
AD\883545FI.doc PE469.848v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ulkoasiainvaliokunta

2010/0273(COD)

28.11.2011

LAUSUNTO
ulkoasiainvaliokunnalta

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietojärjestelmiin 
kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS 
kumoamisesta
(KOM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

Valmistelija: Kristiina Ojuland



PE469.848v02-00 2/13 AD\883545FI.doc

FI

PA_Legam



AD\883545FI.doc 3/13 PE469.848v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Lausunnossa kannatetaan voimakkaasti tietoverkkoturvallisuuteen liittyvän tietojenvaihdon 
parantamista jäsenvaltioiden välillä tilanteessa, jossa tietoverkkohyökkäysten mahdollisuus 
aiheuttaa lisääntyvää huolta. Tietoturvakysymysten ratkaiseminen on todella tärkeää EU:n 
tasolla ja jäsenvaltioiden koordinoitujen toimien avulla.

Lausunnossa korostetaan komission roolia nykyisten aloitteiden edistämisessä ja 
koordinoimisessa.

Ulkoasiainvaliokunta ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta katsovat, että on 
äärimmäisen tärkeää ryhtyä toimiin ja vahvistaa toiminnan, aloitteiden ja ohjelmien 
koordinoimista EU:n tasolla. On tuettava valmiuksien kehittämistä sekä tiiviimpää yhteistyötä 
tietoturvallisuuden tason nostamiseksi.

Lausunnossa kannatetaan ajatusta nimittää EU:n tietoverkkoturvallisuuden koordinaattori 
helpottamaan EU:n monien aloitteiden, ohjelmien ja toimien integrointia ja koordinointia 
unionin eri toimielimissä.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää tietojärjestelmiin kohdistuvia 
hyökkäyksiä koskevia jäsenvaltioiden 
rikosoikeudellisia säännöksiä ja parantaa 
oikeus- ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten, jäsenvaltioiden poliisi- ja 
muut erikoistuneet 
lainvalvontaviranomaiset mukaan 
luettuina, välistä yhteistyötä.

(1) Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää tietojärjestelmiin kohdistuvia 
hyökkäyksiä koskevia jäsenvaltioiden 
rikosoikeudellisia säännöksiä ja parantaa 
oikeus- ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten, jäsenvaltioiden ja unionin
poliisi- ja muut erikoistuneet
lainvalvontaviranomaiset mukaan 
luettuina, välistä yhteistyötä. Tämä tavoite 
on osa unionin yleistä strategiaa, joka 
koskee järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa, tietoverkkojen vahvistamista, 
elintärkeiden tietoinfrastruktuurien 
suojelua ja tietosuojaa. 
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tietojärjestelmät ovat tärkeä osa 
poliittista, sosiaalista ja taloudellista 
vuorovaikutusta unionissa. Yhteiskunta 
on yhä riippuvaisempi tietojärjestelmistä. 
Vaikka tietojärjestelmistä on suurta 
hyötyä, ne myös aiheuttavat useita 
turvallisuusriskejä, sillä ne ovat 
monimutkaisia ja alttiita monenlaiselle 
tietoverkkorikollisuudelle.
Tietojärjestelmien turvallisuus on siksi 
jatkuva huolenaihe, joka edellyttää 
jäsenvaltioilta ja unionilta tehokkaita 
vastatoimia. 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tietojärjestelmiä vastaan tehdyt 
hyökkäykset, erityisesti järjestäytyneen 
rikollisuuden toimesta, ovat kasvava uhka, 
ja samalla tietojärjestelmiin kohdistuvien 
terrorihyökkäysten tai poliittisista syistä 
tapahtuvien hyökkäysten mahdollisuus 
herättää lisääntyvää huolta, sillä 
tietojärjestelmät ovat osa jäsenvaltioiden ja 
unionin elintärkeää infrastruktuuria. Koska 
hyökkäykset uhkaavat turvallisemman 
tietoyhteiskunnan toteuttamista sekä 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvan alueen kehittämistä, niihin on 
varauduttava Euroopan unionin tasolla.

