskuksen olisi toimittava 
avoimella ja läpinäkyvällä tavalla ja 
annettava ajoissa kattavat tiedot, ja sen 
olisi edistettävä toimiensa näkyvyyttä, 
mukaan lukien suurelle yleisölle 
suunnatuin tiedotusta ja tulosten 
levittämistä koskevin toimin. 
Osaamiskeskuksen olisi toimitettava 
suurelle yleisölle ja kaikille asianomaisille 
tahoille luettelo kyberturvallisuuden 
osaamisyhteisön jäsenistä ja julkistettava 
näiden 42 artiklan mukaisesti tekemät 
sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset.
Osaamiskeskuksen elinten työjärjestys olisi
asetettava julkisesti saataville.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a) Sekä osaamiskeskusta että 
kansallisia koordinointikeskuksia 
kehotetaan seuraamaan ja noudattamaan 
kansainvälisiä normeja mahdollisimman 
tarkasti, jotta ne voivat edistää kehitystä 
kohti maailmanlaajuisia hyviä käytäntöjä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 b) Yhteiskunnan kaikkien osien 
edustaminen voi hyödyttää Euroopan 
kyberturvallisuuden osaamisyhteisöä, ja 
sen olisi pyrittävä varmistamaan 
sukupuolten, etnisten ryhmien ja 
vammaisten henkilöiden tasapuolinen 
edustus.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädöksiä, joilla määritetään 
osaamiskeskuksen ja kansallisten 
koordinointikeskusten välillä 
allekirjoitettujen sopimusten osatekijät 
sekä kriteerit, joiden mukaisesti 
oikeussubjektit arvioidaan ja 
akkreditoidaan kyberturvallisuuden 
osaamisyhteisön jäseniksi. 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 
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.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osaamiskeskus osallistuu 
asetuksella N:o XXX perustetun 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelman 
kyberturvallisuutta koskevan osan ja 

2. Osaamiskeskus osallistuu 
asetuksella N:o XXX perustetun 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelman 
kyberturvallisuutta koskevan osan ja 
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erityisesti asetuksen (EU) N:o XXX 
[Digitaalinen Eurooppa -ohjelma] 6 
artiklaan liittyvien toimien toteuttamiseen 
sekä asetuksella N:o XXX perustetun 
Euroopan horisontti -ohjelman ja erityisesti 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa 
koskevasta erityisohjelmasta annetun 
päätöksen N:o XXX [erityisohjelman 
viitenumero] liitteessä I olevan II pilarin 
2.2.6 kohdan toteuttamiseen.

erityisesti asetuksen (EU) N:o XXX 
[Digitaalinen Eurooppa -ohjelma] 6 
artiklaan liittyvien toimien toteuttamiseen 
sekä asetuksella N:o XXX perustetun 
Euroopan horisontti -ohjelman ja erityisesti 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa 
koskevasta erityisohjelmasta annetun 
päätöksen N:o XXX [erityisohjelman 
viitenumero] liitteessä I olevan II pilarin 
2.2.6 kohdan sekä asetuksella N:o XXX 
perustetun Euroopan puolustusrahaston 
toteuttamiseen.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’kyberturvallisuudella’ verkko- ja 
tietojärjestelmien, niiden käyttäjien ja 
muiden henkilöiden suojaamista
kyberuhilta;

1) ’kyberturvallisuudella’ kaikkia 
toimia, joita tarvitaan verkko- ja 
tietojärjestelmien, niiden käyttäjien ja 
asianosaisten henkilöiden suojaamiseksi
kyberuhilta;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’kyberturvallisuustuotteilla ja -
ratkaisuilla’ tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteita, palveluja tai prosesseja, joiden 
erityisenä tarkoituksena on verkko- ja 
tietojärjestelmien, niiden käyttäjien ja 
asianosaisten henkilöiden suojaaminen 
kyberuhilta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

3) ’viranomaisella’ keskushallintoa tai 
muita kansallisia, alueellisia tai paikallisia 
viranomaisia, julkiset neuvoa-antavat 
elimet mukaan lukien, tai luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka 
kansallisen lainsäädännön nojalla hoitaa 
julkisia hallinnollisia tehtäviä, 
erityistehtävät mukaan luettuina;

3) ’viranomaisella’ keskushallintoa tai 
muita kansallisia, alueellisia tai paikallisia 
viranomaisia, julkiset neuvoa-antavat 
elimet mukaan lukien, tai luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka unionin 
ja kansallisen lainsäädännön nojalla hoitaa 
julkisia hallinnollisia tehtäviä, 
erityistehtävät mukaan luettuina;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’osallistuvalla jäsenvaltiolla’ 
jäsenvaltiota, joka maksaa vapaaehtoisesti 
rahoitusosuuden osaamiskeskuksen 
hallinto- ja toimintamenoihin.

4) ’rahoitukseen osallistuvalla 
jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka maksaa 
vapaaehtoisesti rahoitusosuuden 
osaamiskeskuksen hallinto- ja 
toimintamenoihin.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) säilyttämään ja kehittämään 
digitaalisten sisämarkkinoidensa 
turvaamiseksi tarvittavia 
kyberturvallisuuteen liittyviä teknologisia 
ja teollisia valmiuksia;

a) säilyttämään ja kehittämään 
digitaalisten sisämarkkinoidensa 
turvaamiseksi ja kehittämiseksi sekä 
Euroopan digitaalisen 
riippumattomuuden edistämiseksi 
tarvittavia kyberturvallisuuteen liittyviä 
teknologisia, tutkimukseen ja tieteeseen 
liittyviä, yhteiskunnallisia ja teollisia 
valmiuksia;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) parantamaan unionin 
kyberturvallisuusalan teollisuuden 
kilpailukykyä ja tekemään 
kyberturvallisuudesta kilpailuetu unionin 
muille teollisuudenaloille.

