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Tarkistus 397
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
II a osasto (uusi)

Komission teksti Tarkistus

SISÄÄNRAKENNETTU JA 
OLETUSARVOINEN TURVALLISUUS

Or. en

Tarkistus 398
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
-43 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-43 artikla

Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen 
turvallisuus

1. Valmistajien ja palveluntarjoajien on 
varmistettava unionissa myytävien tai 
sieltä vietävien tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteidensa, prosessiensa, palvelujensa ja 
järjestelmiensä sisäänrakennettu ja 
oletusarvoinen turvallisuus viimeisin 
kehitys huomioon ottaen. Niiden on 
varmistettava, että niiden tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteissa, prosesseissa, 
palveluissa ja järjestelmissä käytettävä 
ohjelmisto on turvallinen, eikä siinä ole 
mitään tunnettuja haavoittuvuuksia sen 
hetkinen tekniikan kehitys huomioon 
ottaen. Tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteisiin, prosesseihin, palveluihin ja 
järjestelmiin on sovellettava seuraavia 
teknisiä vaatimuksia:

a) tieto- ja viestintätekniikan tuotteet, 
prosessit, palvelut ja järjestelmät on 
toimitettava ajantasaisella ohjelmistolla ja 
niiden on sisällettävä mekanismit 
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turvallisten, asianmukaisesti 
varmennettujen ja luotettavien 
ohjelmistopäivitysten vastaanottamiseen 
säännöllisesti;

b) tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden, 
prosessien, palvelujen ja järjestelmien 
etäkäyttömahdollisuus pitää olla 
dokumentoitu ja se on suojattava 
luvatonta käyttöä vastaan viimeistään 
asennusvaiheessa;

c) tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden 
kaikilla laitteilla ei saa olla samaa 
kovakoodattua oletusarvoista 
vakiosalasanaa;

d) tieto- ja viestintätekniikan tuotteisiin, 
prosesseihin, palveluihin ja järjestelmiin 
tallennettujen tietojen on oltava suojattuja 
tekniikan viimeisimmän kehityksen 
mukaisilla menetelmillä, kuten
salauksella;

e) tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden, 
prosessien, palvelujen ja järjestelmien 
varmentamista varten saa hyväksyä vain 
erittäin turvallisia menetelmiä.

2. Valmistajien ja palveluntarjoajien on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle kaikista 
haavoittuvuuksista heti, kun ne on 
havaittu. Lisäksi niiden on tarjottava 
hyvissä ajoin ja veloituksetta kaikkien 
uusien haavoittuvuuksien korjausta ja/tai 
laitteen vaihtoa.

3. Markkinoille saatettujen tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden, prosessien, 
palvelujen ja järjestelmien on oltava 
1 kohdassa mainittujen velvoitteiden 
mukaisia niiden ennakoitavan ja 
normaalin käyttöajan.

4. Vaikka valmistajat ovat vastuussa tieto-
ja viestintätekniikan tuotteiden, 
prosessien, palvelujen ja järjestelmien 
vaatimustenmukaisuuden 
varmistamisesta, maahantuojien on 
varmistettava, että niiden markkinoille 
saattamat tuotteet noudattavat 
sovellettavia vaatimuksia eivätkä aiheuta 
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vaaraa eurooppalaiselle yleisölle. 
Maahantuojan on varmennettava, että 
EU:n ulkopuolinen valmistaja on 
suorittanut tarvittavat toimenpiteet ja että 
tuote, prosessi, palvelu tai järjestelmä on 
edellisten kohtien säännösten mukainen. 
Tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden, 
prosessien, palvelujen tai järjestelmien 
jakelijoilla on oltava perustietämys 
oikeudellisista vaatimuksista ja mukana 
tulevista asiakirjoista. Jakelijoiden olisi 
kyettävä havaitsemaan säännösten 
noudattamatta jättäminen. Jakelijoiden 
on myös kyettävä osoittamaan 
kansallisille viranomaisille, että ne ovat 
toimineet asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen ja saaneet valmistajalta tai 
maahantuojalta vahvistuksen tarvittavien 
toimenpiteiden suorittamisesta. Lisäksi 
jakelijan on kyettävä auttamaan 
kansallisia viranomaisia niiden 
pyrkimyksissä saada vaaditut asiakirjat.

5. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä yhteistyössä 
ENISAn kanssa yksityiskohtaiset säännöt 
1 kohdassa säädettyjen 
turvallisuusvaatimusten erityispiirteistä.

6. Mikäli markkinavalvontaviranomaisilla 
on syytä olettaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan tuote, prosessi, palvelu 
tai järjestelmä ei ole tässä asetuksessa 
säädettyjen vaatimusten mukainen, niiden 
on viipymättä vaadittava asiaankuuluvaa 
valmistajaa tai palveluntarjoajaa 
ryhtymään kohtuullisessa ajassa riskin 
luonteesta riippuen kaikkiin tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin tuotteen 
saattamiseksi kyseisten vaatimusten 
mukaiseksi, sen vetämiseksi pois 
markkinoilta tai sen palauttamiseksi sen 
mukaan, mitä ne ovat määränneet.

7. Jos valmistaja tai palveluntarjoaja ei 
toteuta riittäviä korjaavia toimia 
5 kohdassa tarkoitetun ajanjakson 
kuluessa, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
toteutettava asianmukaiset väliaikaiset 
toimenpiteet, joilla kielletään tuotteen 
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asettaminen saataville kansallisilla 
markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai 
poistetaan tuote markkinoilta tai 
järjestetään sitä koskeva 
palautusmenettely.

8. Markkinavalvontaviranomaisten on 
järjestettävä tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta koskevat sopivat 
tarkastukset ja velvoitettava valmistajat tai 
palveluntarjoajat järjestämään sääntöjen 
vastaisten tuotteiden palautusmenettely. 
Määritellessään tuotteita, joille tehdään 
vaatimustenmukaisuustarkastus, 
kansallisten sertifiointiviranomaisten on 
asetettava etusijalle tuotteet, joista 
aiheutuu korkea riski kuluttajille, tuotteet, 
joissa on uutta teknologiaa ja/tai tuotteet, 
joiden myyntiluvut ovat korkeat.

Or. en

Perustelu

Horisontaalisen kehyksen, jossa määritellään turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, 
olisi oltava sitova kaikkien verkkoon liitettyjen tuotteiden osalta ennakkoedellytyksenä niiden 
markkinoille saattamiselle. Useimpien EU:n markkinoilla tällä hetkellä olevien verkkoon 
liitettyjen tuotteiden, prosessien, palvelujen tai järjestelmien suunnitteluvaiheessa 
sisällytettävien turvallisuustoimintojen puuttuminen on yksi pääasiallisista syistä 
haavoittuvuuksiin ja näin ollen kyberhyökkäysten lisääntymiseen.

Tarkistus 399
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
-43 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-43 a artikla

Direktiiviä 2014/53/EU muutetaan 
lisäämällä 3 artiklan 3 kohtaan alakohta 
seuraavasti:

f a) (uudet) radiolaitteet ovat 
sisäänrakennetusti, oletusarvoisesti ja 
toteutukseltaan kyberturvallisia;
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Or. en

Tarkistus 400
Olle Ludvigsson

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 
tarjottavien tai välitettävien toimintojen tai 
palvelujen käytettävyys, aitous, eheys ja 
luottamuksellisuus.

Sisämarkkinoiden asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi, pyrkien 
samalla kyberturvallisuuden, 
kyberresilienssin ja luottamuksen 
korkeaan tasoon unionissa, otetaan 
käyttöön vapaaehtoinen eurooppalainen 
kyberturvallisuuden sertifiointikehys. 
Kehyksellä tarjotaan kaikille 
eurooppalaisille yrityksille 
oikeudenmukaiset ja yhtäläiset 
mahdollisuudet.

Eurooppalaisella 
kyberturvallisuussertifikaatilla
todistetaan, että tieto- ja viestintätekniikan 
kehittämismenettelyt, tuotteet ja/tai 
palvelut on arvioitu käyttäen 
standardoitua vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenetelmää eurooppalaisessa 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä vahvistettujen 
erityisten turvallisuusstandardien 
mukaisiksi, jotka on määritelty tavoitteena 
suojata tallennettujen, siirrettävien tai 
käsiteltävien tietojen tai kyseisissä 
tuotteissa, prosesseissa, palveluissa ja 
järjestelmissä tarjottavien tai välitettävien 
toimintojen tai palvelujen käytettävyys, 
eheys ja luottamuksellisuus.

Or. en

Tarkistus 401
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Dan Nica, Miroslav Poche

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 
tarjottavien tai välitettävien toimintojen tai 
palvelujen käytettävyys, aitous, eheys ja 
luottamuksellisuus.

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 
tarjottavien tai välitettävien toimintojen tai 
palvelujen käytettävyys, aitous, eheys ja 
luottamuksellisuus.
Eurooppalaisessa kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä otetaan käyttöön 
vahinkovastuuperusteet ja ehdotetaan 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteille ja 
palveluille sekä tietojen palauttamiselle 
vakuutusturvaa, jos se on mahdollista.

Or. en

Tarkistus 402
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

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 

Eurooppalaisella kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmällä todistetaan, että 
tällaisen järjestelmän mukaisesti 
sertifioidut tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteet, prosessit ja palvelut täyttävät 
standardien mukaiset määritellyt 
vaatimukset, jotka koskevat niiden kykyä 
täyttää turvallisuustavoitteet.
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tallennettujen, siirrettävien tai 
käsiteltävien tietojen tai kyseisissä 
tuotteissa, prosesseissa, palveluissa ja 
järjestelmissä tarjottavien tai välitettävien 
toimintojen tai palvelujen käytettävyys, 
aitous, eheys ja luottamuksellisuus.

Or. en

Tarkistus 403
Pilar del Castillo Vera

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 tarjottavien tai välitettävien 
toimintojen tai palvelujen käytettävyys, 
aitous, eheys ja luottamuksellisuus.

Eurooppalaisella kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmällä todistetaan, että 
tällaisen järjestelmän mukaisesti 
sertifioidut tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteet, prosessit ja palvelut täyttävät 
standardien mukaiset määritellyt 
vaatimukset, jotka koskevat niiden kykyä 
suojautua tietyllä varmuustasolla.

Or. en

Tarkistus 404
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisella kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmällä todistetaan, että 
tällaisen järjestelmän mukaisesti 

Eurooppalaisella kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmällä todistetaan, että 
tällaisen järjestelmän mukaisesti 
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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 
tarjottavien tai välitettävien toimintojen tai 
palvelujen käytettävyys, aitous, eheys ja 
luottamuksellisuus.

sertifioiduissa tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteissa ja palveluissa ei ole 
sertifiointiajankohtana tunnettuja 
haavoittuvuuksia ja että ne täyttävät 
määritellyt vaatimukset, jotka koskevat 
niiden kykyä suojautua tietyllä 
varmuustasolla dynaamisesti toimilta, 
joiden tarkoituksena on vaarantaa 
tallennettujen, siirrettävien tai käsiteltävien 
tietojen tai kyseisissä tuotteissa, 
prosesseissa, palveluissa ja järjestelmissä 
tarjottavien tai välitettävien toimintojen tai 
palvelujen käytettävyys, aitous, eheys ja 
luottamuksellisuus.

Or. en

Tarkistus 405
Csaba Molnár

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
tarjottavien tai välitettävien toimintojen tai 
palvelujen käytettävyys, aitous, eheys ja 
luottamuksellisuus.

Eurooppalaisella kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmällä todistetaan, että 
tällaisen järjestelmän mukaisesti 
sertifioidut tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteet, prosessit ja palvelut täyttävät 
eurooppalaisissa tai kansainvälisissä 
standardeissa määritellyt vaatimukset, 
jotka koskevat niiden kykyä suojautua 
tietyllä varmuustasolla toimilta, joiden 
tarkoituksena on vaarantaa tallennettujen, 
siirrettävien tai käsiteltävien tietojen tai 
kyseisissä tuotteissa, prosesseissa ja
palveluissa tarjottavien tai välitettävien 
toimintojen tai palvelujen käytettävyys, 
aitous, eheys ja luottamuksellisuus niiden 
koko elinkaaren ajan.

Or. en

Tarkistus 406
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Evžen Tošenovský

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 
tarjottavien tai välitettävien toimintojen tai 
palvelujen käytettävyys, aitous, eheys ja 
luottamuksellisuus.

Eurooppalaisella kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmällä todistetaan, että 
tällaisen järjestelmän mukaisesti 
sertifioidut tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteet ja palvelut täyttävät 
eurooppalaisissa tai kansainvälisissä 
standardeissa 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 tarjottavien tai 
välitettävien toimintojen tai palvelujen 
käytettävyys, aitous, eheys ja 
luottamuksellisuus.

Or. en

Tarkistus 407
Gunnar Hökmark

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 
tarjottavien tai välitettävien toimintojen tai 
palvelujen käytettävyys, aitous, eheys ja 

Eurooppalaisella kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmällä todistetaan, että
tieto- ja viestintätekniikan 
kehittämismenettelyt, tuotteet ja palvelut 
on arvioitu käyttäen standardoitua 
vaatimustenmukaisuuden
arviointimenetelmää eurooppalaisessa 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä vahvistettujen 
erityisten turvallisuusstandardien 
mukaisiksi, jotka on määritelty tavoitteena 
suojata tallennettujen, siirrettävien tai 
käsiteltävien tietojen tai kyseisissä 
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luottamuksellisuus. tuotteissa, prosesseissa, palveluissa ja 
järjestelmissä tarjottavien tai välitettävien 
toimintojen tai palvelujen käytettävyys, 
eheys ja luottamuksellisuus.

Or. en

Tarkistus 408
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina 
Werner, Eva Kaili, Clare Moody

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 
tarjottavien tai välitettävien toimintojen tai 
palvelujen käytettävyys, aitous, eheys ja 
luottamuksellisuus.

Eurooppalaisella kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmällä todistetaan, että 
tällaisen järjestelmän mukaisesti 
sertifioidut tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteet, palvelut ja prosessit 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 tarjottavien tai 
välitettävien toimintojen tai palvelujen 
käytettävyys, aitous, eheys ja 
luottamuksellisuus.

Or. en

Tarkistus 409
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
43 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

43 a artikla
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Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen 
turvallisuus

1. Tuottajien ja palveluntarjoajien on 
varmistettava tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteidensa ja palvelujensa 
sisäänrakennettu ja oletusarvoinen 
turvallisuus viimeisin kehitys huomioon 
ottaen. Valmistajien ja palveluntarjoajien 
on varmistettava, että niiden tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteissa ja palveluissa 
käytettävä ohjelmisto on turvallinen, eikä 
siinä ole mitään tunnettuja 
haavoittuvuuksia sen hetkinen tekniikan 
kehitys huomioon ottaen. Tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteisiin ja 
palveluihin on sovellettava seuraavia 
teknisiä vaatimuksia:

a) tieto- ja viestintätekniikan tuotteet ja 
palvelut on toimitettava ajantasaisella 
ohjelmistolla ja niiden on sisällettävä 
mekanismit turvallisten, asianmukaisesti 
varmennettujen ja luotettavien 
ohjelmistopäivitysten vastaanottamiseen 
säännöllisesti;

b) tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja 
palvelujen etäkäyttömahdollisuus pitää 
olla dokumentoitu ja se on suojattava 
luvatonta käyttöä vastaan viimeistään 
asennusvaiheessa;

c) tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden 
kaikilla laitteilla ei saa olla samaa 
kovakoodattua oletusarvoista 
vakiosalasanaa;

d) tieto- ja viestintätekniikan tuotteisiin ja 
palveluihin tallennettujen tietojen pitää 
olla suojattuja tekniikan viimeisimmän 
kehityksen mukaisilla menetelmillä, kuten 
salauksella;

e) tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja 
palvelujen varmentamista varten saa 
hyväksyä vain erittäin turvallisia 
menetelmiä.

2. Valmistajien ja palveluntarjoajien on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle kaikista 
haavoittuvuuksista heti, kun ne on 
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havaittu. Lisäksi niiden on tarjottava 
hyvissä ajoin kaikkien uusien 
haavoittuvuuksien korjausta ja/tai laitteen 
vaihtoa.

3. Markkinoille saatettujen tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
on oltava 1 kohdassa mainittujen 
velvollisuuksien mukaisia niiden 
ennakoitavan ja normaalin käyttöajan.

