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TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Verkko- ja tietojärjestelmillä ja
-palveluilla on elintärkeä tehtävä 
yhteiskunnassa. Niiden luotettavuus ja 
turvallisuus ovat olennaisen tärkeitä 
talouden toiminnalle ja sosiaaliselle 
hyvinvoinnille ja erityisesti 
sisämarkkinoiden toiminnalle.

(1) Verkko- ja tietojärjestelmillä ja
-palveluilla on elintärkeä tehtävä 
yhteiskunnassa. Niiden luotettavuus ja 
turvallisuus ovat olennaisen tärkeitä 
talouden toiminnalle ja sosiaaliselle 
hyvinvoinnille ja erityisesti 
sisämarkkinoiden toiminnalle sekä EU:n 
ulkoiselle turvallisuudelle.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tahallisten tai tahattomien 
turvapoikkeamien laajuus ja 
esiintymistiheys kasvavat ja muodostavat 
merkittävän uhan verkko- ja 
tietojärjestelmien toiminnalle. Tällaiset 
turvapoikkeamat voivat toimia esteenä 
taloudelliselle toiminnalle, tuottaa 
huomattavia taloudellisia tappioita, 
heikentää käyttäjien luottamusta ja 
aiheuttaa merkittävää vahinkoa unionin 
taloudelle.

(2) Tahallisten tai tahattomien 
turvapoikkeamien laajuus ja 
esiintymistiheys kasvavat ja muodostavat 
merkittävän uhan verkko- ja 
tietojärjestelmien toiminnalle. Tällaiset 
turvapoikkeamat voivat toimia esteenä 
taloudelliselle toiminnalle, tuottaa 
huomattavia taloudellisia tappioita, 
heikentää käyttäjien luottamusta ja 
aiheuttaa merkittävää vahinkoa unionin 
taloudelle, ja ne voivat viime kädessä 
vaarantaa EU:n kansalaisten 
hyvinvoinnin ja EU:n jäsenvaltioiden 
kyvyn suojautua ja varmistaa 
elintärkeiden infrastruktuurien 
turvallisuus.
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) SEUT-sopimuksen 222 artiklalla 
käyttöönotettu yhteisvastuulauseke on 
sopiva kehys avunannolle ja yhtenäisille 
toimille EU:n jäsenvaltioiden 
keskuudessa sellaisen terrori-iskun tai 
rikollisen toiminnan tapauksessa, joka 
asettaa verkot ja tietoturvan vaaraan. 
Samalla tavoin Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan 
keskinäistä puolustusta koskeva lauseke 
muodostaa kehyksen toiminnalle EU:ssa, 
jos jokin jäsenvaltio joutuu verkko- ja 
tietoturvaa heikentävän aseellisen 
hyökkäyksen kohteeksi. Tarvittaessa 
SEUT-sopimuksen 222 artikla ja 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
42 artiklan 7 kohta olisi pantava 
täytäntöön täydentävällä tavalla.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Monet kyberturvallisuuteen liittyvät 
poikkeamat johtuvat yksityisen ja julkisen 
verkkoinfrastruktuurin sietokyvyn ja 
toimintavarmuuden puutteesta, 
tietokantojen huonosta suojaamisesta tai 
turvaamisesta ja muista puutteista 
kriittisessä tietoinfrastruktuurissa; vain 
harvat jäsenvaltiot pitävät verkko- ja 
tietojärjestelmiensä sekä niihin liittyvien 
tietojen suojelua osana 
varmistamisvelvollisuuttaan, mikä selittää 
sen, että huipputason turvatekniikkaan 
investoiminen sekä koulutukseen ja 
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asianmukaisten ohjeiden laatimiseen 
panostaminen on riittämätöntä.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Digitaaliset tietojärjestelmät, 
ensisijaisesti internet, ovat rajat ylittäviä 
viestintävälineitä, jotka helpottavat 
olennaisesti tavaroiden, palvelujen ja 
ihmisten liikkumista rajojen yli. Tämän 
ylikansallisen luonteen vuoksi näiden 
järjestelmien merkittävä häiriö yhdessä 
jäsenvaltiossa voi vaikuttaa myös muihin 
jäsenvaltioihin ja koko EU:hun. Verkko- ja 
tietojärjestelmien sietokyky ja vakaus on 
sen vuoksi olennaisen tärkeää 
sisämarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle.