b) parantamaan unionin 
kyberturvallisuusalan teollisuuden 
kilpailukykyä edistämällä unionissa 
kehitettyjen kyberturvallisuustuotteiden ja 
-ratkaisujen käyttöönottoa ja tekemään 
siten kyberturvallisuudesta kilpailuetu 
unionin muille teollisuudenaloille ja 
luomaan sille vankka perusta ja tekemään 
siitä keskeinen tekijä kyberhyökkäysten 
torjumisessa;

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

b a) lisäämään kyberturvallisuusalan, 
verkko- ja tietojärjestelmien 
infrastruktuurin, internetin ja yleisesti 
käytettyjen laitteiden ja ohjelmistojen 
sietokykyä ja luotettavuutta unionissa ja 
lujittamaan sen myötä kansalaisten ja 
yritysten luottamusta digitaalimaailmaan 
tukien siten digitaalisten 
sisämarkkinoiden strategian päämääriä;

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

b b) lisäämään tietoisuutta 
kyberturvallisuuden riskeistä ja niihin 
liittyvistä yhteiskunnallisista ja eettisistä 
seurauksista ja huolenaiheista unionin 
kannalta;
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Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

b c) tukemaan, edistämään ja 
nopeuttamaan standardointi- ja 
sertifiointiprosesseja.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. helpottaa 6 artiklassa tarkoitetun 
kansallisten koordinointikeskusten 
verkoston, jäljempänä ’verkosto’, ja 8 
artiklassa tarkoitetun kyberturvallisuuden 
osaamisyhteisön toimintaa ja auttaa sen 
koordinoinnissa;

1. helpottaa 6 artiklassa tarkoitetun 
kansallisten koordinointikeskusten 
verkoston, jäljempänä ’verkosto’, ja 8 
artiklassa tarkoitetun kyberturvallisuuden 
osaamisyhteisön, jäljempänä 
’osaamisyhteisö’, toimintaa ja auttaa sen 
koordinoinnissa;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. osallistua asetuksella N:o XXX26

perustetun Digitaalinen Eurooppa 
-ohjelman kyberturvallisuutta koskevan 
osan ja erityisesti asetuksen (EU) N:o 
XXX [Digitaalinen Eurooppa -ohjelma] 6 
artiklaan liittyvien toimien toteuttamiseen
ja asetuksella N:o XXX27 perustetun 
Euroopan horisontti -ohjelman ja erityisesti 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa 
koskevasta erityisohjelmasta annetun 
päätöksen N:o XXX [erityisohjelman 
viitenumero] liitteessä I olevan II pilarin 
2.2.6 kohdan toteuttamiseen sekä muiden 

2. osallistua asetuksella N:o XXX26

perustetun Digitaalinen Eurooppa 
-ohjelman kyberturvallisuutta koskevan 
osan ja erityisesti asetuksen (EU) N:o 
XXX [Digitaalinen Eurooppa -ohjelma] 6 
artiklaan liittyvien toimien toteuttamiseen,
asetuksella N:o XXX27 perustetun 
Euroopan horisontti -ohjelman ja erityisesti 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa 
koskevasta erityisohjelmasta annetun 
päätöksen N:o XXX [erityisohjelman 
viitenumero] liitteessä I olevan II pilarin 
2.2.6 kohdan toteuttamiseen ja asetuksella 
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unionin ohjelmien toteuttamiseen, jos siitä 
säädetään unionin säädöksissä;

N:o XXX perustetun Euroopan 
puolustusrahaston toteuttamiseen sekä 
muiden unionin ohjelmien toteuttamiseen, 
jos siitä säädetään unionin säädöksissä; 

__________________ __________________

26 [Lisätään nimi ja julkaisuviite.] 26 [Lisätään nimi ja julkaisuviite.]

27 [Lisätään nimi ja julkaisuviite.] 27 [Lisätään nimi ja julkaisuviite.]

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. parantaa teollisuutta, julkista 
sektoria ja tutkimusyhteisöä palvelevia 
kyberturvallisuuteen liittyviä valmiuksia, 
tietämystä ja infrastruktuureja toteuttamalla 
seuraavia tehtäviä:

3. parantaa teollisuutta, julkista 
sektoria ja tutkimusyhteisöä palvelevia 
kyberturvallisuuteen liittyviä sietokykyä, 
kapasiteetteja, valmiuksia, tietämystä ja 
infrastruktuureja toteuttamalla seuraavia 
tehtäviä ja ottamalla siinä huomioon 
viimeisintä kehitystä edustavat 
kyberturvallisuuden teollisuuden ja 
tutkimusinfrastruktuurit ja niihin liittyvät 
palvelut:

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

a) ottaen huomioon viimeisintä 
kehitystä edustavat kyberturvallisuusalan 
teolliset ja tutkimusinfrastruktuurit ja 
niihin liittyvät palvelut, tällaisten 
infrastruktuurien ja niihin liittyvien 
palvelujen hankkiminen, parantaminen, 
käyttö ja asettaminen saataville 
teollisuuden, myös pk-yritysten, julkisen 
sektorin ja tutkimus- ja tiedeyhteisön 
monille erilaisille käyttäjille kaikkialla 
unionissa;

a) tällaisten infrastruktuurien ja niihin 
liittyvien palvelujen hankkiminen, 
parantaminen, käyttö ja asettaminen 
saataville avoimesti ja läpinäkyvästi 
teollisuuden, erityisesti pk-yritysten, 
julkisen sektorin ja tutkimus- ja 
tiedeyhteisön monille erilaisille käyttäjille 
kaikkialla unionissa;
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ottaen huomioon viimeisintä 
kehitystä edustavat kyberturvallisuusalan 
teolliset ja tutkimusinfrastruktuurit ja 
niihin liittyvät palvelut, muiden 
oikeussubjektien tukeminen, myös 
rahallisesti, tällaisten infrastruktuurien ja 
niihin liittyvien palvelujen hankinnassa, 
parantamisessa, käytössä ja asettamisessa 
saataville teollisuuden, myös pk-yritysten, 
julkisen sektorin ja tutkimus- ja 
tiedeyhteisön monille erilaisille käyttäjille 
kaikkialla unionissa;