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä yhteistyössä 
ENISAn kanssa yksityiskohtaiset säännöt 
1 kohdassa säädettyjen 
turvallisuusvaatimusten erityispiirteistä.

5. Mikäli markkinavalvontaviranomaisilla 
on syytä olettaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan tuote tai palvelu ei ole 
tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen, niiden on viipymättä 
vaadittava asiaankuuluvaa valmistajaa tai 
palveluntuottajaa ryhtymään 
kohtuullisessa ajassa riskin luonteesta 
riippuen kaikkiin tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin tuotteen saattamiseksi 
kyseisten vaatimusten mukaiseksi, sen 
vetämiseksi pois markkinoilta tai sen 
palauttamiseksi sen mukaan, mitä ne ovat 
määränneet.

6. Jos valmistaja tai palveluntarjoaja ei 
toteuta riittäviä korjaavia toimia 
5 kohdassa tarkoitetun ajanjakson 
kuluessa, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
toteutettava asianmukaiset väliaikaiset 
toimenpiteet, joilla kielletään tuotteen 
asettaminen saataville kansallisilla 
markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai 
poistetaan tuote markkinoilta tai 
järjestetään sitä koskeva 
palautusmenettely.

7. Markkinavalvontaviranomaisten on 
järjestettävä tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta koskevat sopivat 
tarkastukset ja velvoitettava valmistajat tai 
palveluntarjoajat järjestämään sääntöjen 
vastaisten tuotteiden palautusmenettely. 
Määritellessään tuotteita, joille tehdään 
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vaatimustenmukaisuustarkastus, 
kansallisten sertifiointiviranomaisten on 
asetettava etusijalle tuotteet, joista 
aiheutuu korkea riski kuluttajille, tuotteet, 
joissa on uutta teknologiaa ja/tai tuotteet, 
joiden myyntiluvut ovat korkeat.

Or. en

Perustelu

One of the key reasons behind the increase of cyberattacks is the lack of security 
functionalities incorporated in the design of the connected products and/or services. Today, 
most of the connected devices available in the EU’s single market are designed and 
manufactured without the most basic security features embedded in their software.  In order 
to trust the Internet of Things, consumers must be assured that the connected products they 
purchase or services they use are secure and protected from software and hardware 
vulnerabilities. To ensure a high-level of security by design and by default, a minimum set of 
requirements for security should be binding for all connected products as a condition for 
putting them on the market. Such a horizontal and binding framework should be established 
as a complement of existing and pending legislation that requires cybersecurity measures 
such as the General Data Protection Regulation and the proposal for a European Electronic 
Communication Code.

Tarkistus 410
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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.
Ehdolla olevan eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän valmistelemista 
koskevan komission pyynnön on 
perustuttava yhteen tai useampaan 
seuraavista syistä:
a) nykyiset kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmät pirstaloivat 
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sisämarkkinoita;
b) on olemassa tai ennakoitavissa tarve 
tukea unionin lainsäädäntöä;
c) jäsenvaltiot, 53 artiklalla perustettu 
Euroopan kyberturvallisuuden 
sertifiointiryhmä, jäljempänä 
’sertifiointiryhmä’ tai 20 artiklassa 
tarkoitettu pysyvä sidosryhmä ovat 
esittäneet yhteisen pyynnön. Euroopan 
komission on varmistettava, että 
jäsenvaltion pyynnössä otetaan huomioon 
kyseisten kiinnostuneiden osapuolten, 
kuten toimialan, myös pk-yritysten, 
ammattiliittojen, kansalaisyhteiskunnan 
ja kuluttajajärjestöjen, tasapainoinen 
osallistuminen. Jäsenvaltioiden on tämän 
osalta varmistettava asianmukaiset 
toimenpiteet, joilla mahdollistetaan 
osapuolten kuuleminen kansallisella 
tasolla sertifiointijärjestelmien valmistelu-
ja seurantaprosessissa.

Or. en

Tarkistus 411
Evžen Tošenovský

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 tai Euroopan 
kyberturvallisuuden sertifiointiryhmä 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. Komissio ja Euroopan 
kyberturvallisuuden sertifiointiryhmä 
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tarkastelevat sidosryhmien 
kuulemisfoorumien ehdottamia 
eurooppalaisia kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmiä.

Or. en

Tarkistus 412
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

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. 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’, esittävät ENISAlle ja
komissiolle 45 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettua ehdolla olevan 
järjestelmän valmistelua, ja 
20 b artiklassa perustettu sidosryhmien 
sertifiointiryhmä esittää 45 artiklan 
1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettua
ehdolla olevan eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
valmistelemista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon sidosryhmien sertifiointiryhmän perustaminen.

Tarkistus 413
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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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 
tietotekniikkaturvallisuuden
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 
tietotekniikkaturvallisuuden
sertifiointijärjestelmän valmistelemista.

Or. en

Perustelu

On oltava riittävä määrä keinoja esittää ehdolla olevan eurooppalaisen 
tietotekniikkaturvallisuuden sertifiointijärjestelmän valmistelemista, ja pysyvän sidosryhmän 
lisääminen laajentaa tässä toimivaltaisten elinten määrää riittävästi, jotta keinot lisääntyvät, 
mutta prosessi on edelleen pätevä ja oikeudenmukainen.

Tarkistus 414
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar 
Hökmark, Marian-Jean Marinescu

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 

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 muut kiinnostuneet 
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komissiolle ehdolla olevan eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
valmistelemista.

toimialan edustajat voivat esittää 
komissiolle ehdolla olevan eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
valmistelemista.

Or. en

Tarkistus 415
Françoise Grossetête

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 toimialan edustajat
voivat esittää komissiolle ehdolla olevan 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän valmistelemista.

Or. fr

Tarkistus 416
András Gyürk

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 47artiklassa esitetyt 

1. Kun komissio on esittänyt asiaa 
koskevan pyynnön, eurooppalainen 
standardointiorganisaatio valmistelee 
ehdolla olevan eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän. Jäsenvaltiot tai 
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vaatimukset. Jäsenvaltiot tai 53 artiklalla 
perustettu Euroopan kyberturvallisuuden 
sertifiointiryhmä, jäljempänä 
’sertifiointiryhmä’, voivat esittää 
komissiolle ehdolla olevan eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
valmistelemista.

53 artiklalla perustettu Euroopan 
kyberturvallisuuden sertifiointiryhmä, 
jäljempänä ’sertifiointiryhmä’, voivat 
esittää komissiolle ehdolla olevan 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän valmistelemista.

Or. en

Tarkistus 417
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toteutettuaan asiaankuuluvien 
sidosryhmien avoimen ja läpinäkyvän 
kuulemisen komissio hyväksyy 
eurooppalaista kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmää koskevan 
monivuotisen unionin työohjelman, jossa 
yksilöidään unionin tasolla toteutettavat 
yhteiset toimet ja strategiset painopisteet, 
ja julkaisee sen. Työohjelmaan on 
sisällyttävä erityisesti eurooppalaiseen 
kyberturvallisuusjärjestelmään
soveltuvien yksilöityjen tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden, prosessien 
ja palvelujen prioriteettiluettelo. Ennen 
työohjelman hyväksymistä komissio 
kuulee ENISAa ja ottaa sen mielipiteen 
mahdollisimman tarkasti huomioon.

Or. en

Tarkistus 418
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta
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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 määrittelee ehdolla olevan 
järjestelmän turvallisuustavoitteet, 
turvallisuusvaatimukset ja osatekijät. 
Komissio määrittelee kaikki 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn näkökohdat ENISAn 
havaintojen perusteella. Näin toimiessaan 
ENISA tekee tiivistä yhteistyötä 
kiinnostuneiden toimialan edustajien 
kanssa, 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. ENISA voi lisäksi tarvittaessa 
asettaa sertifiointia käsittelevän 
sidosryhmien työryhmän, joka koostuu 
pysyvän sidosryhmän, alan johtaman 
lähestymistavan varmistamiseksi alan 
sidosryhmien ja muiden asiaankuuluvien 
sidosryhmien jäsenistä, antamaan 
asiantuntijaneuvontaa jonkin tietyn 
ehdolla olevan järjestelmän kattamilla 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 419
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 

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

Sertifiointiryhmä ja pysyvä sidosryhmä 
antavat ENISAlle apua ja 
asiantuntijaneuvontaa, jota ENISA 
tarvitsee ehdolla olevan järjestelmän 
valmistelussa, tarvittaessa myös antamalla 
lausuntoja. Kutakin ehdolla olevaa 
järjestelmää valmistellessaan ENISA 
laatii riskien ja 
kyberturvallisuusominaisuuksien 
tarkistusluettelon torjuakseen näitä 
riskejä tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 420
Gunnar Hökmark

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 kaikkia asiaankuuluvia
sidosryhmiä ja tekee tiivistä yhteistyötä 
sertifiointiryhmän kanssa ja ottaa 
huomioon jo käytössä olevat kansalliset ja 
kansainväliset standardit, mukaan lukien 
toimialajärjestöjen kanssa tehdyt 
epäviralliset sopimukset, 
päällekkäisyyksien välttämiseksi. 
Sertifiointiryhmä antaa ENISAlle apua ja 
asiantuntijaneuvontaa, jota ENISA 
tarvitsee ehdolla olevan järjestelmän 
valmistelussa, tarvittaessa myös antamalla 
lausuntoja.

Or. en

Tarkistus 421
Nadine Morano

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta
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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 avoimesti kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä ja tekee tiivistä 
yhteistyötä sertifiointiryhmän, pysyvän 
sidosryhmän ja kunkin ehdolla olevan 
järjestelmän osalta tilapäisen 
neuvottelufoorumin kanssa. Ne antavat
ENISAlle apua ja asiantuntijaneuvontaa, 
jota ENISA tarvitsee ehdolla olevan 
järjestelmän valmistelussa, tarvittaessa 
myös antamalla lausuntoja.

Or. fr

Perustelu

Eri kuulemisprosesseilla on tärkeä rooli koota ja ottaa tiiviisti mukaan ehdolla olevan 
järjestelmän asiantuntijat sekä tarjota ENISAlle heidän tietämystään ja kokemustaan 
kyseisestä tuotteesta tai palvelusta.

Tarkistus 422
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä, myös asiaankuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan edustajia, 
29 artiklan mukaista työryhmää ja 
tarvittaessa Euroopan 
tietosuojaneuvostoa, ja tekee tiivistä 
yhteistyötä sertifiointiryhmän kanssa. 
Sertifiointiryhmä antaa ENISAlle apua ja 
asiantuntijaneuvontaa, jota ENISA 
tarvitsee ehdolla olevan järjestelmän 
valmistelussa, tarvittaessa myös antamalla 
lausuntoja.
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Or. en

Perustelu

Perustuu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausuntoon. Teknisen ja hallinnollisen 
synergian luominen on äärimmäisen tärkeää, jotta eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointikehyksen ja tietosuoja-asetuksen mukaisia sertifiointeja tavoittelevat organisaatiot 
eivät pidä niitä ristiriitaisina tai toisiinsa liittymättöminä.

Tarkistus 423
Pilar del Castillo Vera

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 kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä muodollisessa, 
vakiomuotoisessa ja avoimessa 
prosessissa, ja tekee tiivistä yhteistyötä 
sertifiointiryhmän kanssa. 
Sertifiointiryhmä ja kaikki asiaankuuluvat 
sidosryhmät antavat ENISAlle apua ja 
asiantuntijaneuvontaa, jota ENISA 
tarvitsee ehdolla olevan järjestelmän 
valmistelussa, tarvittaessa myös antamalla 
lausuntoja.

Or. en

Tarkistus 424
Evžen Tošenovský

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. 

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

kuulemisfoorumien kanssa. 
Sertifiointiryhmä antaa ENISAlle apua ja 
asiantuntijaneuvontaa, jota ENISA 
tarvitsee ehdolla olevan järjestelmän 
valmistelussa, tarvittaessa myös antamalla 
lausuntoja.

Or. en

Tarkistus 425
Martina Werner

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 kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä ja tekee avoimissa 
kuulemismenettelyissä tiivistä yhteistyötä 
sertifiointiryhmän kanssa. 
Sertifiointiryhmä antaa ENISAlle apua ja 
asiantuntijaneuvontaa, jota ENISA 
tarvitsee ehdolla olevan järjestelmän 
valmistelussa, tarvittaessa myös antamalla 
lausuntoja.

Or. en

Tarkistus 426
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

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 

2. Valmistellessaan 1 kohdassa 
tarkoitettuja ehdolla olevia järjestelmiä 
ENISA kuulee kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä 20 a artiklassa edellytetyllä 
tavalla ja tekee tiivistä yhteistyötä 
sertifiointiryhmän kanssa. 
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asiantuntijaneuvontaa, jota ENISA 
tarvitsee ehdolla olevan järjestelmän 
valmistelussa, tarvittaessa myös antamalla 
lausuntoja.

Sertifiointiryhmä antaa ENISAlle apua ja 
asiantuntijaneuvontaa, jota ENISA 
tarvitsee ehdolla olevan järjestelmän 
valmistelussa, tarvittaessa myös antamalla 
lausuntoja.

Or. en

Tarkistus 427
András Gyürk

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 
tarkoitettua ensimmäistä luonnosta ESO 
kuulee kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä 
ja tekee tiivistä yhteistyötä 
sertifiointiryhmän kanssa. 
Sertifiointiryhmä antaa ESOlle apua ja 
asiantuntijaneuvontaa, jota ESO tarvitsee 
ehdolla olevan järjestelmän valmistelussa, 
tarvittaessa myös antamalla lausuntoja.

Or. en

Tarkistus 428
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

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 

2. Ennen 1 kohdassa tarkoitettujen
ehdolla olevien järjestelmien valmistelua 
komissio toteuttaa kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien avoimen 
julkisen kuulemisen. Kuulemista 
valmistellessaan komissio tekee tiivistä 
yhteistyötä Euroopan kyberturvallisuuden 
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tarvitsee ehdolla olevan järjestelmän 
valmistelussa, tarvittaessa myös antamalla 
lausuntoja.

sertifiointiryhmän, ENISAn ja 
sidosryhmien sertifiointiryhmän kanssa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon sidosryhmien sertifiointiryhmän perustaminen.

Tarkistus 429
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan kyberturvallisuuden 
sertifiointiryhmä ja sidosryhmien 
sertifiointiryhmä antavat ENISAlle apua 
ja asiantuntijaneuvontaa, jota ENISA 
tarvitsee ehdolla olevan eurooppalaisen 
kyberturvallisuusjärjestelmän 
valmistelussa, tarvittaessa myös antamalla 
lausuntoja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon sidosryhmien sertifiointiryhmän perustaminen.

Tarkistus 430
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Muutoin kuin 45 artiklan 
1 kohdan a ja b alakohdan 
soveltamisalaan kuuluvan ehdolla olevan 
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järjestelmän osalta komissio kuulee 
sidosryhmien sertifiointiryhmää ja pyytää 
sen hyväksyntää ennen eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän lopullista 
hyväksyntää. Samaa sovelletaan 
45 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
soveltamisalaan kuuluvaan järjestelmään 
Euroopan kyberturvallisuuden 
sertifiointiryhmän osalta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon sidosryhmien sertifiointiryhmän perustaminen.

Tarkistus 431
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Valmistellessaan ehdolla olevaa 
järjestelmää ENISA määrittää määräajan 
tietyn ehdolla olevan järjestelmän 
voimaantulolle Euroopan 
kyberturvallisuuden sertifiointiryhmän ja 
sidosryhmien sertifiointiryhmän 
ohjeistuksella niiden ehdolla olevien 
järjestelmien osalta. Jos määräaikaa ei 
noudateta, ehdolla oleva järjestelmä 
katsotaan mitätöidyksi ja peruutetuksi.

Or. en

Perustelu

Pitkän aikavälin investointien suunnittelemista varten asianomaisten tahojen on yhdessä 
sovittava uuden ehdolla olevan eurooppalaisen sertifiointijärjestelmän erityisesti 
aikataulusta. Määräaikaa koskevat säännökset kannustavat hyväksymään tällaiset 
järjestelmät oikea-aikaisesti.
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Tarkistus 432
Gunnar Hökmark

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. ENISA 
sisällyttää komissiolle toimitettaviin 
tietoihin ryhmän jäsenten mahdolliset 
huomautukset ja varaukset.