(3) Digitaaliset tietojärjestelmät, 
ensisijaisesti internet, ovat rajat ylittäviä 
viestintävälineitä, jotka helpottavat 
olennaisesti tavaroiden, palvelujen ja 
ihmisten liikkumista rajojen yli. Tämän 
ylikansallisen luonteen vuoksi näiden 
järjestelmien merkittävä häiriö yhdessä 
jäsenvaltiossa voi vaikuttaa myös muihin 
jäsenvaltioihin ja koko EU:hun. Verkko- ja 
tietojärjestelmien sietokyky ja vakaus on 
sen vuoksi olennaisen tärkeää 
sisämarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle, ja se on keskeistä sekä EU:n 
sisäisen että sen ulkoisen turvallisuuden 
kannalta. Siksi tarvetta verkko- ja 
tietoturvan parantamiseen olisi 
korostettava asianmukaisella tavalla 
unionin sisäistä turvallisuutta koskevassa 
strategiassa sekä eurooppalaisessa 
turvallisuusstrategiassa etenkin, kun niitä 
koskevia asiakirjoja tulevaisuudessa 
tarkistetaan.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tieto- ja viestintätekniikan 
käyttäjien henkilötietojen suojaamista 
koskevia hyviä käytäntöjä sekä 
viestintäpalvelujen kestävää ylläpitoa 
koskevan tiedotuksen ja valistuksen olisi 
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oltava kattavan 
kyberturvallisuusstrategian perustana.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Olisi taattava yhteistyö ja 
koordinointi asianomaisten unionin 
viranomaisten sekä korkean edustajan / 
varapuheenjohtajan välillä, jonka 
vastuualueena on yhteinen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikka ja yhteinen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, sekä 
EU:n terrorisminvastaisen toiminnan 
koordinaattorin välillä kaikissa 
tapauksissa, joissa havaitaan ulkoisia 
terrorismiin liittyvä uhkia.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Tiedustelutietojen ja arkaluonteisten 
tietojen jakamista jäsenvaltioiden välillä 
sekä jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten 
EU:n viranomaisten välillä olisi
tehostettava, ja sen olisi pohjauduttava 
luottamukseen, yhteisvastuuseen ja 
yhteistyöhön. Näin kaikissa verkko- ja 
järjestelmäturvallisuuden parantamista 
koskevissa suunnitelmissa olisi 
hyödynnettävä täysin jo olemassa olevia 
EU:n rakenteita, kuten yhteistä 
tilannekeskusta ja EU:n 
tiedusteluanalyysikeskusta, ja olisi 
varmistettava koordinointi kaikkien 
sellaisten rakenteiden välillä, jotka 
liittyvät EU:n sisäisen ja ulkoisen 
turvallisuuden kannalta tärkeään 
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tietoturvaan.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Maailmanlaajuinen yhteistyö ja 
tiedonvaihto asianomaisten 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa on 
keskeisellä sijalla tehokkaan 
verkkoturvallisuusstrategian kannalta ja 
jotta voidaan toteuttaa päättäväisiä toimia 
verkko- ja tietoturvan parantamiseksi 
EU:ssa uhkien rajat ylittävä luonne 
huomioon ottaen.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Turvallisuustoimenpiteiden 
yhteydessä on kunnioitettava 
perusoikeuksia kuten ilmaisuvapaus, 
tietosuoja ja yksityisyys, jotka velvoittavat 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita SEUT-
sopimuksen 2, 6 ja 21 artiklan mukaisesti; 
oikeudesta yksityisyyteen ja tietosuojasta 
määrätään EU:n peruskirjassa ja SEUT-
sopimuksen 16 artiklassa.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)



PE516.830v04-00 8/16 AD\1004961FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
keskityttävä kansallisissa 
kyberturvallisuusstrategioissa 
tietojärjestelmien ja niihin liittyvien 
tietojen suojeluun sekä pidettävä tämän 
kriittisen infrastruktuurin suojelua osana 
varmistamisvelvollisuuttaan. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön ja 
pantava täytäntöön strategioita, 
suuntaviivoja ja välineitä, jotka tarjoavat 
kohtuullisen tasoisen suojelun 
kohtuudella määritettävissä olevan 
tasoisia uhkia vastaan siten, että suojelun 
kustannukset ja sen aiheuttamat rasitteet 
ovat oikeasuhteisia osapuolille 
aiheutuvaan todennäköiseen vahinkoon 
nähden. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
myös toteutettava asianmukaisia toimia 
velvoittaakseen lainkäyttövaltaansa 
kuuluvat oikeushenkilöt suojelemaan 
niiden hallussa olevia henkilötietoja.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Avoimuuden varmistamiseksi ja EU:n 
kansalaisten ja markkinatoimijoiden 
informoimiseksi asianmukaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
perustettava yhteinen verkkosivusto, jolla 
julkaistaan ei-luottamukselliset tiedot 
turvapoikkeamista ja -riskeistä.