b) muiden oikeussubjektien 
tukeminen, myös rahallisesti, tällaisten 
infrastruktuurien ja niihin liittyvien 
palvelujen hankinnassa, parantamisessa, 
käytössä ja asettamisessa saataville 
teollisuuden, erityisesti pk-yritysten, sekä
julkisen sektorin ja tutkimus- ja 
tiedeyhteisön monille erilaisille käyttäjille 
kaikkialla unionissa;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) taloudellisen ja teknisen tuen 
antaminen kybertuvallisuusalan startup-
yrityksille, pk-yrityksille, mikroyrityksille, 
yksittäisille asiantuntijoille, hankkeille, 
jotka koskevat infrastruktuureissa, 
tuotteissa ja prosesseissa yleisesti 
käytettäviä vapaita ja avoimen 
lähdekoodin ohjelmistoja, sekä 
kansalaisteknologian hankkeille;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) ohjelmistojen turvallisuuskoodien 
tarkastusten ja parannusten tekeminen 
hankkeissa, jotka koskevat 
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infrastruktuureissa, tuotteissa ja 
prosesseissa yleisesti käytettäviä vapaita ja 
avoimen lähdekoodin ohjelmistoja;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kyberturvallisuuteen liittyvän 
tietämyksen ja teknisen avun antaminen 
teollisuudelle ja viranomaisille, etenkin 
tukemalla toimia, joilla pyritään 
helpottamaan verkostossa ja 
kyberturvallisuuden osaamisyhteisössä 
saatavilla olevan osaamisen käyttöä;

c) kyberturvallisuuteen liittyvän 
tietämyksen ja teknisen avun keskinäisen 
jakamisen edistäminen erityisesti pk-
yritysten, valmistusteollisuuden, 
kansalaisyhteiskunnan, teollisuuden, 
viranomaisten sekä tutkimus- ja 
tiedeyhteisön kesken, etenkin tukemalla 
toimia, joilla pyritään helpottamaan 
verkostossa ja kyberturvallisuuden 
osaamisyhteisössä saatavilla olevan 
osaamisen käyttöä;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ”sisäänrakennetun 
turvallisuuden” edistäminen periaatteena 
infrastruktuurien, tuotteiden ja palvelujen 
kehittämisen, ylläpitämisen, käyttämisen 
ja päivittämisen prosesseissa erityisesti 
tukemalla viimeisintä kehitystä edustavia 
turvallisia kehittämismenetelmiä, riittävää 
turvallisuustestausta ja 
turvallisuustarkastuksia;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

4. edistää viimeisistä kehitystä 
edustavien kyberturvallisuustuotteiden ja 
-ratkaisujen laajaa käyttöönottoa kaikkialla 
taloudessa toteuttamalla seuraavia 
tehtäviä:

4. edistää viimeisintä kehitystä 
edustavien kestävien
kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen 
laajaa käyttöönottoa kaikkialla unionissa 
ja talouden eri aloilla toteuttamalla 
seuraavia tehtäviä:

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyberturvallisuusalan tutkimuksen 
ja kehittämisen ja unionin 
kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen 
käyttöönoton edistäminen viranomaisten ja 
käyttäjäteollisuuden keskuudessa;

a) kyberturvallisuusalan tutkimuksen 
ja kehittämisen ja unionin 
kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen 
käyttöönoton edistäminen muun muassa 
viranomaisten ja teollisuuden keskuudessa;

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kyberrikollisuuden alalla tehtävän 
kyberturvallisuustutkimuksen tukeminen;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viranomaisten, kysyntäpuolen 
teollisuuden ja muiden käyttäjien 
avustaminen viimeisimpien 
kyberturvallisuusratkaisujen
omaksumisessa ja integroinnissa;

b) viranomaisten, kysyntäpuolen 
teollisuuden ja muiden käyttäjien 
avustaminen yleisesti käytettyjen, 
viimeisintä tekniikkaa edustavien 
kyberturvallisuustuotteiden ja 
-ratkaisujen omaksumisessa ja 
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integroinnissa;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) erityisesti viranomaisten tukeminen 
niiden julkisten hankintojen järjestämisessä 
tai viimeisintä kehitystä edustavien 
kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen 
hankintojen toteuttaminen viranomaisten 
puolesta;

c) erityisesti viranomaisten tukeminen 
niiden julkisten hankintojen järjestämisessä 
sekä viimeisintä kehitystä edustavien 
kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen 
hankkiminen viranomaisten puolesta, 
muun muassa tarjoamalla tukea 
ympäristön, yhteiskunnan ja innovoinnin 
kannalta tärkeisiin hankintoihin 
direktiivien 2014/24/EU ja 2014/25/EU 
mukaisesti;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rahoitustuen ja teknisen avun 
antaminen kyberturvallisuusalan startup-
yrityksille ja pk-yrityksille, jotta ne voivat 
päästä potentiaalisille markkinoille ja 
houkutella investointeja;

d) rahoitustuen ja teknisen avun 
antaminen kyberturvallisuusalan startup-
yrityksille, yksittäisille asiantuntijoille ja 
pk-yrityksille, jotta ne voivat päästä
potentiaalisille markkinoille, saada 
käyttömahdollisuuksia ja houkutella 
investointeja;

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kyberturvallisuussertifioinnin 
käytön edistäminen 
kyberturvallisuusasetuksen mukaisesti.
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Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

5. parantaa kyberturvallisuuden 
ymmärrystä ja edistää kyberturvallisuuteen 
liittyvien osaamisvajeiden supistamista
unionissa toteuttamalla seuraavia tehtäviä:

5. parantaa kyberturvallisuuden 
ymmärrystä, yksityishenkilöiden 
kyberturvallisuus mukaan luettuna, lisätä 
tietoisuutta kyberturvallisuuden 
merkityksestä uhkien ennalta 
ehkäisemisen ja torjumisen kannalta,
edistää osaamisvajeiden supistamista 
kyberturvallisuuteen liittyvien taitojen 
vahvistamiseksi unionissa ja luoda vahva 
kyberosaamispohja toteuttamalla seuraavia 
tehtäviä:

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

a) kyberturvallisuuteen liittyvien 
taitojen kehittämisen tukeminen,
tarvittaessa yhdessä EU:n asianomaisten 
virastojen ja elinten kanssa, mukaan lukien 
ENISA;

a) kyberturvallisuuteen liittyvien 
taitojen ja osaamisen kehittämisen 
tukeminen, yhteisen perusteellisen 
kyberturvallisuustietämyksen edistäminen 
ja unionin käyttäjien ja infrastruktuurien 
sietokyvyn lisääminen yhdessä EU:n 
asianomaisten virastojen ja elinten kanssa, 
mukaan lukien ENISA, erityisesti 
kehittämällä koulutusohjelmia ja 
järjestämällä tietoisuutta lisääviä 
kampanjoita.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) antamalla rahoitustukea 
kyberturvallisuuteen liittyville 
tutkimustoimille yhteisen jatkuvasti 
arvioitavan ja parannettavan monivuotisen 
strategisen, teollisen, teknologisen ja 
tutkimusagendan pohjalta;

a) antamalla rahoitustukea 
kyberturvallisuuteen liittyville 
tutkimustoimille yhteisen jatkuvasti 
arvioitavan ja parannettavan monivuotisen 
strategisen, teollisen, teknologisen ja 
tutkimussuunnitelman pohjalta;

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukemalla yhteistyössä teollisuuden 
ja verkoston kanssa suuren mittakaavan 
tutkimus- ja demonstrointihankkeita, jotka
koskevat seuraavan sukupolven 
teknologisia kyberturvallisuusvalmiuksia;

b) tukemalla yhteistyössä teollisuuden, 
verkoston ja yhteisön kanssa suuren 
mittakaavan tutkimus- ja 
demonstrointihankkeita, jotka koskevat 
seuraavan sukupolven teknologisia 
kyberturvallisuusvalmiuksia;

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tukemalla 
kyberturvallisuusteknologian 
standardointia koskevaa tutkimusta ja 
innovointia;

c) tukemalla 
kyberturvallisuusteknologian 
standardoinnin parantamiseen tähtäävää
tutkimusta ja innovointia tiiviissä 
yhteistyössä erityisesti eurooppalaisten 
standardointiorganisaatioiden kanssa;

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) tukemalla riippumattomien 
kyberturvallisuustuotteiden ja 
-ratkaisujen kehittämistä tiiviissä 
yhteistyössä teollisuuden, verkoston ja 
yhteisön kanssa;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) kehittämällä jatkuvasti muuttuvien 
kyberturvallisuusuhkien torjumiseen 
tarvittavia välineitä ja teknologioita;

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sidosryhmien tuominen yhteen 
synergioiden luomiseksi siviili- ja 
puolustusalan 
kyberturvallisuustutkimuksen ja 
-markkinoiden välillä;

c) sidosryhmien tuominen yhteen 
synergioiden luomiseksi siviili- ja 
puolustusalan 
kyberturvallisuustutkimuksen ja 
-markkinoiden välillä tarvittaessa 
toiminnan mukauttaminen EU:n 
asianomaisten virastojen ja elinten 
toimintaan, ENISA mukaan luettuna;

Tarkistus 58

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

Komission teksti Tarkistus

a) neuvojen antaminen, kokemusten 
jakaminen ja yhteistyön helpottaminen 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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asianomaisten sidosryhmien välillä;

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) monikansallisten 
kyberpuolustushankkeiden johtaminen
jäsenvaltioiden sitä pyytäessä ja siten 
toimiminen asetuksessa XXX [Euroopan 
puolustusrahaston perustamisasetus] 
tarkoitettuna hankepäällikkönä.

b) monikansallisten ja rajatylittävien 
kyberpuolustushankkeiden johtaminen 
jäsenvaltioiden sitä pyytäessä ja siten 
toimiminen asetuksessa XXX [Euroopan 
puolustusrahaston perustamisasetus] 
tarkoitettuna hankepäällikkönä.

Tarkistus 60

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

Komission teksti Tarkistus

b a) osaamiskeskuksen rahoittaman 
kyberturvallisuuden perusoikeuksien ja 
etiikan arviointia koskevan tutkimuksen 
edistäminen tarpeen mukaan.

Tarkistus 61

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

Komission teksti Tarkistus

8 a. unionin toiminnan edistäminen 
kyberturvallisuutta koskevassa 
yhteistyössä

a) helpottamalla verkoston ja 
yhteisön osallistumista kansainvälisiin 
konferensseihin;

b) tekemällä kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa 
yhteistyötä asiaankuuluvissa 
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kansainvälisissä yhteistyöpuitteissa.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Osaamiskeskuksen ja kansallisten 
koordinointikeskusten välisen suhteen on 
perustuttava osaamiskeskuksen ja kunkin 
kansallisen koordinointikeskuksen välillä 
allekirjoitettuihin sopimuksiin. 
Sopimuksessa on määrättävä
osaamiskeskuksen ja kunkin kansallisen 
koordinointikeskuksen välistä suhdetta ja 
niiden tehtävien jakamista koskevista 
säännöistä.