Or. en

Tarkistus 433
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

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 viipymättä tämän 
artiklan 2 kohdan mukaisesti valmistellun 
ehdolla olevan eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 434
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi ENISA:n 
valmisteleman ehdolla olevan järjestelmän 

4. Komissio voi ENISA:n 
valmisteleman ehdolla olevan järjestelmän 
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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.

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. Komissio voi kuulla 
Euroopan tietosuojaneuvostoa ja ottaa 
huomioon sen näkemyksen ennen 
kyseisten täytäntöönpanosäädösten 
hyväksymistä.

Or. en

Perustelu

Perustuu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausuntoon. Tarkistuksella varmistetaan 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden sertifiointikehyksen ja tietosuoja-asetuksen mukaisten 
sertifiointien johdonmukaisuus.

Tarkistus 435
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi ENISA:n 
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.

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

Or. en

Tarkistus 436
Martina Werner
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi ENISA:n 
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.

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

Or. en

Tarkistus 437
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi ENISA:n 
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.

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

Or. en

Tarkistus 438
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
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44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi ENISA:n 
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.

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

Or. en

Perustelu

Komissiolle annetaan oikeus antaa delegoituja säädöksiä, jotta lainsäätäjät voivat harjoittaa 
valvontavaltaansa.

Tarkistus 439
Miapetra Kumpula-Natri

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. ENISA 
pyrkii myös tarjoamaan kuluttajille 
merkityksellistä tietoa sovellettavista 
sertifiointijärjestelmistä esimerkiksi 
tarjoamalla suuntaviivoja ja suosituksia 
sähköisesti ja verkon ulkopuolella 
toimivilla markkinapaikoilla.

Or. en

Tarkistus 440
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo
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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 direktiivin (EU) 
2016/2102 mukaista erityistä 
verkkosivustoa, joka tarjoaa eurooppalaisia 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmiä, 
sertifiointijärjestelmien ja sertifioitujen 
tuotteiden, palvelujen ja järjestelmien 
mahdollista perumista ja voimassaolon 
päättymistä koskevaa tiedotusta ja 
julkisuutta.

Or. en

Tarkistus 441
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio voi tehdä Euroopan 
unionin puolesta sertifikaattien 
vastavuoroista tunnustamista koskevia 
sopimuksia ulkomaisten markkinoiden tai 
kolmansien osapuolien kanssa. Tällaiset 
vastavuoroista tunnustamista koskevat 
sopimukset laaditaan saman valmistelu-
ja hyväksyntämenettelyn mukaisesti kuin 
muut tässä artiklassa tarkoitetut 
järjestelmät.

Or. en

Tarkistus 442
Miapetra Kumpula-Natri

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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5 a. ENISA varmistaa, kiinnittäen 
tarkkaan huomiota sertifiointiryhmän 
lausuntoon, että eurooppalaista 
kyberturvallisuusjärjestelmää koskevat 
ehdotukset eivät estä tosiasiallista 
kilpailua muodostamalla esteitä uusien 
yritysten ja tuotteiden markkinoille 
pääsylle.

Or. en

Tarkistus 443
Pavel Telička, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Hyväksytyt järjestelmät 
tarkistetaan ja niitä päivitetään 
tarvittaessa säännöllisesti yhteistyössä 
asianomaisten sidosryhmien ja 
sertifiointiryhmän kanssa tällä asetuksella 
perustetuissa puitteissa.

Or. en

Tarkistus 444
Martina Werner

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Virasto tarkistaa hyväksytyt 
järjestelmät sertifiointiryhmän tai 
komission pyynnöstä tai vähintään viiden 
vuoden välein ja ottaa huomioon 
sidosryhmiltä saadun palautteen.

Or. en
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Tarkistus 445
Miapetra Kumpula-Natri

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. ENISA huolehtii tarvittavista 
mekanismeista, suuntaviivoista ja 
menettelyistä eurooppalaisten 
kyberturvallisuusjärjestelmien 
mukauttamiseksi ja päivittämiseksi 
tarkoituksena ottaa huomioon 
kyberturvallisuusteknologian uusi kehitys.

Or. en

Tarkistus 446
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Palveluiden saatavuuden, eheyden ja 
luottamuksellisuuden varmistamiseksi 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän suunnittelussa on 
otettava huomioon soveltuvin osin 
seuraavat turvallisuustavoitteet:

Or. en

Tarkistus 447
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän suunnittelussa on 
otettava huomioon soveltuvin osin 
seuraaviin luokkiin liittyvät tavoitteet:

Or. en

Tarkistus 448
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suojata tallennetut, siirretyt tai
muulla tavoin käsitellyt tiedot vahingossa 
tapahtuvalta tai luvattomalta 
tallentamiselta, käsittelyltä, käytöltä tai 
luovuttamiselta;

a) perustasolla olevan varmuustason 
tai omien 
vaatimustenmukaisuusvakuutusten 
tuotteiden osalta 2 artiklan 11 kohdan 
a alakohdassa (uusi) määritellyt 
kuluttajaelektroniikkalaitteet. Tämän 
luokan eurooppalaisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien on tuettava 
kansainvälisten standardien hyväksymistä 
ja kaupallistamista sisämarkkinoilla.

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksen tavoitteiden ja erityisesti sen tulevan joustavuuden saavuttamiseksi 
turvallisuustavoitteet olisi määritettävä pikemminkin tuotteen sovellusten kuin tuotteen 
nykyisten ominaisuuksien mukaisesti.

Tarkistus 449
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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

b) suojata tallennetut, siirretyt tai 
muulla tavoin käsitellyt tiedot vahingossa 
tapahtuvalta tai luvattomalta 
tuhoamiselta, tahattomalta katoamiselta 
tai muuttamiselta;

b) korotetulla tasolla olevan 
varmuustason tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteiden, palveluiden ja prosessien, 
joihin sovelletaan teollisuuden 
ohjausjärjestelmää tai joita käytetään 
robotiikassa ja autonomisissa 
ajoneuvoissa, tai direktiivissä (EU) 
2016/1148 määriteltyjen toimijoiden 
keskeisten palvelujen tarjontaan 
käyttämien ohjelmistojen ja 
päätelaitteiden osalta. Tämän luokan 
osalta eurooppalaisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien on perustuttava 
kansainvälisiin standardeihin.

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksen tavoitteiden ja erityisesti sen tulevan joustavuuden saavuttamiseksi 
turvallisuustavoitteet olisi määritettävä pikemminkin tuotteen sovellusten kuin tuotteen 
nykyisten ominaisuuksien mukaisesti.

Tarkistus 450
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) varmistaa, että valtuutettujen 
henkilöiden, ohjelmien tai koneiden 
saatavilla on ainoastaan ne tiedot, 
palvelut tai toiminnot, joihin näillä on 
käyttöoikeudet;

c) Korkean varmuustason tuotteiden 
osalta jäsenvaltion julkishallinnon 
käyttämät tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteet, palvelut ja prosessit. Tämän 
luokan osalta eurooppalaisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien on perustuttava 
kansainvälisiin tai jäsenvaltioissa 
käytössä oleviin standardeihin tai 
monenvälisiin normeihin.

Or. en
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Perustelu

Asetusehdotuksen tavoitteiden ja erityisesti sen tulevan joustavuuden saavuttamiseksi 
turvallisuustavoitteet olisi määritettävä pikemminkin tuotteen sovellusten kuin tuotteen 
nykyisten ominaisuuksien mukaisesti.

Tarkistus 451
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) varmistaa, että valtuutettujen 
henkilöiden, ohjelmien tai koneiden 
saatavilla on ainoastaan ne tiedot, palvelut 
tai toiminnot, joihin näillä on 
käyttöoikeudet;

c) varmistaa, että valtuutettujen 
henkilöiden, ohjelmien tai koneiden 
saatavilla on ainoastaan ne tiedot, palvelut 
tai toiminnot, joihin näillä on 
käyttöoikeudet, ja että käytössä on 
prosessi, jolla tunnistetaan ja 
dokumentoidaan kaikki tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden, prosessien 
ja palvelujen riippuvuudet ja 
haavoittuvuudet;

Or. en

Perustelu

Poikkeamien ehkäisemisen varmistamiseksi käytössä on oltava haavoittuvuudet paljastava 
prosessi.

Tarkistus 452
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tallentaa tieto siitä, mitkä tiedot, 
toiminnot tai palvelut on ilmoitettu, sekä 
ilmoituksen ajankohta ja tekijä;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 453
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tallentaa tieto siitä, mitkä tiedot, 
toiminnot tai palvelut on ilmoitettu, sekä 
ilmoituksen ajankohta ja tekijä;

d) varmistaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteet, prosessit ja 
palvelut eivät sisällä tunnettuja 
hyödynnettävissä olevia haavoittuvuuksia 
ja että ne kykenevät suojautumaan tietylle 
tasolle määritellyltä hyökkäykseltä;

Or. en

Perustelu

Jatkoksi edelliseen alakohtaan, kun haavoittuvuus tunnetaan, tarvitaan hyvälaatuinen 
ratkaisu/paikka.

Tarkistus 454
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) varmistaa, että on mahdollista 
tarkastaa, mitä tietoja, palveluja tai 
toimintoja on käytetty, sekä käytön 
ajankohta ja käyttäjä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 455
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody
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Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) palauttaa tietojen, palvelujen ja 
toimintojen saatavuus ja käytettävyys 
mahdollisimman pian fyysisen tai 
teknisen vian sattuessa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 456
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 457
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

g) varmistaa tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteille ja palveluille 
ajantasainen ohjelmisto ja laitteisto, jotka 
eivät sisällä tunnettuja haavoittuvuuksia; 
varmistaa, että ne on suunniteltu ja 
toteutettu siten, että rajoitetaan 
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ohjelmistojen turvalliset päivitykset. tehokkaasti niiden alttiutta 
haavoittuvuuksille, ja varmistetaan
mekanismit, joilla varmistetaan 
ohjelmistojen turvalliset päivitykset, myös 
automaattiset turvallisuuspäivitykset ja 
mahdollisuus laitteiston päivitykseen;

Or. en

Perustelu

Tunnettujen haavoittuvuuksien puuttumisen varmistaminen on hyvä ensiaskel, mutta 
tehokkaaseen kohteluun sisältyy myös keinot torjua haavoittuvuuksia, joita ei tunneta.

Tarkistus 458
Gunnar Hökmark

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) helpottaa sitä, että tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteille ja palveluille 
tarjotaan ajantasainen ohjelmisto ja 
laitteisto, että niitä päivitetään 
asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti 
tarkoituksena korjata tunnettuja 
haavoittuvuuksia, ja tarjotaan mekanismit, 
joilla varmistetaan ohjelmistojen ja 
laitteistojen turvalliset päivitykset.

Or. en

Tarkistus 459
Pilar del Castillo Vera

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

Komission teksti Tarkistus

i) varmistaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteita ja palveluja 
kehitetään erityisen järjestelmän 
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turvallisuusvaatimusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 460
Seán Kelly

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

Komission teksti Tarkistus

g a) varmistaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
ympäristö jakautuu pienempiin 
alajärjestelmiin ja alaverkkoihin, jotta 
niitä on helpompi suojata ja jotta haitat 
voidaan korjata poikkeaman tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 461
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

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

Komission teksti Tarkistus

g a) varmistaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
ympäristö jakautuu pienempiin 
alajärjestelmiin ja alaverkkoihin, jotta 
niitä on helpompi suojata ja jotta haitat 
voidaan korjata poikkeaman tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 462
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

g a) varmistaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteita, palveluja ja 
järjestelmiä kehitetään ja käytetään 
sisäänrakennetun ja oletusarvoisen 
turvallisuuden periaatteen sekä -
43 artiklan velvoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 463
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tämän vaikuttamatta -
43 artiklassa määriteltyihin 
turvallisuusvelvoitteisiin eurooppalaisessa 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä voidaan määritellä 
yksi tai useampi riskiin perustuva 
varmuustaso – toiminnallisesti turvallinen, 
pääosin turvallinen ja/tai erittäin 
turvallinen – kyseisessä järjestelmässä 
sertifioiduille tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteille, prosesseille, palveluille ja 
järjestelmille. Varmuustason on 
perustuttava ENISAn 44 artiklan 
2 kohdan mukaisesti määrittelemään 
tieto- ja viestintätekniikan 
sertifiointijärjestelmän soveltamisalaan 
kuuluvien tuotteiden, prosessien, 
palvelujen tai järjestelmien riskejä ja 
vastaavia kyberturvallisuusominaisuuksia 
koskevaan tarkistuslistaan.

Or. en

Tarkistus 464
Nadine Morano
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Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Eurooppalaisessa 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä voidaan määritellä 
yksi tai useampi riskiin perustuva
varmuustaso olosuhteiden sekä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden, prosessien 
ja palvelujen käyttötarkoituksen mukaan
– perustaso, korotettu ja/tai korkea.
Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenetelmät, joita voidaan 
käyttää, on määriteltävä kunkin 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän osatekijöissä 
riskianalyysin perusteella.

Or. fr

Perustelu

On suotavaa, että sovellettavia vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmiä ei vahvisteta 
etukäteen yleisellä tavalla vaan tapauskohtaisesti tuote- tai palvelutyypistä riippuen, 
käyttöyhteyden huomioon ottaen.

Tarkistus 465
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Eurooppalaisessa 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä voidaan määritellä 
yksi tai useampi varmuustaso – perustaso, 
korotettu ja/tai korkea – kyseisessä 
järjestelmässä sertifioiduille tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteille ja palveluille. 
Sertifiointijärjestelmään, jonka 
varmuustasot vaihtelevat, on liitettävä 
tiedot, joissa selitetään kullakin 
varmuustasolla edelleen esiintyvät riskit 
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sekä se, että kuluttajien on oltava 
jatkuvasti valppaina ja tietoisia 
kyberuhkista.

Or. en

Perustelu

On vaarana, että kuluttajat uskovat korkean varmuustason tieto- ja viestintätekniikan tuotteen 
tai palvelun olevan suojattu kyberuhkilta. Kuluttajien ja yritysten olisi pysyttävä jatkuvasti 
valppaina ja tietoisina siitä, että korkeankin varmuustason tuotteella tai palvelulla on 
kyberpoikkeaman riski, jos parhaita käytäntöjä ei noudateta.

Tarkistus 466
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Eurooppalaisessa 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä voidaan määritellä 
yksi tai useampi riskiin perustuva
varmuustaso olosuhteiden sekä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden, prosessien, 
järjestelmien ja palvelujen 
käyttötarkoituksen mukaan – perustaso, 
korotettu ja/tai korkea.

Or. fr

Tarkistus 467
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisessa 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä voidaan määritellä 
yksi tai useampi varmuustaso – perustaso, 
korotettu ja/tai korkea – kyseisessä 

1. Eurooppalaisessa 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä voidaan määritellä 
yksi tai useampi riskiin perustuva taso 
olosuhteiden sekä tieto- ja 
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järjestelmässä sertifioiduille tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteille ja palveluille.

viestintätekniikan tuotteiden, prosessien 
ja palvelujen käyttötarkoituksen mukaan
– perustaso, korotettu ja/tai korkea.

Or. en

Tarkistus 468
Dan Nica, Miroslav Poche

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Eurooppalaisessa 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä määritellään 
vahinkovastuuperusteet seuraaville 
yhdelle tai useammalle varmuustasolle –
perustaso, korotettu ja/tai korkea –
kyseisessä järjestelmässä sertifioiduille 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteille ja 
palveluille.

Or. en

Tarkistus 469
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Eurooppalaisessa 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä voidaan määritellä 
yksi tai useampi varmuusvaatimus 
tuotteen, prosessin tai palvelun 
toimintayhteyden mukaan määräytyvien 
riskien ja uhkien perusteella.

Or. en
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Tarkistus 470
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Eurooppalaisessa 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä voidaan määritellä 
yksi tai useampi varmuusvaatimus 
tuotteen, prosessin tai palvelun 
toimintayhteyden mukaan määräytyvien 
riskien ja uhkien perusteella.

Or. en

Tarkistus 471
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Soveltamisalan selventämiseksi ja asianmukaisen yhtenevyyden varmistamiseksi nykyisten 
kansainvälisten standardien kanssa asetusluonnoksessa olisi täsmennettävä, että tulevat 
vapaaehtoiset sertifiointikehykset kattavat tuotteiden ja palvelujen lisäksi myös prosessit.