(16) Avoimuuden varmistamiseksi ja EU:n 
kansalaisten ja markkinatoimijoiden 
informoimiseksi asianmukaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
perustettava yhteinen verkkosivusto, jolla 
julkaistaan ei-luottamukselliset tiedot 
turvapoikkeamista ja -riskeistä. Tällä 
verkkosivustolla olisi julkaistava 
henkilötietoja ainoastaan siinä määrin 
kuin se on välttämätöntä ja 
mahdollisimman anonyymisti.
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Tämä direktiivi ei vaikuta 
tietosuojaan liittyvään unionin 
säännöstöön. Tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti käytettyjen 
henkilötietojen olisi rajoituttava 
ehdottoman välttämättömiin 
vähimmäistietoihin, ne olisi toimitettava 
ainoastaan toimijoille, joille tiedot ovat 
ehdottoman välttämättömiä, ja niiden olisi 
oltava mahdollisimman anonyymeja tai 
täysin anonyymeja.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Tämä direktiivi (verkko- ja 
tietoturvadirektiivi) ei estä hyväksymästä 
yleistä tietosuojaa koskevaa tarvittavaa 
EU:n lainsäädäntöä.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) EU:n tasolla on tarpeen säännellä 
lähinnä internetin ja matkaviestintä- tai 
kiinteissä verkoissa tapahtuvien 
puhelinyhteyksien valvontaan tai 
kuunteluun tarkoitettujen laitteiden tai 
ohjelmistojen myyntiä, toimittamista, 
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siirtämistä tai vientiä kolmansiin maihin 
sekä tällaisten laitteiden tai ohjelmistojen 
asentamisessa, ylläpitämisessä tai 
päivittämisessä annettavaa apua. 
Komissio valmistelee mahdollisimman 
pian lainsäädäntöä, jolla estetään unionin 
yrityksiä viemästä tällaisia 
kaksikäyttötuotteita maihin, joiden 
hallinto on epädemokraattinen, 
autoritaarinen ja sortava.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) luodaan jäsenvaltioiden välinen 
yhteistyömekanismi, jotta voidaan 
varmistaa tämän direktiivin yhtenäinen 
soveltaminen unionissa ja tarvittaessa 
verkko- ja tietojärjestelmiin vaikuttavien 
turvariskien ja -poikkeamien koordinoitu ja
tehokas käsittely ja niihin reagoiminen;

(b) luodaan jäsenvaltioiden välinen 
yhteistyömekanismi, jotta voidaan
varmistaa tämän direktiivin yhtenäinen 
soveltaminen unionissa ja tarvittaessa 
verkko- ja tietojärjestelmiin vaikuttavien 
turvariskien ja -poikkeamien koordinoitu, 
tehokas ja tuloksekas käsittely ja niihin 
reagoiminen;

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yhtä tai useampaa laitetta tai yhteen 
kytkettyjen tai toisiinsa yhteydessä olevien 
laitteiden ryhmää, joka ohjelman avulla 
suorittaa automaattista tietojenkäsittelyä 
sekä

(b) yhtä tai useampaa yhteen kytkettyjen 
tai toisiinsa yhteydessä olevien laitteiden 
ryhmää, joka ohjelman avulla suorittaa 
automaattista tietojenkäsittelyä sekä

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a) ’kyberuhkien sietokyvyllä’ verkko- ja 
tietojärjestelmän kykyä suojautua 
poikkeamilta, joita ovat esimerkiksi 
tekninen vika, virtakatko ja 
turvapoikkeuma, sekä saavuttaa täysi 
toimintakyky niiden jälkeen;

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sellaisten elintärkeiden 
infrastruktuurien ylläpitäjää, jotka ovat 
olennaisia elintärkeiden talouden ja 
yhteiskunnan toimintojen ylläpitämiselle 
energiahuollon, liikenteen, pankkitoimen, 
pörssitoimen ja terveydenhuollon aloilla; 
näistä operaattoreista on ei-tyhjentävä 
luettelo liitteessä II;

(b) sellaisten elintärkeiden 
infrastruktuurien ylläpitäjää, jotka ovat 
olennaisia elintärkeiden talouden ja 
yhteiskunnan toimintojen ylläpitämiselle 
energiahuollon, liikenteen, pankkitoimen, 
pörssitoimen, terveydenhuollon sekä 
turvallisuuden ja puolustuksen aloilla; 
näistä operaattoreista on ei-tyhjentävä 
luettelo liitteessä II;

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) sellaisten 1 kohdassa tarkoitettujen 
laitteiden, verkkojen ja tietojärjestelmien 
tai niiden osien toimittajaa, jotka ovat 
välttämättömiä verkko- ja tietoturvan 
yhteisen korkean tason kannalta.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuudesta vastaava kansallinen 
toimivaltainen viranomainen, jäljempänä
’toimivaltainen viranomainen’.