5. Osaamiskeskuksen ja kansallisten 
koordinointikeskusten välisen suhteen on 
perustuttava osaamiskeskuksen ja kunkin 
kansallisen koordinointikeskuksen välillä 
allekirjoitettuihin sopimuksiin. 
Sopimuksessa on samat yleiset ehdot, 
joissa määrätään osaamiskeskuksen ja 
kunkin kansallisen koordinointikeskuksen 
välistä suhdetta ja niiden tehtävien 
jakamista koskevista säännöistä, ja 
erityisehdot, jotka on yksilöity tiettyä 
kansallista koordinointikeskusta varten.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
-45 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettujen sopimusten osatekijöiden, 
niiden muoto mukaan luettuna, 
määrittämiseksi.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tukea osaamiskeskusta sen 
tavoitteiden saavuttamisessa ja etenkin 
kyberturvallisuuden osaamisyhteisön 

a) tukea osaamiskeskusta sen 
tavoitteiden saavuttamisessa ja etenkin 
kyberturvallisuuden osaamisyhteisön 
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koordinoinnissa; luomisessa ja koordinoinnissa;

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) helpottaa teollisuuden ja muiden 
toimijoiden osallistumista rajat ylittäviin 
hankkeisiin jäsenvaltioiden tasolla;

b) edistää, kannustaa ja helpottaa
kansalaisyhteiskunnan, 
kuluttajajärjestöjen, tieteentekijöiden ja 
tutkijoiden, teollisuuden, erityisesti 
startup-yritysten ja pk-yritysten, ja muiden 
toimijoiden osallistumista rajat ylittäviin 
hankkeisiin jäsenvaltioiden tasolla;

Tarkistus 66

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kannustaa erityisesti pk-yrityksiä 
käynnistämään rajatylittäviä hankkeita;

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) osallistua yhdessä 
osaamiskeskuksen kanssa alakohtaisten 
kyberturvallisuuteen liittyvien teollisten 
haasteiden määrittelyyn ja niihin 
vastaamiseen;

c) osallistua yhdessä 
osaamiskeskuksen kanssa alakohtaisten 
kyberturvallisuuteen liittyvien haasteiden, 
myös kybervakoilun, määrittelyyn ja niihin 
vastaamiseen;

Tarkistus 68

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

c a) tehdä tiivistä yhteistyötä 
kansallisten standardointijärjestöjen 
kanssa voimassa olevien standardien 
käytön varmistamiseksi ja kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien, erityisesti 
pk-yritysten, saamiseksi mukaan uusien 
standardien laatimiseen;

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) pyrkiä luomaan synergioita asiaa 
liittyvien kansallisten ja alueellisten 
toimien välillä;

e) pyrkiä luomaan synergioita asiaa 
liittyvien kansallisten, alueellisten ja
paikallisten toimien välillä unionin 
turvallisuustavoitteen saavuttamiseksi;

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) tehdä tunnetuksi ja levittää 
yhteisiä vähimmäistason 
kyberturvallisuuden opetusohjelmia 
yhteistyössä jäsenvaltioiden 
asianomaisten elinten kanssa;

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tehdä tunnetuksi verkoston, 
kyberturvallisuuden osaamisyhteisön ja 
osaamiskeskuksen työtä ja levittää sen 

g) tehdä tunnetuksi verkoston, 
kyberturvallisuuden osaamisyhteisön ja 
osaamiskeskuksen työtä ja levittää sen 



AD\1175316FI.docx 33/49 PE630.409v02-00

FI

tuloksia kansallisella tai alueellisella 
tasolla;

tuloksia kansallisella, alueellisella tai
paikallisella tasolla;

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) arvioida sellaisten oikeussubjektien, 
jotka ovat sijoittautuneet samaan 
jäsenvaltioon kuin koordinointikeskus, 
pyyntöjä liittyä kyberturvallisuuden 
osaamisyhteisöön.

h) arvioida sellaisten oikeussubjektien
ja yksilöiden, jotka ovat sijoittautuneet 
samaan jäsenvaltioon kuin 
koordinointikeskus, pyyntöjä liittyä 
kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) edistää tiedotuskampanjoita, jotka 
on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, ja 
tarjota yhdessä osaamiskeskuksen kanssa 
tarvittavat kyberturvallisuustaidot ja 
-ratkaisut.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kyberturvallisuuden 
osaamisyhteisö edistää 3 artiklassa 
määritellyn osaamiskeskuksen mission 
toteuttamista sekä parantaa ja levittää 
kyberturvallisuutta koskevaa 
asiantuntemusta kaikkialla unionissa.

1. Kyberturvallisuuden 
osaamisyhteisö edistää 3 artiklassa 
määritellyn osaamiskeskuksen mission 
toteuttamista sekä parantaa ja levittää 
kyberturvallisuutta koskevaa 
asiantuntemusta kaikkialla unionissa ja 
tarjoaa teknistä asiantuntemusta.
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Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kyberturvallisuuden 
osaamisyhteisö koostuu alan teollisuudesta, 
korkeakouluista ja voittoa 
tavoittelemattomista 
tutkimusorganisaatioista ja järjestöistä sekä 
operatiivisten ja teknisten kysymysten 
parissa työskentelevistä julkisista elimistä 
ja muista yksiköistä. Se kokoaa yhteen 
kyberturvallisuuden teknologisiin ja
teollisiin valmiuksiin liittyvät keskeiset 
sidosryhmät unionissa. Siinä ovat mukana 
kansalliset osaamiskeskukset sekä unionin 
toimielimet ja elimet, joilla on asiaa 
koskevaa asiantuntemusta.

2. Kyberturvallisuuden 
osaamisyhteisö koostuu alan 
kansalaisyhteiskunnasta, teollisuudesta, 
myös pk-yrityksistä, eurooppalaisista 
standardointiorganisaatioista, 
käyttäjäjärjestöistä, korkeakouluista ja 
voittoa tavoittelemattomista 
tutkimusorganisaatioista ja kansallisella tai 
Euroopan tasolla toimivista järjestöistä 
sekä operatiivisten ja teknisten kysymysten 
parissa työskentelevistä julkisista elimistä 
ja muista yksiköistä tai yksilöistä. Se 
kokoaa yhteen kyberturvallisuutta, 
korkeakouluja ja tutkimusta koskeviin 
sekä teknologisiin, teollisiin ja 
yhteiskunnallisiin valmiuksiin ja 
resursseihin liittyvät keskeiset sidosryhmät 
unionissa. Siinä ovat mukana kansalliset 
osaamiskeskukset sekä unionin toimielimet 
ja elimet, joilla on asiaa koskevaa 
asiantuntemusta.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikkien osaamiskeskuksen 
rahoittamien infrastruktuureiden, 
laitosten ja resurssien sekä kaiken sen 
rahoittaman varallisuuden on sijaittava 
jäsenvaltioiden alueella.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Osaamiskeskuksen on 
akkreditoitava kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti perustetut oikeussubjektit 
kyberturvallisuuden osaamisyhteisön 
jäseniksi sen jälkeen kun sen jäsenvaltion 
kansallinen koordinointikeskus, johon 
oikeussubjekti on sijoittautunut, on 
arvioinut, täyttääkö kyseinen 
oikeussubjekti 3 kohdassa vahvistetut 
kriteerit. Akkreditoinnin kestoa ei saa 
rajoittaa, mutta osaamiskeskus voi 
peruuttaa sen milloin tahansa, jos se tai 
asianomainen kansallinen 
koordinointikeskus katsoo, ettei 
oikeussubjekti täytä 3 kohdassa 
vahvistettuja kriteereitä, tai siihen 
sovelletaan asetuksen XXX [uusi 
varainhoitoasetus] 136 artiklan 
asiaankuuluvia säännöksiä.