Tarkistus 472
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Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 473
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. ENISA määrittelee ja kehittää 
Euroopan kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmissä täsmennettävät 
varmuustasot asianomaisia sidosryhmiä 
kuullen.

Or. en

Tarkistus 474
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenetelmät, joita voidaan 
käyttää, on määriteltävä kunkin 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän osatekijöissä 47 
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artiklan mukaisesti ja riskianalyysin 
perusteella.

Or. fr

Perustelu

Jotta voitaisiin luoda tarvittavat edellytykset sertifikaattien vastavuoroiselle tunnustamiselle 
ja kansallisten sertifiointijärjestelmien yhdenmukaistamiselle, tarvitaan varmuustasoja 
koskeva yhteinen määritelmä erityisesti varmuustasojen arviointimenetelmien osalta.

Tarkistus 475
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Varmuustasojen perustaso, 
korotettu ja korkea on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:

Poistetaan.

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;

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, 
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joiden tarkoituksena on vähentää 
merkittävästi 
kyberturvallisuuspoikkeamien riskiä;

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.

Or. en

Tarkistus 476
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Varmuustasojen perustaso, 
korotettu ja korkea on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:

2. Varmuustasot viittaavat 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän yhteydessä 
myönnettyyn sertifikaattiin, joka takaa 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteen, 
prosessin tai palvelun väitetyille tai 
esitetyille 
kyberturvallisuusominaisuuksille 
vastaavan luottamustason ja jota 
luonnehditaan suhteessa siihen liittyviin 
teknisiin eritelmiin, standardeihin ja 
menettelyihin sekä teknisiin tarkastuksiin, 
joiden tarkoituksena on vähentää 
kyberturvallisuuspoikkeamien riskiä; 
varmuustaso määritellään 
tapauskohtaisesti.

Or. en
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Tarkistus 477
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Varmuustasojen perustaso, 
korotettu ja korkea on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:

2. Varmuustasojen toiminnallisesti 
turvallinen, pääosin turvallinen ja/tai 
erittäin turvallinen on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:

Or. en

Tarkistus 478
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Varmuustasojen perustaso, 
korotettu ja korkea on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:

2. Varmuustasojen perustaso, 
korotettu ja korkea on täytettävä seuraavat 
vaatimukset ja arviointimenetelmät:

Or. fr

Tarkistus 479
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Varmuustasojen perustaso, 
korotettu ja korkea on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:

2. Varmuustasojen perustaso, 
korotettu ja korkea on täytettävä seuraavat 
vaatimukset ja arviointimenetelmät:

Or. fr
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Tarkistus 480
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Varmuustasojen perustaso, 
korotettu ja korkea on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:

2. Varmuustasojen perustaso, välitaso 
ja korkea on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:

Or. en

Tarkistus 481
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 482
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
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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) 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.
Perustasolla olevaan varmuustasoon 
liittyvä sertifikaatti vahvistaa, että 
perustason tunnetut 
kyberturvallisuusriskit katetaan. 
Arviointimenetelmä perustuu 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen suorittamaan tekniseen 
arvioon tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteeseen tai palveluun liittyvästä
teknisestä dokumentaatiosta;

Or. fr

Tarkistus 483
Evžen Tošenovský

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 

a) perustasolla oleva varmuustaso 
viittaa eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän yhteydessä 
myönnettyyn sertifikaattiin, joka antaa 
rajallisen luottamustason;
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teknisiin eritelmiin, standardeihin ja 
menettelyihin sekä teknisiin tarkastuksiin, 
joiden tarkoituksena on vähentää 
kyberturvallisuuspoikkeamien riskiä;

Or. en

Tarkistus 484
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

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) sertifikaatin perustasolla oleva 
varmuustaso vastaa kolmannen osapuolen 
arviointia, jonka mukaan tieto- ja 
viestintätekniikan prosessien, tuotteiden 
tai palvelujen 
kyberturvallisuuspoikkeamia koskevat 
perusriskit on katettu;

Or. en

Tarkistus 485
Françoise Grossetête

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 

a) perustasolla oleva varmuustaso 
viittaa eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän yhteydessä 
myönnettyyn sertifikaattiin, joka antaa 
rajallisen luottamustason tieto- ja 
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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;

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.
Arviointimenetelmän on perustuttava 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen suorittamaan tekniseen 
arviointiin tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteeseen tai palveluun liittyvästä 
teknisestä dokumentaatiosta;

Or. fr

Tarkistus 486
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 tuotteen tai palvelun 
väitetyille tai esitetyille 
kyberturvallisuusominaisuuksille, koska se 
vastaa [-43 artiklassa] määriteltyjä 
turvallisuusvelvoitteita sisäänrakennetun 
ja oletusarvoisen turvallisuuden 
periaatteen mukaisesti, ja jota 
luonnehditaan suhteessa siihen liittyviin 
teknisiin eritelmiin, standardeihin ja 
menettelyihin sekä teknisiin tarkastuksiin, 
joiden tarkoituksena on vähentää 
kyberturvallisuuspoikkeamien riskiä;

Or. en
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Tarkistus 487
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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

Or. en

Perustelu

Hyvin toimivan sertifiointikehyksen luomiseksi on tärkeää ottaa huomioon nykyisten ja 
laajasti sovellettujen standardien käyttö varmuustasoja määriteltäessä. Tällaiset nykyiset 
standardit voivat olla kansallisia, kansainvälisiä (ISO 27XXX) tai monenvälisiä (SOG-IS, 
yhteiset kriteerit).

Tarkistus 488
Massimiliano Salini

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

a) perustasolla oleva riskitaso vastaa
tieto- ja viestintätekniikan tuotteeseen, 
prosessiin tai palveluun liittyvää matalaa 
riskiä. Matalan tason riski on kyseessä, 
jos tieto- ja viestintätekniikan tuotteeseen, 
prosessiin tai palveluun kohdistuva 
hyökkäys ei vaaranna merkittävästi 
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väitetyille tai esitetyille 
kyberturvallisuusominaisuuksille ja jota 
luonnehditaan suhteessa siihen liittyviin 
teknisiin eritelmiin, standardeihin ja 
menettelyihin sekä teknisiin tarkastuksiin, 
joiden tarkoituksena on vähentää 
kyberturvallisuuspoikkeamien riskiä;

saatavuutta, aitoutta, eheyttä, 
luottamuksellisuutta tai muita tärkeitä 
tavoitteita, kuten käyttäjien tai 
kolmansien osapuolten terveyttä, 
ympäristöä, yksityisyyttä, muita tärkeitä 
oikeudellisesti suojeltuja etuja tai kriittistä 
infrastruktuuria ja sen tukijärjestelmiä tai 
-tuotteita.

Or. en

Tarkistus 489
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

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

Or. en

Tarkistus 490
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Tähän arviointiin sisältyy tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteen, palvelun tai 
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prosessin teknisten asiakirjojen 
tarkistaminen.

Or. en

Tarkistus 491
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 492
Edouard Martin

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 

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

kyberturvallisuusominaisuuksille ja jota 
luonnehditaan suhteessa siihen liittyviin 
teknisiin eritelmiin, standardeihin ja 
menettelyihin sekä teknisiin tarkastuksiin, 
joiden tarkoituksena on vähentää 
merkittävästi 
kyberturvallisuuspoikkeamien riskiä.
Korotettuun varmuustasoon liittyvä 
sertifikaatti vahvistaa, että 
kyberpoikkeamiin liittyvät tunnetut riskit 
katetaan ja että tuote, palvelu tai 
järjestelmä kestää rajallisin voimavaroin 
toteutetut hyökkäykset. 
Arviointimenetelmä perustuu 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen suorittamaan 
arviointiin tuotteen tai palvelun 
turvallisuusominaisuuksien 
vaatimustenmukaisuudesta;

Or. fr

Tarkistus 493
Evžen Tošenovský

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) välitasolla oleva varmuustaso 
viittaa eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän yhteydessä 
myönnettyyn sertifikaattiin, joka antaa 
välitason luottamustason;

Or. en
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Tarkistus 494
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

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) sertifikaatin korotetulla tasolla 
oleva varmuustaso vastaa kolmannen 
osapuolen arviointia, jonka mukaan tieto-
ja viestintätekniikan prosessien, 
tuotteiden tai palvelujen 
kyberturvallisuuspoikkeamia koskevat 
merkittävät riskit on katettu;

Or. en

Tarkistus 495
Françoise Grossetête

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 

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 
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merkittävästi 
kyberturvallisuuspoikkeamien riskiä;

merkittävästi 
kyberturvallisuuspoikkeamien riskiä.
Arviointimenetelmän on perustuttava 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen suorittamaan 
arviointiin tuotteen tai palvelun 
turvallisuusominaisuuksien 
vaatimustenmukaisuudesta;

Or. fr

Perustelu

Kun kyse on korotettuun varmuustasoon liittyvistä sertifikaateista, on osoitettava, että tuotteet 
ja järjestelmät kestävät myös kehittyneempiä hyökkäyksiä. Sertifiointiin liittyvään 
arviointimenetelmään on sisällyttävä tehokkuustestit, joilla varmistetaan, että tuote kestää 
tietyn tasoisen hyökkäyksen.

Tarkistus 496
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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

Or. en
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Perustelu

Hyvin toimivan sertifiointikehyksen luomiseksi on tärkeää ottaa huomioon nykyisten ja 
laajasti sovellettujen standardien käyttö varmuustasoja määriteltäessä. Tällaiset nykyiset 
standardit voivat olla kansallisia, kansainvälisiä (ISO 27XXX) tai monenvälisiä (SOG-IS, 
yhteiset kriteerit).

Tarkistus 497
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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) ”pääosin turvallinen” 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;

Or. en

Tarkistus 498
Massimiliano Salini

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 

b) korotetulla tasolla oleva riskitaso 
vastaa tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteeseen, prosessiin tai palveluun 
liittyvää suurempaa riskiä. Korkeamman 
tason riski on kyseessä, jos tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteeseen, prosessiin 
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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;

tai palveluun kohdistuva hyökkäys 
vaarantaa saatavuuden, aitouden, 
eheyden, luottamuksellisuuden tai muita 
tärkeitä tavoitteita, kuten käyttäjien tai 
kolmansien osapuolten terveyden, 
ympäristön, yksityisyyden, muita tärkeitä 
oikeudellisesti suojeltuja etuja tai kriittistä 
infrastruktuuria ja sen tukijärjestelmiä tai 
-tuotteita.

Or. en

Tarkistus 499
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Arviointiin sisältyy teknisten 
asiakirjojen tarkistaminen sekä 
käyttöönotettujen turvallisuustoimintojen 
testaus teknisissä asiakirjoissa esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 500
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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 

Poistetaan.
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luonnehditaan suhteessa siihen liittyviin 
teknisiin eritelmiin, standardeihin ja
menettelyihin sekä teknisiin tarkastuksiin, 
joiden tarkoituksena on ehkäistä 
kyberturvallisuuspoikkeamat.

Or. en

Tarkistus 501
Edouard Martin

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) 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. 
Korkeaan varmuustasoon liittyvä 
sertifikaatti vahvistaa, että 
kyberpoikkeamiin liittyvät tunnetut riskit 
katetaan ja että tuote, palvelu tai 
järjestelmä kestää kehittyneemmät, suurin 
voimavaroin toteutetut hyökkäykset. 
Arviointimenetelmä perustuu 
tehokkuustesteihin, joilla arvioidaan, 
miten turvallisuusominaisuuksilla 
kyetään tarjoamaan suoja korkean tason 
hyökkääjää vastaan.

Or. fr

Tarkistus 502
Evžen Tošenovský
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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) korkea varmuustaso viittaa 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän yhteydessä 
myönnettyyn sertifikaattiin, joka antaa 
korotettua varmuustasoa korkeamman 
luottamustason.

Or. en

Tarkistus 503
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

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) sertifikaatin korkealla tasolla 
oleva varmuustaso vastaa kolmannen 
osapuolen arviointia, jonka mukaan tieto-
ja viestintätekniikan prosessien, 
tuotteiden tai palvelujen 
kyberturvallisuuspoikkeamia koskevat 
korkean tason riskit on katettu.

Or. en
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Tarkistus 504
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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) 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. 
Arviointimenetelmään olisi kuuluttava 
ainakin tehokkuustestaus, jossa 
arvioidaan turvallisuustoimintojen kykyä 
suojautua merkittävästä rajattomiin 
resursseihin omaavilta hyökkäyksiltä.

Or. en

Perustelu

Koska suurimmat riskitekijät määritellään tuotteen tai palvelun herkkyyden sekä mahdollisten 
hyökkäysten intensiteetin perusteella, myös viimeksi mainittu olisi otettava huomioon.

Tarkistus 505
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) korkea varmuustaso viittaa 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän yhteydessä 

c) korkea varmuustaso viittaa 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän yhteydessä 
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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.

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. 
Arviointimenetelmän on perustuttava 
tehokkuustesteihin, joilla arvioidaan, 
miten turvallisuusominaisuuksilla 
kyetään tarjoamaan suoja korkean tason 
hyökkääjää vastaan.

Or. fr

Tarkistus 506
Massimiliano Salini

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) korkealla tasolla oleva riskitaso 
vastaa tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteeseen, prosessiin tai palveluun 
liittyvää korkeaa riskiä. Korkean tason 
riski on kyseessä, jos tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteeseen, prosessiin 
tai palveluun kohdistuva hyökkäys 
vaarantaa saatavuuden, aitouden, 
eheyden, luottamuksellisuuden tai muita 
tärkeitä tavoitteita ja jos voidaan 
kohtuudella olettaa, että se vaarantaa 
kansallisen suvereniteetin tai julkisen 
turvallisuuden.

Or. en

Tarkistus 507
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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) korkea varmuustaso viittaa 
käytössä olevaan kansalliseen standardiin 
tai monenväliseen normiin perustuvan 
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, nykyisiin 
kansallisiin standardeihin, monenvälisiin 
normeihin ja menettelyihin sekä teknisiin 
tarkastuksiin, joiden tarkoituksena on 
ehkäistä kyberturvallisuuspoikkeamat.

Or. en

Perustelu

Hyvin toimivan sertifiointikehyksen luomiseksi on tärkeää ottaa huomioon nykyisten ja 
laajasti sovellettujen standardien käyttö varmuustasoja määriteltäessä. Tällaiset nykyiset 
standardit voivat olla kansallisia, kansainvälisiä (ISO 27XXX) tai monenvälisiä (SOG-IS, 
yhteiset kriteerit).

Tarkistus 508
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 

c) ”erittäin turvallinen” varmuustaso 
viittaa eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän yhteydessä 
myönnettyyn sertifikaattiin, joka antaa 
”pääosin turvallista” varmuustasoa 
korkeamman luottamustason tieto- ja 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 509
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Arviointiin sisältyy teknisten 
asiakirjojen tarkistaminen sekä 
käyttöönotettujen turvallisuustoimintojen 
testaus teknisissä asiakirjoissa esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti sekä tieto- ja 
viestintätekniikan prosessien, tuotteiden 
tai palvelujen kyvyn suojautua taitavilta, 
merkittävistä rajattomiin resursseihin 
omaavilta hyökkääjiltä arviointi 
läpäisytestauksen avulla.

Or. en

Tarkistus 510
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi 55 artiklan 
2 mukaisesti antaa tarvittaessa 
täytäntöönpanosäädöksiä kunkin 
varmuustason kehystä koskevista 
yksityiskohtaisista vaatimuksista ottaen 
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huomioon ENISAn, Euroopan 
kyberturvallisuuden sertifiointiryhmän ja 
sidosryhmien kuulemisfoorumin 
lausunnot.

Or. en

Tarkistus 511
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Dita Charanzová, Neena 
Gill

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Menetelmän eri varmuustasojen 
erottamisen toisistaan olisi perustuttava 
testaukseen, jossa arvioidaan 
turvallisuustoimintojen kykyä suojautua 
merkittävästä rajattomiin resursseihin 
omaavilta hyökkäyksiltä.

Or. en

Tarkistus 512
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, 
Dan Nica, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
46 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 a artikla

Asianmukainen vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenetelmä määritellään 
päätöksen N:o 768/2008/EY 4 artiklassa 
ja liitteessä II määritetyllä tavalla 
erityisen riskianalyysin perusteella.

Or. en
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Perustelu

Kyberturvallisuussertifioinnin joustavan, käytännöllisen ja markkinasuuntautuneen 
lähestymistavan varmistamiseksi on sallittava myös laajasti käytössä olevat kehykset ja/tai 
käytännöt.