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuudesta vastaava kansallinen 
toimivaltainen siviiliviranomainen, 
jäljempänä ’toimivaltainen viranomainen’.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
tietotekniikan kriisiryhmä, jäljempänä
’CERT-ryhmä’ (Computer Emergency 
Response Team), joka vastaa 
turvapoikkeamien ja -riskien käsittelystä 
hyvin määritellyn prosessin mukaisesti ja 
täyttää liitteessä I olevassa 1 kohdassa 
esitetyt vaatimukset. CERT-ryhmä voidaan 
perustaa toimivaltaisen viranomaisen 
yhteyteen.

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava
vähintään yksi tietotekniikan kriisiryhmä, 
jäljempänä ’CERT-ryhmä’ (Computer 
Emergency Response Team), joka vastaa 
turvapoikkeamien ja -riskien käsittelystä 
hyvin määritellyn prosessin mukaisesti ja 
täyttää liitteessä I olevassa 1 kohdassa 
esitetyt vaatimukset. CERT-ryhmä voidaan 
perustaa toimivaltaisen viranomaisen 
yhteyteen.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) riskin ja uhkan luonne huomioon 
ottaen EU:n terrorisminvastaisen 
toiminnan koordinaattorille on 
tarvittaessa annettava tietoa raporttien 
avulla, ja koordinaattoria voidaan pyytää 
avustamaan yhteistyöverkon 
valmistelevassa työssä ja toiminnassa 
analyysien avulla;
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Henkilötietoja saa luovuttaa 
ainoastaan vastaanottajille, joiden on 
käsiteltävä näitä tietoja suorittaakseen 
tehtäviään asianmukaisen oikeusperustan 
mukaisesti. Luovuttaa saa ainoastaan 
tiedot, jotka ovat tarpeen tehtävien 
suorittamiseksi. Käyttötarkoituksen 
rajoittamisen periaatteen noudattaminen 
on varmistettava. Tietojen säilyttämisen 
aikaraja on määriteltävä tässä 
direktiivissä säädettyjä tarkoituksia 
varten.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan pyytää jäsenvaltiota 
antamaan kaikki tarvittavat tiedot tietystä 
turvariskistä tai -poikkeamasta.

3. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan pyytää jäsenvaltiota 
antamaan kaikki tarvittavat tiedot tietystä 
turvariskistä tai -poikkeamasta yleisen 
tietosuoja-asetuksen säännösten 
mukaisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Korkean edustajan / 
varapuheenjohtajan on valtavirtaistettava 
kyberturvallisuuteen liittyvät näkökohdat 
EU:n ulkoisiin toimiin (erityisesti 



PE516.830v04-00 14/16 AD\1004961FI.doc

FI

suhteessa kolmansiin maihin). 
Tavoitteena on kyberturvallisuuteen 
liittyvistä kysymyksistä saatujen 
kokemusten vaihdon ja alan yhteistyön 
tehostaminen.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – -1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 b) Neuvoston ja komission on 
vaadittava tietojärjestelmien turvallisuutta 
koskevia vähimmäisvaatimuksia suhteissa 
kolmansiin maihin ja yhteistyössä niiden 
kanssa etenkin sellaisten kolmansien 
maiden osalta, joilla on teknologiaa 
koskevaa yhteistyötä.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uudelleentarkastelu Raportointi ja uudelleentarkastelu

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Komissio esittää parlamentille ja 
neuvostolle vuotuisen kertomuksen sille 
tämän direktiivin mukaisesti ilmoitetuista 
turvapoikkeamista ja toimista.
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Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) CERT-ryhmän on toteutettava ja 
hallinnoitava turvallisuustoimenpiteitä, 
joilla voidaan varmistaa sen 
vastaanottamien ja käsittelemien tietojen 
luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja 
aitous.

(b) CERT-ryhmän on toteutettava ja 
hallinnoitava turvallisuustoimenpiteitä, 
joilla voidaan varmistaa sen 
vastaanottamien ja käsittelemien tietojen 
luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja 
aitous tietosuojavaatimusten mukaisesti.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – otsikko 2 (3 artiklan 8 kohdan b alakohdassa tarkoitetut markkinatoimijat) –
5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Turvallisuus- ja puolustusala: 
direktiivissä 2009/81/EY ja erityisesti sen 
46 artiklassa tarkoitettuihin hankkeisiin 
ja palveluihin liittyvät taloudelliset 
toimijat.
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