4. Osaamiskeskuksen on 
akkreditoitava 3 kohdassa tarkoitetut
oikeussubjektit kyberturvallisuuden 
osaamisyhteisön jäseniksi sen jälkeen kun 
sen jäsenvaltion kansallinen 
koordinointikeskus, johon oikeussubjekti 
on sijoittautunut, on arvioinut, täyttääkö 
kyseinen oikeussubjekti 3 kohdassa 
vahvistetut kriteerit. Akkreditoinnin kestoa 
ei saa rajoittaa, mutta osaamiskeskus voi 
peruuttaa sen milloin tahansa, jos se tai 
asianomainen kansallinen 
koordinointikeskus katsoo, ettei 
oikeussubjekti täytä 3 kohdassa 
vahvistettuja kriteereitä, tai siihen 
sovelletaan asetuksen XXX [uusi 
varainhoitoasetus] 136 artiklan 
asiaankuuluvia säännöksiä.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden kansallisten 
koordinointikeskusten on pyrittävä 
varmistamaan sidosryhmien, pk-yritykset 
mukaan luettuina, tasapainoinen edustus 
osaamisyhteisössä ja aktiivisesti 
edistettävä aliedustettujen 
sidosryhmäluokkien osallistumista.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Siirretään komissiolle valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä -45 artiklan 
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mukaisesti tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen kriteereiden sekä kyseiset 
kriteerit täyttävien oikeussubjektien 
arvioimista ja akkreditoimista koskevien 
menettelyjen täsmentämiseksi.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) kannustettava niitä 
osaamisyhteisön jäseniä, jotka ovat 
valmistajia ja palveluntarjoajia, 
sertifioimaan tuotteensa ja palvelunsa 
kyberturvallisuusasetuksen nojalla 
hyväksytyissä sertifiointijärjestelmissä.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteistyön on tapahduttava 
työjärjestelyjen puitteissa. Järjestelyt on 
toimitettava komissiolle 
ennakkohyväksyntää varten.

2. Yhteistyön on tapahduttava 
osaamiskeskuksen ja asianomaisen 
unionin toimielimen, elimen, toimiston tai 
viraston välillä sovittujen työjärjestelyjen 
puitteissa. Johtokunnan on hyväksyttävä 
järjestelyt komission 
ennakkohyväksynnän jälkeen.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunnassa on yksi edustaja 
kustakin jäsenvaltiosta ja unionin puolesta 
viisi edustajaa komissiosta.

1. Johtokunnassa on yksi edustaja 
kustakin jäsenvaltiosta ja unionin puolesta 
viisi edustajaa komissiosta. Johtokuntaan 
kuuluu myös yksi Euroopan parlamentin 
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nimeämä jäsen, jolla ei ole äänioikeutta.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet 
nimitetään heidän teknologian alan 
tietämyksensä perusteella sekä 
asianmukaisten johtamis-, hallinto- ja 
varainhoitotaitojen perusteella. 
Johtokunnan toiminnan jatkuvuuden 
varmistamiseksi komission ja 
jäsenvaltioiden on pyrittävä rajoittamaan 
edustajiensa vaihtuvuutta johtokunnassa. 
Komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä
miesten ja naisten tasapuoliseen 
edustukseen johtokunnassa.

3. Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet 
nimitetään heidän 
kyberturvallisuusteknologian tai 
-tutkimuksen alan tietämyksensä 
perusteella sekä asianmukaisten johtamis-, 
hallinto- ja varainhoitotaitojen perusteella. 
Johtokunnan toiminnan jatkuvuuden 
varmistamiseksi komission ja 
jäsenvaltioiden on pyrittävä rajoittamaan 
edustajiensa vaihtuvuutta johtokunnassa. 
Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava miesten ja naisten 
tasapuolinen edustus johtokunnassa.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi tarvittaessa kutsua 
tarkkailijoita, myös asianomaisten unionin 
elinten, toimistojen ja virastojen edustajia, 
osallistumaan johtokunnan kokouksiin.

6. Johtokunta voi tarvittaessa kutsua 
tarkkailijoita, myös neuvoa-antavan 
teollisuus- ja tiedekomitean ja muiden 
asianomaisten unionin elinten, toimistojen 
ja virastojen edustajia, osallistumaan 
johtokunnan kokouksiin
asiantuntemuksen varmistamiseksi ja 
entistä vahvempien yhteyksien luomiseksi 
teollisuuden ja tutkimusyhteisöjen kanssa.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a. Neuvoa-antavan teollisuus- ja 
tiedekomitean puheenjohtaja voi
osallistua johtokunnan kokouksiin 
tarkkailijana ilman äänioikeutta silloin, 
kun kokouksessa käsitellään sille 20 
artiklan mukaisesti annettuja tehtäviä.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pääjohtajan on oltava henkilö, jolla 
on asiantuntemusta ja tunnustettu asema
aloilla, joilla osaamiskeskus toimii.

1. Pääjohtajan on oltava henkilö, jolla 
on perusteellista tietämystä ja ammatillista 
asiantuntemusta aloilla, joilla 
osaamiskeskus toimii.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtokunta nimittää pääjohtajan 
avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä 
noudattaen komission esittämän 
ehdokasluettelon perusteella.