Tarkistus 513
Nadine Morano

Ehdotus asetukseksi
46 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 artikla

Riskianalyysin perusteella asianmukainen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenetelmä on eriteltävä 
47 artiklan sekä päätöksen 
N:o 768/2008/EY 4 artiklan ja liitteen II 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmän käyttöä rajoitetaan – mikäli itsearviointi 
suoritetaan ainoastaan yhdellä tasolla tarkasteltavasta tuotteesta tai sen käyttöympäristöstä 
riippumatta – heikennetään tarvittavaa joustavuutta, joka olisi hyödyllistä säilyttää tällä 
alalla.

Tarkistus 514
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
46 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 b artikla

ENISA voi korvata perustasolla olevan 
varmuustason vaatimukset ottamalla 
niiden sijaan käyttöön 2 artiklassa 
tarkoitetun toimintakaavion, tämän 
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vaikuttamatta 1 ja 2 kohdan 
soveltamiseen. Tällaisen toimintakaavion 
kriteerit määritellään etukäteen, ja 
määrittelyyn osallistuu myös 
sidosryhmien sertifiointiryhmä.

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksessa määriteltyjen varmuustasojen osalta teknisten ominaisuuksien 
toimintakaavion esittäminen olisi otettava käyttöön vaihtoehtona perustasolla olevan 
varmuustason määrittämiselle kuluttajatuotteille.

Tarkistus 515
Martina Werner

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 516
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 517
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

a a) vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset ja tarkastuselimet;

Or. en

Tarkistus 518
Pilar del Castillo Vera

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, esimerkiksi 
viittaamalla unionin tai kansainvälisiin 
standardeihin tai teknisiin eritelmiin; 
sertifiointivaatimukset olisi määriteltävä 
siten, että sertifiointi voidaan sisällyttää 
tai se voi perustua tuottajan 
systemaattisiin turvallisuusprosesseihin, 
joita noudatetaan tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteen tai palvelun 
kehityksen ja elinkaaren aikana;

Or. en

Tarkistus 519
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – b alakohta
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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, esimerkiksi 
viittaamalla unionin ja/tai kansainvälisiin 
standardeihin tai teknisiin eritelmiin. 
Nykyiset kansainväliset standardit olisi 
otettava huomioon;

Or. en

Tarkistus 520
Olle Ludvigsson

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, viittaamalla 
standardeihin tai teknisiin eritelmiin 
asetuksen (EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 
1 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 521
Martina Werner

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, prosessit ja palvelut arvioidaan, 
esimerkiksi viittaamalla unionin tai 
kansainvälisiin standardeihin tai teknisiin 
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eritelmiin;

Or. en

Tarkistus 522
Csaba Molnár

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, esimerkiksi 
viittaamalla eurooppalaisiin tai 
kansainvälisiin standardeihin tai teknisiin 
eritelmiin;

Or. en

Tarkistus 523
Pilar del Castillo Vera

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

Komission teksti Tarkistus

i) tarvittaessa edistämällä 
sisäänrakennettua turvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 524
Dan Nica, Miroslav Poche

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus
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c) soveltuvin osin yksi tai useampi 
varmuustaso;

c) yksi tai useampi varmuustaso 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen vastuulla sertifioitujen 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden tai 
palvelujen rikkomistapauksessa;

Or. en

Tarkistus 525
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) soveltuvin osin yksi tai useampi 
varmuustaso;

c) soveltuvin osin yksi tai useampi 
varmuustaso ottaen huomioon muun 
muassa riskiperusteisen lähestymistavan;

Or. en

Tarkistus 526
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yksittäiset arvioinnissa käytettävät 
perusteet ja menetelmät, mukaan lukien 
arvioinnin tyypit, jotta voidaan osoittaa, 
että 45 artiklassa tarkoitetut erityiset 
tavoitteet saavutetaan;

d) yksittäiset arvioinnissa käytettävät 
perusteet ja menetelmät, mukaan lukien 
arvioinnin tyypit, jotta voidaan osoittaa, 
että 45 artiklassa tarkoitetut erityiset 
tavoitteet saavutetaan viittaamalla 
asetuksen (EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 
1 kohdan mukaisesti standardeihin tai 
teknisiin eritelmiin;

Or. en

Tarkistus 527
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Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yksittäiset arvioinnissa käytettävät 
perusteet ja menetelmät, mukaan lukien 
arvioinnin tyypit, jotta voidaan osoittaa, 
että 45 artiklassa tarkoitetut erityiset 
tavoitteet saavutetaan;

d) vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin tyypit, yksittäiset arvioinnissa 
käytettävät perusteet ja menetelmät 
päätöksen 768/2008/EY 4 artiklan ja 
liitteen II mukaisesti, jotta voidaan 
varmistaa, että tämän asetuksen 
45 artiklassa tarkoitetut erityiset tavoitteet 
saavutetaan;

Or. en

Tarkistus 528
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López,
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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 
teknisten ominaisuuksien 
toimintakaavioita, näiden teknisten 
ominaisuuksien toimintakaavioiden
käytön edellytykset;

Or. en

Tarkistus 529
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) jos järjestelmään kuuluu valvonta,
säännöt sertifikaattien vaatimusten 
noudattamisen seurantaa varten, mukaan 

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

määriteltyjä kyberturvallisuusvaatimuksia 
noudatetaan jatkuvasti;

Or. en

Tarkistus 530
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 531
Pilar del Castillo Vera

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;

Or. en

Tarkistus 532
Massimiliano Salini

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

h a) sertifioinnin jälkeen mahdollisesti 
ilmenevien haavoittuvuuksien käsittelyä 
koskevat säännöt sellaisen dynaamisen ja 
jatkuvan organisatorisen prosessin avulla, 
johon osallistuvat sekä tarjoajat että 
käyttäjät;

Or. en

Tarkistus 533
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Komission teksti Tarkistus

i a) säännöt siitä, miten ja koska 
asiaankuuluvien viranomaisten on määrä 
raportoida aiemmin tuntemattomat tieto-
ja viestintätekniikan tuotteiden, 
prosessien, palvelujen ja järjestelmien 
kyberhaavoittuvuudet asiaankuuluville 
myyjille ja valmistajille koordinoitua 
haavoittuvuuksien havaitsemisprosessia 
käyttäen;

Or. en

Tarkistus 534
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

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 

j) säännöt siitä, miten 
asiaankuuluvien viranomaisten on määrä 
raportoida aiemmin tuntemattomat tieto-
ja viestintätekniikan tuotteiden ja 
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ja käsitellä; palvelujen kyberhaavoittuvuudet 
asiaankuuluville myyjille ja valmistajille 
koordinoitua haavoittuvuuksien 
havaitsemisprosessia käyttäen.

Or. en

Perustelu

Näiden valtion viranomaisten (kuten kansallisten CERT-ryhmien) olisi lopulta jaettava 
kaikkien tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen haavoittuvuuksia koskevat tiedot 
asiaankuuluvien myyjien ja valmistajien kanssa. Tätä tehtävää on toteutettava 
kansainvälisissä standardeissa ISO/IEC 29147:2014 ja ISO/IEC 30111 määriteltyjen 
suuntaviivojen ja suositusten mukaisesti. Havaitsijoina olevilla valtion viranomaisilla on 
hyvin erilaisia riskiprofiileja, kannustimia, velvoitteita ja toimivaltaa kyseisten myyjien ja 
valmistajien osalta verrattuna yksittäisiin turvallisuusalan tutkijoihin.

Tarkistus 535
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

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) tarvittaessa sellaisten 49 artiklan 
mukaisten kansallisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien tai 
teollisuusvetoisten aloitteiden yksilöinti, 
jotka kattavat saman tyypin tai samojen 
luokkien tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteita, prosesseja ja palveluja;

Or. en

Tarkistus 536
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) sellaisten kansallisten 
kyberturvallisuuden 

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

sertifiointijärjestelmien yksilöinti, jotka 
kattavat saman tyypin tai samojen luokkien 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteita ja 
palveluja, turvallisuusvaatimuksia ja 
arviointikriteerejä ja -menetelmiä;

Or. en

Tarkistus 537
Pilar del Castillo Vera

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 
teollisuusvetoisten aloitteiden yksilöinti, 
jotka kattavat saman tyypin tai samojen 
luokkien tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteita, prosesseja ja palveluja;

Or. en

Tarkistus 538
Pilar del Castillo Vera

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

Komission teksti Tarkistus

l a) m a) tarvittaessa sertifikaatin 
voimassaoloaika.

Or. en

Tarkistus 539
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Komission teksti Tarkistus

m a) säännöt siitä, miten ja milloin 
jäsenvaltioiden on kerrottava toisilleen ja 
asiaankuuluville myyjille ja valmistajille, 
kun ne saavat tietoa tällä 
sertifiointijärjestelmällä sertifioidun tieto-
ja viestintätekniikan tuotteen tai palvelun 
aiemmin tuntemattomasta 
haavoittuvuudesta.

Or. en

Tarkistus 540
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

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

Komission teksti Tarkistus

m a) säännöt siitä, miten ja milloin 
jäsenvaltioiden on kerrottava toisilleen, 
kun ne saavat tietoa tällä 
sertifiointijärjestelmällä sertifioidun tieto-
ja viestintätekniikan tuotteen tai palvelun 
aiemmin tuntemattomasta 
haavoittuvuudesta;

Or. en

Tarkistus 541
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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

Komission teksti Tarkistus

m a) päätöksen 768/2008/EY 4 artiklan 
ja liitteen II mukaiset 
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vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tyypit, arvioinnissa käytettävät perusteet ja 
menetelmät.

Or. en

Tarkistus 542
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

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

Komission teksti Tarkistus

m a) lisäohjeet kyberturvallisuuden 
parhaista käytännöistä ja tiedot 
kyberuhkista, joita edelleen on 
sertifioinnista huolimatta.

Or. en

Perustelu

Tieto- ja viestintätekniikan tuotteet tai palvelut eivät ole täysin turvallisia. Jotta kuluttajat tai 
muut organisaatiot eivät olisi liian luottavaisia, sertifiointijärjestelmissä olisi painotettava 
jatkuvan valppauden ja hyvien kyberkäytäntöjen tarvetta.

Tarkistus 543
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sidosryhmien sertifiointiryhmän 
tai Euroopan kyberturvallisuuden 
sertifiointiryhmän on hyväksyttävä omien 
järjestelmiensä osalta ENISAn 
perustellusta pyynnöstä mahdolliset 
lisäykset ja poikkeukset 1 b kohdassa 
tarkoitettuihin kansainvälisiin tai unionin 
standardeihin tai niihin vetoamatta 
jättäminen viimeistään kaksi viikkoa 
ennen ehdolla olevan järjestelmän 
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toimittamista komissiolle 44 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Globaaleilla ja Euroopan markkinoilla kehitetyt, markkinoille saatetut tai käytetyt tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteet perustuvat vahvasti nykyisiin ja laajasti hyväksyttyihin 
standardeihin. Poikkeaminen tällaisista standardeista tai niiden noudattamatta jättäminen on 
perusteltava asianmukaisesti.

Tarkistus 544
Massimiliano Salini

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. Unionin säädöksessä voidaan 
ehdottaa, milloin eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
mukaista sertifiointia voidaan käyttää.

Or. en

Tarkistus 545
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos yhdenmukaistettua unionin 
lainsäädäntöä ei ole, myös jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä voidaan säätää, että
eurooppalaista kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmää voidaan käyttää
luomaan vaatimustenmukaisuusolettama 
oikeudellisiin vaatimuksiin nähden.

4. Jos yhdenmukaistettua unionin 
lainsäädäntöä ei ole, myös jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä voidaan kannustaa 
käyttämään eurooppalaista 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmää.
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Or. en

Tarkistus 546
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sertifiointijärjestelmiä voidaan 
luoda erityisesti tämän asetuksen liitteessä 
I mainituille tuoteryhmille.

Or. en

Tarkistus 547
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
47 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

47 a artikla

Tämän asetuksen nojalla luodut 
järjestelmät eivät edellytä muutoksista 
ilmoittamista, sertifiointien muuttamista 
tai uudelleensertifiointia, paitsi jos 
kyseisillä muutoksilla on huomattava 
haitallinen vaikutus tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden, palvelujen 
ja prosessien sekä 
kuluttajaelektroniikkalaitteiden 
turvallisuuteen.

Or. en

Perustelu

Tuotteilta ei edellytetä uudelleensertifiointia ohjelmistopaikkausten/-päivitysten tai tuotteen 
toiminnallisuuden muutoksen tapauksissa edellyttäen että näillä toimilla ei ole huomattavaa 
haitallista vaikutusta laitteen turvallisuuteen. Tämän viittauksen lisääminen on ratkaisevan 
tärkeää yritysten kannalta, koska uudelleensertifiointi voi viedä pidempään kuin 
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ohjelmistopäivityksen tosiasiallinen elinkaari. Tällä olisi viime kädessä kielteinen vaikutus 
loppukäyttäjien ja toimijoiden mahdollisuuksiin vahvistaa kyberturvallisuusvalmiuksiaan.

Tarkistus 548
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tieto- ja viestintätekniikan tuotteet 
ja palvelut, jotka on sertifioitu jossain 
44 artiklan mukaisesti hyväksytyssä 
eurooppalaisessa kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä, katsotaan 
kyseisen järjestelmän vaatimusten 
mukaisiksi.

1. Tieto- ja viestintätekniikan tuotteet,
palvelut ja prosessit, jotka on sertifioitu 
jossain 44 artiklan mukaisesti hyväksytyssä 
eurooppalaisessa kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä, katsotaan 
kyseisen järjestelmän vaatimusten 
mukaisiksi.

Or. en

Tarkistus 549
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tieto- ja viestintätekniikan tuotteet 
ja palvelut, jotka on sertifioitu jossain 
44 artiklan mukaisesti hyväksytyssä 
eurooppalaisessa kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä, katsotaan 
kyseisen järjestelmän vaatimusten 
mukaisiksi.

1. Tieto- ja viestintätekniikan tuotteet, 
prosessit ja palvelut, jotka on sertifioitu 
jossain 44 artiklan mukaisesti hyväksytyssä 
eurooppalaisessa kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä, katsotaan 
kyseisen järjestelmän vaatimusten 
mukaisiksi.

Or. en

Tarkistus 550
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo
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Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sertifiointi on pakollinen 
vähintään seuraaville:

a) direktiivissä 2016/1148/EU 
määriteltyjen keskeisten palvelujen 
tarjoajien käyttämät tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteet, prosessit, 
palvelut ja järjestelmät;

b) lapsille ja kotitalouksiin tarkoitetut 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteet, 
prosessit, palvelut ja järjestelmät;

c) lääkinnälliseen tarkoitukseen 
tarkoitetut tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteet, prosessit, palvelut ja järjestelmät;

d) turvallisuustarkoituksiin tarkoitetut 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteet, 
prosessit, palvelut ja järjestelmät;

e) autonomiset ajoneuvot.

Komissio voi tarkistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä yhteistyössä 
ENISAn kanssa 1 kohdassa säädettyjä 
tuoteluokkia.

Sertifiointi on vapaaehtoinen kaikille 
muille tuotteille, jollei unionin 
lainsäädännössä toisin säädetä.

Or. en

Tarkistus 551
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sertifiointi on vapaaehtoinen 
45 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 
45 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
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soveltamisalaan kuuluvien tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden, palvelujen 
ja prosessien osalta, jollei unionin 
lainsäädännössä toisin säädetä, ja 
pakollinen 45 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan soveltamisalaan kuuluvien 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden, 
palvelujen ja prosessien osalta, jollei 
unionin lainsäädännössä tai Euroopan 
kyberturvallisuuden sertifiointiryhmän 
määräyksessä toisin säädetä tai määrätä.

Or. en

Perustelu

On erotettava toisistaan vapaaehtoinen ja pakollinen sertifiointi, koska tämän asetuksen 
kattamien kahden tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja prosessien luokan 
turvallisuustavoitteet poikkeavat toisistaan. Kun on kyse hallinnon infrastruktuurien ja 
tiedottamisen suojelusta, sertifioinnin on oltava pakollista, koska se auttaa vahvistamaan 
jäsenvaltioiden kyberresilienssiä. Lisäksi tällä lähestymistavalla edistetään direktiivissä (EU) 
2016/1148 määriteltyjen jäsenvaltioiden velvoitteiden yhdenmukaistamista.