3. Johtokunta nimittää pääjohtajan 
avointa, läpinäkyvää ja syrjimätöntä
valintamenettelyä sekä sukupuolten tasa-
arvon periaatetta noudattaen komission 
esittämän ehdokasluettelon perusteella.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pääjohtajan toimikausi on neljä
vuotta. Toimikauden lopussa komissio 
laatii arvion, jossa otetaan huomioon 
pääjohtajan tehtävän hoidon arviointi ja 

5. Pääjohtajan toimikausi on viisi
vuotta. Toimikauden lopussa komissio 
laatii arvion, jossa otetaan huomioon 
pääjohtajan tehtävän hoidon arviointi ja 
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osaamiskeskuksen tulevat tehtävät ja 
haasteet.

osaamiskeskuksen tulevat tehtävät ja 
haasteet.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Johtokunta voi komission 
ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 5 
kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa 
pääjohtajan toimikautta kerran enintään 
neljäksi vuodeksi.

6. Johtokunta voi komission 
ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 5 
kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa 
pääjohtajan toimikautta kerran enintään 
viideksi vuodeksi.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) laatii toimintasuunnitelman 
jälkiarviointien päätelmien johdosta 
toteutettavista toimista ja raportoi 
suunnitelman edistymisestä komissiolle 
kahden vuoden välein;

h) laatii toimintasuunnitelman 
jälkiarviointien päätelmien johdosta 
toteutettavista toimista ja raportoi 
suunnitelman edistymisestä Euroopan 
parlamentille ja komissiolle kahden 
vuoden välein;

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

s) laatii toimintasuunnitelman 
sisäisten tai ulkoisten tarkastuskertomusten 
päätelmiin sekä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksiin perustuvia jatkotoimia varten 
ja raportoi suunnitelman edistymisestä 
kahdesti vuodessa komissiolle ja 
säännöllisesti johtokunnalle;

s) laatii toimintasuunnitelman 
sisäisten tai ulkoisten tarkastuskertomusten 
päätelmiin sekä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksiin perustuvia jatkotoimia varten 
ja raportoi suunnitelman edistymisestä 
kahdesti vuodessa Euroopan parlamentille 
ja komissiolle ja säännöllisesti 
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johtokunnalle;

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Neuvoa-antavassa teollisuus- ja 
tiedekomiteassa on enintään 16 jäsenestä. 
Johtokunta nimittää jäsenet 
kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön 
kuuluvien oikeussubjektien edustajista.

1. Neuvoa-antavassa teollisuus- ja 
tiedekomiteassa on enintään 25 jäsentä. 
Johtokunta nimittää jäsenet avointa, 
läpinäkyvää ja syrjimätöntä menettelyä 
noudattaen kyberturvallisuuden 
osaamisyhteisöön kuuluvien 
oikeussubjektien edustajista.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Neuvoa-antavan teollisuus- ja 
tiedekomitean jäsenkunnan on oltava 
tasapainoinen ja teollisuuden, erityisesti 
pk-yritysten, tiedeyhteisön ja 
kansalaisyhteiskunnan, myös 
kuluttajajärjestöjen, on oltava siinä 
asianmukaisesti edustettuina.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvoa-antavan teollisuus- ja 
tiedekomitean jäsenillä on oltava 
asiantuntemusta joko 
kyberturvallisuusalan tutkimuksesta, 
teollisesta kehittämisestä, ammattimaisista 
palveluista tai näiden käyttöönotosta.
Johtokunta määrittelee 

2. Neuvoa-antavan teollisuus- ja 
tiedekomitean jäsenillä on oltava 
kyberturvallisuusalan asiantuntemusta 
ainakin yhdellä seuraavista aloista:
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pätevyysvaatimukset tarkemmin.

a) tutkimus;

b) teollinen kehittäminen;

c) koulutus.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Neuvoa-antavan teollisuus- ja 
tiedekomitean jäsenten toimikausi on 
kolme vuotta. Toimikausi voidaan uusia.

4. Neuvoa-antavan teollisuus- ja 
tiedekomitean jäsenten toimikausi on neljä
vuotta. Toimikausi voidaan uusia.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komission ja Euroopan unionin 
verkko- ja tietoturvaviraston edustajat 
voivat osallistua neuvoa-antavan 
teollisuus- ja tiedekomitean työhön ja 
tukea sitä.

5. Komission ja Euroopan unionin 
verkko- ja tietoturvaviraston edustajien on 
osallistuttava neuvoa-antavan teollisuus- ja 
tiedekomitean työhön ja tuettava sitä.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Neuvoa-antava teollisuus- ja 
tiedekomitea kokoontuu vähintään kaksi
kertaa vuodessa.

1. Neuvoa-antava teollisuus- ja 
tiedekomitea kokoontuu vähintään kolme
kertaa vuodessa.

Tarkistus 98

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

Komission teksti Tarkistus

1 a) antaa johtokunnalle neuvoja 
neuvoa-antavan teollisuus- ja 
tiedekomitean yhden tai useamman 
jäsenen yleisen koordinoinnin 
alaisuudessa toimivien työryhmien
perustamisesta käsittelemään 
osaamiskeskuksen työskentelyn kannalta 
merkityksellisiä kysymyksiä ja nimeää 
työryhmiin osallistuvat henkilöt;

Tarkistus 99

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

Komission teksti Tarkistus

1 b) toimittaa pääjohtajalle ja 
johtokunnalle luonnoksen 
kyberturvallisuusteknologiaa koskevaksi 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
ohjelmaksi;

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) edistää yhteistyötä kehittämällä 
EU:n aikaisempia ja nykyisiä 
monenvälisiä aloitteita 
kyberturvallisuuden alalla.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) Euroopan puolustusrahastosta 
määrä puolustusta koskeviin toimiin ja 
hallintomenoihin.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Unionin rahoitusosuus ei kata 4 
artiklan 8 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja toimia.