Tarkistus 552
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sertifiointi on pakollinen 
keskitason ja korkealla varmuustasolla. 
Varmuustasolla perustaso ja korotettu se 
on vapaaehtoinen, mutta valmistaja on 
velvollinen noudattamaan turvallisuutta 
koskevia vähimmäisvaatimuksia, jollei 
unionin lainsäädännössä toisin säädetä.

Or. en

Tarkistus 553
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
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48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sertifiointi on ehdottomasti
vapaaehtoinen eikä se rajoita 
vapaaehtoista itsearviointia/omaa 
vaatimustenmukaisuusvakuutusta.

Or. en

Tarkistus 554
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sertifiointi on pakollinen.

Or. en

Tarkistus 555
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 556
Martina Werner

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Perustasolla olevalla 
varmuustasolla on oltava mahdollista 
suorittaa vaatimustenmukaisuuden 
itsearviointi, joka on pelkästään tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden, prosessien 
ja palvelujen valmistajan tai tarjoajan 
vastuulla päätöksen 768/2008/EY 
4 artiklan ja liitteen II mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 557
Edouard Martin

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 mukaisen 
perustasoa tai korkeaa 
kyberturvallisuuden tasoa koskevan 
eurooppalaisen 
kyberturvallisuussertifikaatin antavat 51 
artiklassa tarkoitetut 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
perustuen kriteereihin, jotka sisältyvät 44 
artiklan mukaisesti hyväksyttyyn 
eurooppalaiseen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmään.

Or. fr

Tarkistus 558
Martina Werner

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan mukaisen 
eurooppalaisen 

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

kyberturvallisuussertifikaatti annetaan 
joko itsearviointina tai sen antavat
51 artiklassa tarkoitetut 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
perustuen kriteereihin, jotka sisältyvät 
44 artiklan mukaisesti hyväksyttyyn 
eurooppalaiseen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 559
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäljempänä 50 artiklassa 
tarkoitetut kansalliset 
valvontaviranomaiset antavat korkeaa 
kyberturvallisuuden tasoa koskevan 
eurooppalaisen 
kyberturvallisuussertifikaatin perustuen 
kriteereihin, jotka sisältyvät 44 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyyn eurooppalaiseen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmään.

Or. fr

Tarkistus 560
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa yksittäisessä eurooppalaisessa 
kyberturvallisuuden 

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, ja ainoastaan asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yksittäisessä 
eurooppalaisessa kyberturvallisuuden 
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sertifiointijärjestelmässä voidaan määrätä, 
että järjestelmästä saatavan eurooppalaisen 
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 51 artiklan 1 kohdan nojalla 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksena akkreditoitu elin. 
Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, joka jättää tieto- ja
viestintätekniikan tuotteensa tai 
palvelunsa sertifioitaviksi, on esitettävä 
51 artiklassa tarkoitetulle 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokselle kaikki 
sertifiointimenettelyn suorittamiseen 
tarvittavat tiedot.

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 561
Françoise Grossetête

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 
kyberturvallisuussertifikaatin voi myöntää 
vain julkinen elin. Tämän julkisen elimen 
on oltava joko

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, kuten 46 artiklan c kohdassa 
tarkoitettu korkea kyberturvallisuuden 
taso, yksittäisessä eurooppalaisessa 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä on määrättävä, 
että järjestelmästä saatavan eurooppalaisen 
kyberturvallisuussertifikaatin voi myöntää 
vain toimivaltainen julkinen elin 
riippumattoman ja ilmoitetun 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen arvioinnin jälkeen. 
Tämän julkisen elimen on oltava joko

Or. fr
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Tarkistus 562
Olle Ludvigsson

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 
kyberturvallisuussertifikaatin voi myöntää 
vain julkinen elin. Tämän julkisen elimen 
on oltava joko

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, ja ainoastaan asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yksittäisessä 
eurooppalaisessa kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmässä voidaan määrätä, 
että järjestelmästä saatavan eurooppalaisen 
kyberturvallisuussertifikaatin voi myöntää 
vain julkinen elin. Tämän julkisen elimen 
on oltava 51 artiklan 1 kohdan nojalla 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksena akkreditoitu elin.

Or. en

Tarkistus 563
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 50 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
kansallinen sertifioinnin 
valvontaviranomainen,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 564
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) 50 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
kansallinen sertifioinnin 
valvontaviranomainen,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus 48 artiklan 1 kohtaan tehtyjen muutosten kanssa.

Tarkistus 565
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 51 artiklan 1 kohdan nojalla 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksena akkreditoitu elin tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus 48 artiklan 1 kohtaan tehtyjen muutosten kanssa.

Tarkistus 566
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asianomaisen jäsenvaltion lakien, 
määräysten tai muiden virallisten 
hallintomenettelyjen mukaisesti perustettu 
elin, joka täyttää tuotteiden, prosessien ja 
palvelujen sertifiointielimiä koskevat 
vaatimukset ISO/IEC 17065:2012 -

Poistetaan.
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standardin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus 48 artiklan 1 kohtaan tehtyjen muutosten kanssa.

Tarkistus 567
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Clare Moody

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, palvelunsa tai prosessinsa 
sertifioitaviksi, on toimitettava 
51 artiklassa tarkoitetulle 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokselle kaikki 
sertifiointimenettelyn suorittamiseen 
tarvittavat tiedot. Sertifioitavaksi 
jättäminen voi tapahtua mille tahansa 
51 artiklassa tarkoitetulle 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokselle.

Or. en

Perustelu

Pirstaloitumisen välttämiseksi EU:n kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmien 
tunnustamisessa ja/tai vaatimustenmukaisuudessa artiklassa on painotettava, että 
sertifioitavaksi jättäminen voi tapahtua mille tahansa EU:n jäsenvaltion akkreditoimalle 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle.

Tarkistus 568
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 5 kohta
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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, prosessinsa tai palvelunsa 
sertifioitaviksi, on toimitettava 
51 artiklassa tarkoitetulle 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokselle kaikki 
sertifiointimenettelyn suorittamiseen 
tarvittavat tiedot.

Or. en

Tarkistus 569
Michał Boni, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

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, prosessinsa tai palvelunsa 
sertifioitaviksi, on toimitettava 
51 artiklassa tarkoitetulle 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokselle kaikki 
sertifiointimenettelyn suorittamiseen 
tarvittavat tiedot.

Or. en

Tarkistus 570
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

vähintään kolmeksi vuodeksi. Ne voidaan 
tämän jälkeen uusia samoin edellytyksin, 
jos niiden voimassaoloa jatketaan ilman 
kustannuksia sertifikaatin haltijan 
todistettua, että sovellettavat vaatimukset 
täyttyvät edelleen. Tällainen todistus on 
toimitettava aikaisintaan kuusi kuukautta 
ja viimeistään 15 päivää ennen 
voimassaolon päättymistä. Sertifikaattien 
voimassaolon pidentäminen on sallittua 
koko sertifioidun tuotteen elinkaaren 
ajan.

Or. en

Perustelu

In order to ensure market flexibility and predictability, the framework should define a minim 
duration of a certificate. The maximum duration of a certificate, if applicable, shall be defined 
on a case-by-case basis depending on the expected lifespan of the certified category of 
products or services. In addition, the extension of a certificate should be allowed with no 
extra cost, upon attestation of the certificate holder that the requirements will continue to be 
met. This will help contributing to a fairer Single Market as it will avoid the risk of 
repercussion of the extra cost incurred by re-certification to end-users.

Tarkistus 571
Massimiliano Salini

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 
määritetyksi ajaksi ja pitkälti prosessien
sekä tahojen hyökkäyksiin reagoimisen 
organisoitumiskyvyn mukaan, ja ne 
voidaan uusia samoin edellytyksin, jos 
sovellettavat vaatimukset täyttävät 
edelleen.

Or. en

Tarkistus 572
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Pilar del Castillo Vera

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 
enintään kyseisessä 
sertifiointijärjestelmässä määritetyksi 
kolmen vuoden ajanjaksoksi, ja ne 
voidaan uusia samoin edellytyksin, jos 
sovellettavat vaatimukset täyttävät 
edelleen.

Or. en

Tarkistus 573
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

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 
enintään kutakin sertifiointijärjestelmää 
varten tapauskohtaisesti määritetyksi 
ajanjaksoksi, ja ne voidaan uusia samoin 
edellytyksin, jos sovellettavat vaatimukset 
täyttävät edelleen.

Or. en

Tarkistus 574
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tämän artiklan mukaisesti 
myönnetty eurooppalainen 
kyberturvallisuussertifikaatti on 

7. Tämän artiklan mukaisesti 
myönnetty eurooppalainen 
kyberturvallisuussertifikaatti on 
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tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa. tunnustettava kyseisen sertifikaatin 
kattamia tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteita ja prosesseja sekä 
kuluttajaelektroniikkalaitteita koskevat 
paikalliset kyberturvallisuusvaatimuksen 
täyttäviksi kaikissa jäsenvaltioissa ottaen 
huomioon 46 artiklassa tarkoitetut 
määritellyt varmuustasot, eikä tällaisia 
sertifikaatteja saa syrjiä 
alkuperäjäsenvaltion tai 51 artiklassa 
tarkoitetun sertifikaatin antaneen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokselta perusteella.

Or. en

Perustelu

Pirstaloitumisen välttämiseksi EU:n kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmien 
tunnustamisessa ja/tai vaatimustenmukaisuudessa artiklassa on painotettava, että syrjintä 
sertifioinnin myöntämispaikan perusteella ei ole sallittua.

Tarkistus 575
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tämän artiklan mukaisesti 
myönnetty eurooppalainen 
kyberturvallisuussertifikaatti on 
tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa.

7. Tämän artiklan mukaisesti 
myönnetty eurooppalainen 
kyberturvallisuussertifikaatti on 
tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa. Kun 
kyse on korkeasta varmuustasosta, 
sertifikaatit voidaan tunnustaa 
vastavuoroisesti ainoastaan, jos ne on 
myöntänyt 48 artiklan 4 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu julkinen elin.

Or. fr

Tarkistus 576
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody
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Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Sertifiointia koskeva hakemus on 
saatettava päätökseen 12 kuukauden 
kuluessa sen jättämisestä, minkä 
noudattamatta jättäminen johtaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointielimen 
akkreditoinnin menetykseen.

Or. en

Perustelu

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on käsiteltävä sertifiointihakemukset oikea-
aikaisesti.

Tarkistus 577
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
48 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

48 a artikla

Tietotekniikan turvallisuuden 
perusvaatimukset

1. Virasto ehdottaa ... päivään ...kuuta ...
[kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
komissiolle kaikkia unionissa myytäviä tai 
sinne tuotavia tietoteknisiä laitteita varten 
selkeitä ja pakollisia tietotekniikan 
turvallisuuden perusvaatimuksia, kuten 
että

a) valmistaja antaa kirjallisen todistuksen 
siitä, että laite ei sisällä osia tai tietokone-
tai laiteohjelmistoja, joissa on tunnettuja 
turvallisuushaavoittuvuuksia;

b) laitteessa on tietokone- tai 
laiteohjelmistokomponentteja, jotka 
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pystyvät vastaanottamaan asianmukaisesti 
varmistettuja ja luotettuja päivityksiä 
myyjältä;

c) laitteen etäpääsymahdollisuus on 
dokumentoitu ja suojattu luvatonta 
pääsyä vastaan viimeistään 
asennusvaiheessa; ei ole kaikkiin 
laitteisiin käyviä oletusarvoisia 
kovakoodattuja vakiosalasanoja, ja 
mahdollisuus tehdä päivityksiä on 
dokumentoitu ilmoittaen selkeästi, kuka 
on vastuussa, jos käyttäjä ei tee laitteeseen 
päivityksiä;

d) internetiin liitettyjen laite-, 
tietokoneohjelmisto- tai 
laiteohjelmistokomponenttien valmistaja 
on velvollinen ilmoittamaan 
toimivaltaiselle viranomaisille kaikista 
tunnetuista 
turvallisuushaavoittuvuuksista;

e) internetiin liitettyjen laite-, 
tietokoneohjelmisto- tai 
laiteohjelmistokomponenttien valmistaja 
on velvollinen tarjoamaan korjauksen 
kaikkien uusien havaittujen 
turvallisuushaavoittuvuuksien johdosta;

f) internetiin liitettyjen laite-, 
tietokoneohjelmisto- tai 
laiteohjelmistokomponenttien valmistaja 
on velvollinen tarjoamaan tietoa tavasta, 
jolla laite vastaanottaa päivityksiä, sekä 
turvallisuuden tukemisen odotettavissa 
olevasta kestosta ja antamaan ilmoituksen 
siitä, kun tällainen turvallisuuden 
tukeminen päättyy;

g) valmistaja on velvollinen julkaisemaan 
lähdekoodin ja asiakirja-aineiston tuen 
päättymispäivän jälkeen.

2. Viraston on tarkasteltava ja tarvittaessa 
muutettava 1 kohdassa tarkoitettuja 
vaatimuksia joka toinen vuosi ja esitettävä 
mahdolliset muutokset ehdotuksina 
komissiolle.

3. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä päättää, että 1 
ja 2 kohdassa tarkoitetut ehdotetut tai 
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muutetut vaatimukset pätevät yleisesti 
unionissa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Komissio huolehtii 3 kohdan 
mukaisesti yleisesti päteviksi toteamiensa 
vaatimusten asianmukaisesta 
julkaisemisesta.

5. Viraston on koottava kaikki ehdotetut 
vaatimukset ja niiden muutokset ja 
asetettava ne julkisesti saataville 
asianmukaisilla tavoilla.

6. Vaikka valmistajat ovat vastuussa tieto-
ja viestintätekniikan tuotteiden ja 
palvelujen tuotteiden 
vaatimustenmukaisuuden 
varmistamisesta, maahantuojien on 
varmistettava, että niiden markkinoille 
saattamat tuotteet noudattavat 
sovellettavia vaatimuksia eivätkä aiheuta 
vaaraa eurooppalaiselle yleisölle. 
Maahantuojan on varmennettava, että 
EU:n ulkopuolinen valmistaja on 
suorittanut tarvittavat toimenpiteet ja että 
tuote tai palvelu on 1 kohdan säännösten 
mukainen. Tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteiden tai palvelujen jakelijoilla on 
oltava perustietämys oikeudellisista 
vaatimuksista ja mukana tulevista 
asiakirjoista. Jakelijoiden on voitava 
tunnistaa tuotteet, jotka ovat selvästi 
vaatimusten vastaisia, ja niiden on 
kyettävä osoittamaan kansallisille 
viranomaisille, että ne ovat toimineet 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen 
ja saaneet valmistajalta tai 
maahantuojalta vahvistuksen tarvittavien 
toimenpiteiden suorittamisesta. Lisäksi 
jakelijan on kyettävä auttamaan 
kansallisia viranomaisia niiden 
pyrkimyksissä saada vaaditut asiakirjat.

7. Järjestelmässä määritellyissä 
tapauksissa pakollisten perustason 
tietotekniikan turvallisuusvaatimusten 
mukaisuus voidaan varmistaa 
täysimääräisen sertifiointiprosessin 
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vaihtoehtona tuotteen luonteen, 
elinkaaren tai kustannusten perusteella 
omana 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksena 
sovellettavan vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää saavuttaa kestävä tietotekninen ympäristö, jotta voidaan suojautua 
kyberrikollisuudelta ja suojata tietotekniikan käyttäjien perusoikeudet. Siksi tässä asetuksessa 
olisi asetettava tietotekniikan turvallisuuden pakolliselle perustasolle korkeat tietotekniikan 
turvallisuutta koskevat tavoitteet. Koska tuotteen luonne, elinkaari tai kustannukset voivat 
tehdä sertifioinnista mahdotonta, oma vaatimustenmukaisuusvakuutus voisi tarjota 
nopeamman keinon päästä markkinoille sekä takeen viranomaisille ja kuluttajille.

Tarkistus 578
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
48 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

48 a artikla

Yhteensopivuus kansainvälisten 
vastavuoroisen tunnustamisen 

järjestelmien kanssa

1. Ehdolla olevan eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän 
valmisteluvaiheessa ENISA ja tarvittaessa 
sidosryhmien sertifiointiryhmä tai 
Euroopan kyberturvallisuuden 
sertifiointiryhmä arvioivat olemassa 
olevien kansainvälisten vastavuoroista 
tunnustamista koskevien sopimusten ja 
sertifiointien asiaankuuluvuuden.

2. Tähän on kuuluttava arviointi siitä, 
sovelletaanko ehdolla olevan järjestelmän 
kattamiin kansallisiin 
kyberturvallisuuden
sertifiointijärjestelmiin kansainvälistä 
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vastavuoroista tunnustamista koskevaa 
sopimusta.

3. Jos todetaan, että asiaankuuluvia 
kansainvälisiä vastavuoroista 
tunnustamista koskevia sopimuksia ja 
sertifiointeja on olemassa, ENISA pyrkii 
varmistamaan yhteensopivuuden

a) perustamalla sertifioinnin samoihin 
standardeihin;

b) yhdenmukaistamalla soveltamisalan, 
turvallisuustavoitteet, arviointimenetelmät 
ja varmuustasot;

c) käynnistämällä vuoropuhelun 
vastaavan hallintoelimen kanssa a ja 
b kohtien tavoitteen osalta.

Or. en

Perustelu

Asetuksen tavoitteena on järkeistää nykyiset sertifiointijärjestelmät ja varmistaa, että niitä 
voidaan soveltaa laajasti koko EU:n alueella. Tämän tavoitteen mukaisesti 
sertifiointikehyksessä olisi huolehdittava siitä, että kansainvälisiä vastavuoroista 
tunnustamista koskevia sopimuksia ei korvata ja kehitetä sertifiointeja, jotka joko kattavat 
saman alan tai mahdollistavat laajemman ekosysteemin, jossa eurooppalaiset erityispiirteet 
voidaan tunnustaa laajemmin ja niitä voidaan viedä.

Tarkistus 579
Michał Boni, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

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 

1. Sellaisia tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteita, prosesseja 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 
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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.

kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan 
soveltamista. Sellaisia tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteita, prosesseja ja 
palveluja varten voimassa olevat 
kansalliset kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmät ja niihin liittyvät 
menettelyt, jotka eivät kuulu jonkin 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän soveltamisalaan, 
pysyvät edelleen voimassa. Vähäisiä 
päivityksiä aiheuttavat ylläpitoprosessit 
eivät kumoa sertifikaatin voimassaoloa.

Or. en

Tarkistus 580
Pilar del Castillo Vera

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, prosesseja 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, prosesseja ja 
palveluja varten voimassa olevat 
kansalliset kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmät ja niihin liittyvät 
menettelyt, jotka eivät kuulu jonkin 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän soveltamisalaan, 
pysyvät edelleen voimassa.

Or. en
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Tarkistus 581
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

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, palveluja ja prosesseja 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. 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.

Or. en

Perustelu

Komissiolle annetaan oikeus antaa delegoituja säädöksiä, jotta lainsäätäjät voivat harjoittaa 
valvontavaltaansa.

Tarkistus 582
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Sovellettavassa lainsäädännössä, 
säännöissä, asetuksissa tai ohjeissa 
esitetyt viittaukset kansalliseen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmään, joka on lakannut 
aiheuttamasta oikeusvaikutuksia 
1 kohdan mukaisesti, katsotaan 
sovellettavin osin viittauksiksi 
sovellettavaan eurooppalaiseen 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmään, tämän 
vaikuttamatta 3 kohdan soveltamiseen.

Or. en

Tarkistus 583
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot eivät saa ottaa käyttöön 
uusia kansallisia kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmiä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteille ja palveluille, 
jotka kuuluvat jonkin voimassa olevan 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän soveltamisalaan.

2. Jäsenvaltiot eivät saa ottaa käyttöön 
uusia kansallisia kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmiä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteille, prosesseille ja 
palveluille, jotka kuuluvat jonkin voimassa 
olevan eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 584
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
49 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 a artikla
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ENISA määrittelee luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön pyynnöstä, kattaako 
Euroopan kyberturvallisuusjärjestelmä 
tätä artiklaa sovellettaessa tietyn 
kansallisen kyberturvallisuusjärjestelmän. 
ENISA tekee päätöksensä ja julkaisee sen 
neljän viikon kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Prosessilla lisätään selkeyttä asianosaisten tahojen ja sertifikaatin hakijoiden kannalta.

Tarkistus 585
Olle Ludvigsson

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. Kansallinen 
sertifioinnin valvontaviranomainen ei voi 
olla sertifiointielin tai sertifikaatin 
myöntäjä.

Or. en

Tarkistus 586
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin kansallisen sertifioinnin 
valvontaviranomaisen on oltava 

3. Kunkin kansallisen sertifioinnin 
valvontaviranomaisen on oltava 



AM\1152206FI.docx 109/133 PE621.098v01-00

FI

organisaatioltaan, rahoituspäätöksiltään, 
oikeudelliselta rakenteeltaan ja 
päätöksenteoltaan riippumaton yksiköistä, 
joita ne valvovat.

organisaatioltaan, rahoituspäätöksiltään, 
oikeudelliselta rakenteeltaan ja 
päätöksenteoltaan riippumaton yksiköistä, 
joita ne valvovat. Kansallinen 
sertifioinnin valvontaviranomainen ei voi 
olla sertifiointielin tai sertifikaatin 
myöntäjä.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 587
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Komission teksti Tarkistus

-a) järjestettävä markkinoilla 
sertifioitujen ja sertifioimattomien 
tuotteiden tarkastuksia koordinoidusti 
kaikkialla jäsenvaltiossa päällekkäisten 
tarkastusten välttämiseksi ja tarkastusten 
maksimoimiseksi. Tarkastusten on 
katettava vähintään 30 prosenttia 
edellisenä vuonna sertifioiduista 
tuotteista, ja sertifikaatin haltija on 
velvollinen järjestämään 
palautusmenettelyn tuotteille, jotka eivät 
täytä vaatimuksia. Määritellessään 
30 prosenttia tuotteista, joille tehdään 
vaatimustenmukaisuustarkastus, 
kansallisten sertifiointiviranomaisten on 
asetettava etusijalle tuotteet, joista 
aiheutuu korkea riski kuluttajille, 
erityisesti lapsille, tuotteet, joissa on uutta 
teknologiaa ja/tai tuotteet, joiden 
myyntiluvut ovat korkeat;

Or. en



PE621.098v01-00 110/133 AM\1152206FI.docx

FI

Tarkistus 588
Peter Kouroumbashev

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 mukaisesti 
hyväksymien sääntöjen noudattamista;

Or. en

Tarkistus 589
Răzvan Popa

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 varmennettava, ovatko niiden 
alueelle sijoittautuneiden 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
myöntämät sertifikaatit tämän osaston 
vaatimusten ja vastaavan eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
vaatimusten mukaisia;

Or. ro

Tarkistus 590
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
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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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 591
Peter Kouroumbashev

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 ja 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;

Or. en

Tarkistus 592
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) seurattava ja valvottava 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
toimintaa tämän asetuksen soveltamiseksi, 
mukaan lukien vaatimustenmukaisuuden 

b) seurattava, valvottava ja vähintään 
joka toinen vuosi arvioitava
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
toimintaa tämän asetuksen soveltamiseksi, 



PE621.098v01-00 112/133 AM\1152206FI.docx

FI

arviointilaitoksista ilmoittaminen ja siihen 
liittyvät tehtävät tämän asetuksen 
52 artiklan mukaisesti;

mukaan lukien vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksista ilmoittaminen ja siihen 
liittyvät tehtävät tämän asetuksen 
52 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 593
Peter Kouroumbashev

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 
kohtuullisessa ajassa;

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

Or. en

Tarkistus 594
Peter Kouroumbashev

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 595
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 596
Pilar del Castillo Vera

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 tai muiden 
viranomaisten kanssa esimerkiksi 
jakamalla tietoa mahdollisista tapauksista, 
joissa tieto- ja viestintätekniikan tuotteet, 
prosessit ja palvelut eivät vastaa tämän 
asetuksen tai yksittäisten eurooppalaisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 597
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 7 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) tehdä tarkastusten avulla 
tutkimuksia vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksista ja eurooppalaisen 
kyberturvallisuussertifikaatin haltijoista III 
osaston säännösten noudattamisen 
valvomiseksi;

b) tehdä tarkastusten avulla 
tutkimuksia eurooppalaisen 
kyberturvallisuussertifikaatin haltijoista III 
osaston säännösten noudattamisen 
valvomiseksi;

Or. en

Tarkistus 598
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti varmistaakseen, että 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset tai sertifikaattien haltijat 
noudattavat tämän asetuksen tai 
eurooppalaisen kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmän vaatimuksia;

c) toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti varmistaakseen, että 
sertifikaattien haltijat noudattavat tämän 
asetuksen tai eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 599
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 ja poistaa 
markkinoilta tieto- ja viestintätekniikan 
kuluttajatuotteet, jotka eivät täytä tämän 
asetuksen tai eurooppalaisen 
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 
vaatimuksia;
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Or. en

Tarkistus 600
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä keskenään ja komission kanssa 
ja erityisesti vaihdettava tietoja, 
kokemuksia ja hyviä käytäntöjä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
kyberturvallisuussertifioinnista ja niiden 
kyberturvallisuuteen liittyvistä teknisistä 
kysymyksistä.

8. Kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä keskenään ja komission kanssa 
ja erityisesti vaihdettava tietoja, 
kokemuksia ja hyviä käytäntöjä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden, prosessien ja
palvelujen kyberturvallisuussertifioinnista 
ja niiden kyberturvallisuuteen liittyvistä 
teknisistä kysymyksistä.

Or. en

Tarkistus 601
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä keskenään ja komission kanssa 
ja erityisesti vaihdettava tietoja, 
kokemuksia ja hyviä käytäntöjä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen 
kyberturvallisuussertifioinnista ja niiden 
kyberturvallisuuteen liittyvistä teknisistä 
kysymyksistä.

8. Kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä keskenään ja komission kanssa 
ja erityisesti vaihdettava tietoja, 
kokemuksia ja hyviä käytäntöjä tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien kyberturvallisuussertifioinnista 
ja niiden kyberturvallisuuteen liittyvistä 
teknisistä kysymyksistä.

Or. en
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Tarkistus 602
Cristian-Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

a) Kunkin kansallisen sertifioinnin 
valvontaviranomaisen ja kunkin 
kansallisen sertifioinnin 
valvontaviranomaisen jäsenten ja 
henkilöstön on unionin oikeuden tai 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti 
pidettävä salassa sekä toimikautensa 
aikana että sen jälkeen kaikki 
luottamukselliset tiedot, jotka ovat tulleet 
heidän tietoonsa heidän suorittaessaan 
tehtäviään tai käyttäessään valtuuksiaan.

Or. en

Tarkistus 603
Peter Kouroumbashev

Ehdotus asetukseksi
50 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

50 a artikla

Vertaisarviointi

1. Kansallisista sertifioinnin 
valvontaviranomaisista tehdään 
vertaisarviointi kaikkien niiden tämän 
asetuksen 50 artiklan mukaisesti 
suorittamien toimintojen osalta.

2. Vertaisarvioinnissa on arvioitava 
kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten käyttöön ottamia 
menettelyjä, erityisesti menettelyjä, joilla 
tarkastetaan, että kyberturvallisuuden 
sertifioinnin kohteena olevat tuotteet, 
henkilöstön pätevyys, tarkastukset ja 
tutkintamenetelmät sekä tulosten 
paikkansapitävyys ovat vaatimusten 
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mukaisia. Vertaisarvioinnissa on myös 
arvioitava, onko kyseisellä kansallisella 
sertifioinnin valvontaviranomaisella 
riittävät resurssit 50 artiklan 4 kohdassa 
edellytettyjen tehtävien asianmukaiseen 
toteuttamiseen.

3. Kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten vertaisarvioinnin 
toteuttavat kaksi toisten jäsenvaltioiden 
kansallista sertifioinnin 
valvontaviranomaista ja komissio, ja se 
toteutetaan vähintään kerran viidessä 
vuodessa. ENISA voi osallistua 
vertaisarviointiin, ja se päättää 
osallistumisestaan 
riskinarviointianalyysin perusteella.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
55 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä vahvistaakseen vähintään 
viideksi vuodeksi vertaisarviointeja varten 
suunnitelman, jossa esitetään perusteet 
vertaisarviointiryhmän kokoonpanolle, 
arvioinnissa käytetyt menetelmät, 
aikataulu, arviointien suoritustiheys ja 
muut arviointiin liittyvät tehtävät. 
Tällaisia delegoituja säädöksiä 
antaessaan komissio ottaa 
asianmukaisesti huomioon 
sertifiointiryhmän huomautukset.

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

Or. en

Tarkistus 604
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun kyse on korkeasta 
varmuustasosta, 
vaatimustenmukaisuuden 
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arviointilaitoksen on akkreditoinnin 
lisäksi ilmoitettava kansallisen 
sertifioinnin valvontaviranomaiselle 
kyberturvallisuuden arviointiin liittyvä 
pätevyytensä ja asiantuntemuksensa. 
Kansallisen sertifioinnin 
valvontaviranomaisen on tehtävä 
säännöllisesti tarkastuksia ilmoitettujen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten pätevyydestä ja 
asiantuntemuksesta.

Or. fr

Perustelu

Korkeat varmuustasot edellyttävät tehokkuustestausta. Tehokkuustestejä suorittavien 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten pätevyydestä ja asiantuntemuksesta on tehtävä 
säännöllisesti tarkastuksia, jotta testien laatu varmistetaan.

Tarkistus 605
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun kyse on korkeasta 
varmuustasosta, kansalliset sertifioinnin 
valvontaviranomaiset hyväksyvät 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset ainoastaan, jos ne 
täyttävät ilmoitettua pätevyyttä ja 
asiantuntemusta koskevat vaatimukset, 
mikä osoitetaan tämän viranomaisen 
säännöllisesti suorittamissa 
tarkastuksissa.

Or. fr

Tarkistus 606
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
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51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Akkreditointi myönnetään enintään 
viideksi vuodeksi, ja se voidaan uusia 
samoin edellytyksin, jos 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
täyttää tässä artiklassa säädetyt 
vaatimukset. Akkreditointielimen on 
peruutettava tämän artiklan 1 kohdan 
nojalla myönnetty 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen 
akkreditointi, jos akkreditoinnin 
edellytykset eivät täyty tai eivät enää täyty 
tai jos vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen toiminta rikkoo tämän 
asetuksen säännöksiä.

2. Akkreditointi myönnetään enintään 
viideksi vuodeksi, ja se voidaan uusia 
samoin edellytyksin, jos 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
täyttää tässä artiklassa säädetyt 
vaatimukset. Akkreditointielimen on 
peruutettava tämän artiklan 1 kohdan 
nojalla myönnetty 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen 
akkreditointi, jos akkreditoinnin 
edellytykset eivät täyty tai eivät enää täyty 
tai jos vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen toiminta rikkoo tämän 
asetuksen säännöksiä. 
Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset eivät ota vastaan 
maksua palveluistaan sertifikaatin 
haltijoilta.

Or. en

Tarkistus 607
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Akkreditointi myönnetään enintään 
viideksi vuodeksi, ja se voidaan uusia 
samoin edellytyksin, jos 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
täyttää tässä artiklassa säädetyt 
vaatimukset. Akkreditointielimen on 
peruutettava tämän artiklan 1 kohdan 
nojalla myönnetty 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen 
akkreditointi, jos akkreditoinnin 
edellytykset eivät täyty tai eivät enää täyty 
tai jos vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen toiminta rikkoo tämän 

2. Akkreditointi myönnetään enintään 
kymmeneksi vuodeksi, ja se voidaan uusia 
samoin edellytyksin, jos 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
täyttää tässä artiklassa säädetyt 
vaatimukset. Akkreditointielimen on 
peruutettava tämän artiklan 1 kohdan 
nojalla myönnetty 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen 
akkreditointi, jos akkreditoinnin 
edellytykset eivät täyty tai eivät enää täyty 
tai jos vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen toiminta rikkoo tämän 
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asetuksen säännöksiä. asetuksen säännöksiä.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset hyötyvät akkreditoinnista 
siihen saakka, kunnes niiden akkreditoinnin aikana hyväksymien sertifiointijärjestelmien 
voimassaoloaika (myös uusimisen jälkeen) päättyy.