4. Euroopan puolustusrahasto kattaa
4 artiklan 8 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut toimet.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi lakkauttaa unionin 
osaamiskeskukselle suorittaman 
rahoitusosuuden, vähentää sitä 
suhteellisesti tai keskeyttää sen 
suorittamisen, jos osallistuvat jäsenvaltiot 
eivät suorita 1 kohdassa tarkoitettuja 
osuuksia, suorittavat ne ainoastaan 
osittain tai suorittavat ne myöhässä.

Poistetaan.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Osaamiskeskus tekee tiivistä 
yhteistyötä muiden unionin toimielinten, 
virastojen, erityisesti ENISAn, ja muiden 
asiaan liittyvien elinten kanssa.
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Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osaamiskeskus varmistaa, että 
suuri yleisö ja kaikki asianomaiset tahot 
saavat asianmukaista, puolueetonta, 
luotettavaa ja helposti saatavissa olevaa 
tietoa erityisesti osaamiskeskuksen työn 
tuloksista. Sen on myös julkistettava 41
artiklan mukaisesti tehdyt sidonnaisuuksia 
koskevat ilmoitukset.

2. Osaamiskeskus varmistaa, että 
suuri yleisö ja kaikki asianomaiset tahot 
saavat perusteellista, puolueetonta, 
luotettavaa ja helposti saatavissa olevaa 
tietoa erityisesti osaamiskeskuksen,
verkoston, neuvoa-antavan teollisuus- ja 
tiedekomitean ja osaamisyhteisön työn 
tuloksista. Sen on myös julkistettava 42
artiklan mukaisesti tehdyt sidonnaisuuksia 
koskevat ilmoitukset.

Perustelu

Komission kanssa käydyn keskustelun perusteella viittaus 41 artiklaan korjataan 
42 artiklaksi.

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Osaamiskeskuksen on toimitettava 
suurelle yleisölle ja kaikille asianomaisille 
tahoille luettelo kyberturvallisuuden 
osaamisyhteisön jäsenistä ja julkistettava 
näiden 42 artiklan mukaisesti tekemät 
sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset.

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuun 
arviointiin sisältyy arviointi 
osaamiskeskuksen saavuttamista tuloksista, 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuun 
arviointiin sisältyy arviointi 
osaamiskeskuksen saavuttamista tuloksista, 
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ottaen huomioon sen tavoitteet, 
toimeksianto ja tehtävät. Jos komissio 
katsoo, että osaamiskeskuksen toiminnan 
jatkaminen on perusteltua sille asetettujen 
tavoitteiden ja sen toimeksiannon ja 
tehtävien kannalta, se voi esittää, että 46 
artiklassa säädettyä osaamiskeskuksen 
toimikautta jatketaan.

ottaen huomioon sen tavoitteet, 
toimeksianto ja tehtävät, sekä arviointi 
osaamiskeskuksen toiminnan 
vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta 
kyseisten tulosten saavuttamisessa. Jos 
komissio katsoo, että osaamiskeskuksen 
toiminnan jatkaminen on perusteltua sille 
asetettujen tavoitteiden ja sen 
toimeksiannon ja tehtävien kannalta, se voi 
esittää, että 46 artiklassa säädettyä 
osaamiskeskuksen toimikautta jatketaan.

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamiskeskuksen johtokunta antaa 
sääntöjä jäseniinsä, elimiinsä ja 
henkilöstöönsä liittyvien eturistiriitojen 
ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Näiden 
sääntöjen on sisällettävä määräyksiä, 
joiden tarkoituksena on estää 
johtokunnassa ja neuvoa-antavassa 
teollisuus- ja tiedekomiteassa olevien 
jäsenten edustajien eturistiriidat asetuksen 
XXX [uusi varainhoitoasetus] mukaisesti.

Osaamiskeskuksen johtokunta antaa 
sääntöjä jäseniinsä, elimiinsä ja 
henkilöstöönsä, myös pääjohtajaan,
liittyvien eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi. Näiden sääntöjen on 
sisällettävä määräyksiä, joiden 
tarkoituksena on estää johtokunnassa ja 
neuvoa-antavassa teollisuus- ja 
tiedekomiteassa olevien jäsenten edustajien 
eturistiriidat asetuksen XXX [uusi 
varainhoitoasetus] mukaisesti.

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava 
eturistiriitojen ehkäisy, havaitseminen ja 
ratkaiseminen kansallisten 
koordinointikeskusten osalta.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
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44 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Isäntäjäsenvaltion on tarjottava 
parhaat mahdolliset edellytykset 
osaamiskeskuksen sujuvalle toiminnalle, 
mukaan lukien koko keskuksen 
sijoittaminen samaan paikkaan, toimivat 
liikenneyhteydet sijaintipaikalle, 
henkilöstön jäsenten lapsille soveltuvat 
koulunkäyntimahdollisuudet, puolisoiden 
mahdollisuudet päästä työmarkkinoille 
sekä riittävä sosiaaliturvan ja 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuus 
lapsille ja puolisoille.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamiskeskus ja jäsenvaltio [Belgia], 
jossa sen kotipaikka sijaitsee, voivat tehdä
hallinnollisen sopimuksen kyseisen valtion 
osaamiskeskukselle myöntämistä 
erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta 
tämän jäsenvaltion osaamiskeskukselle 
antamasta tuesta.

Osaamiskeskus ja jäsenvaltio [Belgia], 
jossa sen kotipaikka sijaitsee, tekevät
hallinnollisen sopimuksen kyseisen valtion 
osaamiskeskukselle myöntämistä 
erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta 
tämän jäsenvaltion osaamiskeskukselle 
antamasta tuesta.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
44 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

44 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 5 
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a kohdassa ja 8 artiklan 4 b kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 
5 a kohdassa ja 8 artiklan 4 b 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.

4. 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.

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

6. Edellä olevan 6 artiklan 
5 a kohdan ja 8 artiklan 4 b kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden 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.

(Tämä artikla sisältyy VII lukuun)
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