Tarkistus 608
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä määritellä 
olosuhteet, muotoseikat ja menettelyt 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille 
ilmoituksille. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

5. Komissio voi delegoiduilla 
säädöksillä määritellä olosuhteet, 
muotoseikat ja menettelyt tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuille ilmoituksille. 
Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 
55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 609
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ryhmä koostuu kansallisista 
sertifioinnin valvontaviranomaisista. 
Kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten on oltava 
edustettuina johtajatasolla tai muulla 

2. Ryhmä koostuu kansallisista 
sertifioinnin valvontaviranomaisista. 
Kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten on oltava 
edustettuina johtajatasolla tai muulla 
korkealla tasolla. Sidosryhmien 
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korkealla tasolla. sertifiointiryhmän jäsenillä on kutsusta 
oikeus olla läsnä Euroopan 
kyberturvallisuuden sertifiointiryhmän 
kokouksissa ja osallistua sen työhön.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden oikeutta osallistua sidosryhmien sertifiointiryhmän kokouksiin koskevien 
säädösten tavoin myös sidosryhmille on mahdollistettava oikeus osallistua Euroopan 
kyberturvallisuuden sertifiointiryhmän kutsusta sen menettelyihin.

Tarkistus 610
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ryhmä koostuu kansallisista 
sertifioinnin valvontaviranomaisista. 
Kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten on oltava 
edustettuina johtajatasolla tai muulla 
korkealla tasolla.

2. Ryhmä koostuu kansallisista 
asiantuntijoista.

Or. en

Tarkistus 611
Peter Kouroumbashev

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 
vaatimustenmukaisuuden itsearviointien 
varmentamisia, sekä näiden 
varmennusten kriteerit, laajuus ja 
soveltamisala, ja hyväksyä yhteiset 
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säännöt ja standardit raportoinnille 
50 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 612
Pilar del Castillo Vera

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

Komission teksti Tarkistus

i) helpottaa eurooppalaisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien mukauttamista 
kansainvälisesti tunnustettuihin 
standardeihin muun muassa 
tarkastamalla nykyisiä eurooppalaisia 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmiä ja antamalla 
tarvittaessa ENISAlle suosituksia aloista, 
joilla sen olisi puututtava yhdessä 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
standardointiorganisaatioiden kanssa 
saatavilla olevien kansainvälisesti 
tunnustettujen standardien puutteisiin tai 
aukkoihin;

Or. en

Tarkistus 613
Edouard Martin

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

Komission teksti Tarkistus

f a) määritellä 
vertaisarviointimekanismi, jonka avulla 
arvioidaan, täyttääkö kukin kansallinen 
sertifioinnin valvontaviranomainen 
tämän asetuksen vaatimukset, ja 
erityisesti se, kykeneekö se suorittamaan 
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tarvittavan teknisen asiantuntemuksen 
perusteella kunkin varmuustason osalta 
tässä asetuksessa mainitut tehtävät. 
Vertaisarvioinnissa voidaan tarvittaessa 
määritellä tarvittavat jatkotoimenpiteet;

Or. fr

Tarkistus 614
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

f a) yhteistyössä tämän asetuksen 
53 artiklassa perustetun Euroopan 
kyberturvallisuuden sertifiointiryhmän 
(’sertifiointiryhmä’) kanssa neuvomalla ja 
tukemalla komissiota 
kyberturvallisuussertifiointiin liittyvissä 
asioissa ja kysymyksissä, jotka liittyvät 
ulkomaiden markkinoiden ja kolmansien 
maiden kanssa tehtäviin 
kyberturvallisuussertifikaattien 
vastavuoroista tunnustamista koskeviin 
sopimuksiin.

Or. en

Tarkistus 615
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. g) ottaa käyttöön 
vertaisarviointiprosessi. Prosessi koskee 
erityisesti kansallisia sertifioinnin 
valvontaviranomaisia niiden 48 ja 
50 artiklassa kuvattujen tehtävien 
toteuttamisen osalta, ja siihen sisältyy 
tarvittaessa ohjeiden ja parhaita 
käytäntöjä koskevien asiakirjojen 
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laatiminen kansallisten sertifioinnin 
valvontaviranomaisten tämän asetuksen 
noudattamisen parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 616
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. ottaa huomioon tämän asetuksen 
44 artiklan mukaisesti ehdolla olevan 
järjestelmän valmistelun yhteydessä 
toteutetun sidosryhmien kuulemisen 
tulokset;

Or. en

Perustelu

Euroopan kyberturvallisuuden sertifiointiryhmän on otettava huomioon myös mahdolliset 
komission toteuttamat julkiset kuulemiset ehdolla olevien kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien valmistelussa.

Tarkistus 617
Pavel Telička, Carolina Punset, Gesine Meissner

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. valvoa sertifikaatin valvontaa ja 
ylläpitämistä.

Or. en

Tarkistus 618
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Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt 
seuraamuksista, joita sovelletaan tämän
osaston ja eurooppalaisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien säännösten 
rikkomiseen, ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
nämä säännöt ja toimenpiteet komissiolle 
[viimeistään ... / viipymättä] ja ilmoitettava 
sille niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt 
seuraamuksista, joita sovelletaan II a 
osaston, III osaston ja eurooppalaisten 
kyberturvallisuuden 
sertifiointijärjestelmien säännösten 
rikkomiseen, ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
nämä säännöt ja toimenpiteet komissiolle 
[viimeistään ... / viipymättä] ja ilmoitettava 
sille niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.

Or. en

Tarkistus 619
Cristian-Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

a) Oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin 
valvontaviranomaista tai 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta 
vastaan

1. Rajoittamatta hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja tai muita kuin 
oikeudellisia oikeussuojakeinoja 
jokaisella luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin

a) sitä koskevaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen tai kansallisen 



PE621.098v01-00 126/133 AM\1152206FI.docx

FI

sertifioinnin valvontaviranomaisen 
päätöstä vastaan, mukaan lukien 
(tarvittaessa) päätös myöntää (olla 
myöntämättä) eurooppalaista 
kyberturvallisuussertifikaattia tai 
tunnustamatta henkilön hallussa olevaa 
kyberturvallisuussertifikaattia; ja

b) kun kansallinen sertifioinnin 
valvontaviranomainen ei käsittele sen 
toimivaltaan kuuluvaa valitusta.

2. Kanne vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosta tai kansallista 
sertifioinnin valvontaviranomaista 
vastaan on nostettava sen jäsenvaltion 
tuomioistuimessa, johon 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
tai kansallinen sertifioinnin 
valvontaviranomainen on sijoittautunut.

Or. en

Tarkistus 620
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
54 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

54 a artikla

Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
valvontaviranomaista vastaan

1. Rajoittamatta muita hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja tai muita kuin 
oikeudellisia oikeussuojakeinoja 
jokaisella luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin

a) sitä koskevaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen tai kansallisen 
sertifioinnin valvontaviranomaisen 
päätöstä vastaan, mukaan lukien 
henkilön hallussa olevan eurooppalaisen 
kyberturvallisuussertifikaatin 
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tunnustamisen osalta; ja

b) kun kansallinen sertifioinnin 
valvontaviranomainen ei käsittele sen 
toimivaltaan kuuluvaa valitusta.

2. Kanne vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosta tai kansallista 
sertifioinnin valvontaviranomaista 
vastaan on nostettava sen jäsenvaltion 
tuomioistuimessa, johon 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
tai kansallinen sertifioinnin 
valvontaviranomainen on sijoittautunut.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää varmistaa, että sertifikaatin hakijoilla on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin heidän hakiessaan sertifiointia jäsenvaltiossa. Tuotteiden tai prosessien 
sertifiointia ei saa käyttää tiettyjen toimijoiden suosimiseen muiden kustannuksella 
esimerkiksi hakijan kansallisuutta koskevien ennakkoluuloisten ja puolueellisten päätelmien 
perusteella.

Tarkistus 621
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi viimeistään viiden
vuoden kuluttua 58 artiklassa tarkoitetusta 
päivämäärästä ja sen jälkeen viiden vuoden 
välein viraston ja sen työtapojen 
vaikutuksen, tehokkuuden ja 
tuloksellisuuden sekä mahdollisen tarpeen 
muuttaa viraston toimeksiantoa ja tällaisten 
muutosten taloudelliset vaikutukset. 
Arvioinnissa otetaan huomioon viraston 
toiminnastaan mahdollisesti saama palaute. 
Jos komissio katsoo, ettei viraston 
toiminnan jatkaminen ole enää perusteltua 
sille asetettuihin tavoitteisiin, 
toimeksiantoon ja tehtäviin nähden, se voi 
ehdottaa, että tätä asetusta muutetaan 

1. Komissio arvioi viimeistään neljän 
vuoden kuluttua 58 artiklassa tarkoitetusta 
päivämäärästä ja sen jälkeen neljän vuoden 
välein viraston ja sen työtapojen 
vaikutuksen, tehokkuuden ja 
tuloksellisuuden sekä mahdollisen tarpeen 
muuttaa viraston toimeksiantoa ja tällaisten 
muutosten taloudelliset vaikutukset. 
Arvioinnissa otetaan huomioon viraston 
toiminnastaan mahdollisesti saama palaute. 
Jos komissio katsoo, ettei viraston 
toiminnan jatkaminen ole enää perusteltua 
sille asetettuihin tavoitteisiin, 
toimeksiantoon ja tehtäviin nähden, se voi 
ehdottaa, että tätä asetusta muutetaan 
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virastoa koskevien säännösten osalta. virastoa koskevien säännösten osalta.

Or. en

Tarkistus 622
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvioinnissa arvioidaan myös III 
osaston säännösten vaikutusta, tehokkuutta 
ja tuloksellisuutta suhteessa tavoitteisiin 
varmistaa tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteiden ja palvelujen 
kyberturvallisuuden riittävä taso unionissa 
ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

2. Arvioinnissa arvioidaan myös III 
osaston säännösten vaikutusta, tehokkuutta 
ja tuloksellisuutta suhteessa tavoitteisiin 
varmistaa tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteiden, palvelujen ja prosessien 
kyberturvallisuuden riittävä taso unionissa 
ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. 
Komissio arvioi viiden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen hyväksymisestä 
III osaston soveltamisalan mahdollista 
laajentamista.

Or. en

Perustelu

On säädettävä asetuksen ja erityisesti sen III osaston tarkistamisesta.

Tarkistus 623
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvioinnissa arvioidaan myös III 
osaston säännösten vaikutusta, tehokkuutta 
ja tuloksellisuutta suhteessa tavoitteisiin 
varmistaa tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteiden ja palvelujen 
kyberturvallisuuden riittävä taso unionissa 

2. Viimeistään neljän vuoden 
kuluttua 58 artiklassa tarkoitetusta 
ajankohdasta ja sen jälkeen neljän 
vuoden välein komissio arvioi myös II a 
osaston ja III osaston säännösten 
vaikutusta, tehokkuutta ja tuloksellisuutta 
suhteessa tavoitteisiin varmistaa tieto- ja 
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ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. viestintätekniikan tuotteiden, prosessien ja 
palvelujen kyberturvallisuuden riittävä taso 
unionissa ja parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa.

Or. en

Tarkistus 624
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Arvioinnissa arvioidaan 
asteittaista siirtymistä pakolliseen 
sertifiointiin, edellyttäen että 
markkinoiden arvioinnissa ja 
asiaankuuluvien sidosryhmien 
kuulemisessa saadut tulokset tukevat tätä;

Or. en

Tarkistus 625
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Ehdotus asetukseksi
IV a osasto (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE 1 uusi
On todennäköistä, että otettaessa käyttöön 
Euroopan kyberturvallisuuden 
sertifiointikehys huomio kiinnittyy 
välittömästi merkittäviin aloihin uuden 
teknologian haasteisiin vastaamiseksi. 
Erityisesti esineiden internet on 
mielenkiinnon kohteena, koska se koskee 
sekä kuluttajia että teollisuuden 
vaatimuksia. Sertifiointikehyksen osalta 
ehdotetaan seuraavaa 
prioriteettiluetteloa:
1) pilvipalvelun tarjonnan sertifiointi;
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2) esineiden internetin laitteiden 
sertifiointi, mukaan lukien:
a. yksilötason laitteet, kuten älykkäät 
puettavat laitteet;
b. yhteisötason laitteet, kuten älykkäät 
autot, älykodit, lääkinnälliset laitteet;
c. yhteiskunnan tason laitteet, kuten 
älykkäät kaupungit ja älykkäät verkot.
3) teollisuus 4.0, joka käsittää älykkäät, 
toisiinsa yhdistetyt kyberfyysiset 
järjestelmät, joilla automatisoidaan kaikki 
teollisen toiminnan vaiheet ulottuen 
suunnittelusta ja valmistuksesta 
toimintaa, toimitusketjuun ja palvelujen 
ylläpitoon;
4) jokapäiväisessä elämässä 
hyödynnettyjen teknologian ja tuotteiden 
sertifiointi. Esimerkkejä tällaisista 
voisivat olla verkkolaitteet, kuten 
kotitalouksien verkkoreitittimet.

Or. en

Tarkistus 626
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen omistaa tai sen 
toimintaa harjoittaa julkinen taho tai 
laitos, riippumattomuus ja eturistiriitojen 
pois sulkeminen on varmistettava ja 
dokumentoitava sertifioinnin 
valvontaviranomaisen ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen välillä.

Or. en

Tarkistus 627
Cristian-Silviu Buşoi
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on kyettävä suorittamaan 
kaikki vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtävät, jotka sille on tässä 
asetuksessa osoitettu, siitä riippumatta, 
suorittaako vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos kyseiset tehtävät itse vai 
suoritetaanko ne sen puolesta ja sen 
vastuulla.

8. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on kyettävä suorittamaan 
kaikki vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtävät, jotka sille on tässä 
asetuksessa osoitettu, siitä riippumatta, 
suorittaako vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos kyseiset tehtävät itse vai 
suoritetaanko ne sen puolesta ja sen 
vastuulla. Kaikki alihankinta tai 
ulkopuolisen henkilöstön kuuleminen on 
dokumentoitava asianmukaisesti, siihen ei 
saa osallistua välittäjiä, ja siitä on 
laadittava kirjallinen sopimus, jossa 
sovitaan muun muassa 
luottamuksellisuudesta ja eturistiriidoista. 
Kyseisen vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on kannettava täysi 
vastuu suoritetuista tehtävistä.

Or. en

Tarkistus 628
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon 
ja arviointihenkilöstön puolueettomuus on 
taattava.

12. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon 
ja arviointihenkilöstön ja alihankkijoiden 
puolueettomuus on taattava.

Or. en

Tarkistus 629
Cristian-Silviu Buşoi
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten henkilöstöllä on 
vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden 
tietojen suhteen, joita se saa suorittaessaan 
tehtäviään tämän asetuksen tai sen 
täytäntöön panemiseksi annetun 
kansallisen lainsäädännön säännösten 
mukaisesti, paitsi niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisiin viranomaisiin nähden, 
joissa laitoksen toimet suoritetaan.

15. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen ja sen henkilöstön, 
komiteoiden, apuelinten, alihankkijoiden 
ja laitokseen yhteydessä olevien elinten tai 
ulkoisten elinten henkilöstön on 
ylläpidettävä luottamuksellisuutta ja niillä
on vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden 
tietojen suhteen, joita ne saavat
suorittaessaan tehtäviään tämän asetuksen 
tai sen täytäntöön panemiseksi annetun 
kansallisen lainsäädännön säännösten 
mukaisesti, paitsi kun näihin sovelletaan 
unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöä, 
jossa edellytetään niiden julkistamista, 
lukuun ottamatta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten osalta, 
joissa laitoksen toimet suoritetaan. 
Omistusoikeudet on suojattava. 
Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksella on oltava käytössä 
tämän jakson 15 vaatimusten mukaiset 
dokumentoidut menettelyt.

Or. en

Tarkistus 630
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a. Jaksoa 15 lukuun ottamatta tämän 
liitteen vaatimukset eivät estä millään 
tavalla teknisten tietojen ja 
sääntelyohjeistuksen vaihtoa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen ja sertifiointia hakevan 
tai sitä harkitsevan henkilön välillä.

Or. en
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Tarkistus 631
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
I liite – 1 kohta – 15 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 b. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten on toimittava 
johdonmukaisilla, oikeudenmukaisilla ja 
kohtuullisilla ehdoilla ja edellytyksillä 
ottaen huomioon suosituksessa 
2003/361/EY tarkoitettujen pienten ja 
keskisuurten yritysten maksuihin liittyvät 
edut.

Or. en
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