(2) Tietojärjestelmiä vastaan tehdyt 
hyökkäykset ovat kasvava uhka. Niiden 
taustalla voi olla terrorismi tai 
järjestäytynyt rikollisuus ja niiden 
tekijöinä voivat olla valtiot tai yksittäiset 
ihmiset. Tietojärjestelmiin kohdistuvien 
terrorihyökkäysten tai poliittisista syistä 
tapahtuvien hyökkäysten mahdollisuus 
herättää lisääntyvää huolta, sillä 
tietojärjestelmät ovat osa jäsenvaltioiden ja 
unionin elintärkeää infrastruktuuria. Tätä 
uhkaa pahentaa huomattavasti se, että 
osalla näistä rikoksista on rajatylittäviä 
vaikutuksia, rikoksentekijöille niistä 
aiheutuvat riskit ja kustannukset ovat 
melko pienet ja niillä voidaan saavuttaa 
suurta etua ja saada aikaan suurta 
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vahinkoa. Koska hyökkäykset uhkaavat 
turvallisemman tietoyhteiskunnan 
toteuttamista sekä vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen kehittämistä, niihin on varauduttava 
niin Euroopan unionin kuin 
kansainvälisen yhteisön tasolla.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) On todisteita siitä, että pyritään 
tekemään entistä vaarallisempia ja toistuvia 
laajamittaisia hyökkäyksiä valtioiden tai 
julkisen tai yksityisen sektorin tiettyjen 
toimintojen kannalta elintärkeitä 
tietojärjestelmiä vastaan. Tähän 
suuntaukseen liittyvät entistä 
kehittyneemmät välineet, joita 
rikoksentekijät voivat käyttää 
käynnistääkseen erilaisia 
tietoverkkohyökkäyksiä.

(3) On todisteita siitä, että pyritään 
tekemään entistä vaarallisempia ja toistuvia 
laajamittaisia hyökkäyksiä jäsenvaltioiden, 
unionin tai julkisen tai yksityisen sektorin 
tai unionin tason tiettyjen toimintojen 
kannalta elintärkeitä tietojärjestelmiä 
vastaan. Tähän suuntaukseen liittyvät 
nopeasti kehittyvä tietotekniikka ja siten
myös entistä kehittyneemmät välineet, joita 
rikoksentekijät voivat käyttää 
käynnistääkseen erilaisia 
tietoverkkohyökkäyksiä, joista osalla 
kyetään aiheuttamaan suurta taloudellista 
ja sosiaalista vahinkoa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Olisi toteutettava perusteellinen, 
luotettava ja riippumaton arviointi 
tietojärjestelmiin kohdistuvien 
hyökkäysten kokonaisuhasta. Unionin 
toimielinten olisi mukautettava 
tietoturvallisuutensa tasoa vastaavasti.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Unionin tason koordinoinnilla olisi 
helpotettava erilaisten aloitteiden, 
ohjelmien ja toimien integrointia.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
tietojärjestelmiin kohdistuviin 
hyökkäyksiin syyllistyneille määrättävistä 
seuraamuksista. Säädettyjen seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

(6) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
tietojärjestelmiin kohdistuviin 
hyökkäyksiin syyllistyneille määrättävistä 
seuraamuksista, jotka olisi otettava 
käyttöön osana laajempia kansallisia 
strategioita, joilla estetään ja torjutaan 
tällaisia hyökkäyksiä. Säädettyjen 
seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Koska uhat 
ovat usein rajatylittäviä, jäsenvaltioiden 
on yhdenmukaistettava rangaistuksiaan ja 
siten vähennettävä jäsenvaltioiden välisiä 
eroja siinä, miten unionissa tehtyjen 
rikosten suhteen toimitaan.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Neuvoston ja komission olisi 
kehotettava niitä jäsenvaltioita, jotka eivät 
vielä ole ratifioineet 
tietoverkkorikollisuutta koskevaa 
Euroopan neuvoston yleissopimusta, 
ratifioimaan se viipymättä.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tietojärjestelmiin kohdistuvien 
hyökkäysten ehkäisemisen ja torjumisen 
kannalta on tärkeää, että viranomaiset 
tekevät yhteistyötä yksityissektorin ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa. Näiden 
osapuolten kanssa olisi aloitettava pysyvä 
vuoropuhelu, koska ne turvautuvat 
laajasti tietojärjestelmiin ja järjestelmien 
vakaa ja asianmukainen toiminta 
edellyttää vastuun jakamista. On tärkeää 
valistaa sidosryhmiä tietojärjestelmien 
käytöstä, jotta voidaan luoda 
tietoturvallisuuden kulttuuri. 

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Tietoverkkojen puolustamisesta 
esimerkiksi Euroopan puolustusvirastossa 
(EDA) äskettäin käynnistettyjä aloitteita 
ja hankkeita olisi kannustettava 
jäsenvaltioiden tietoverkkojen 
puolustusvalmiuksien tukemiseksi. Olisi 
harkittava tiiviimpää yhteistyötä sekä 
EDA:n että Naton Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence -yksikön 
(CCDCOE) kanssa etenkin valmiuksien 
kehittämisen ja koulutuksen alalla.

Tarkistus 11
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen kerätä tässä direktiivissä 
tarkoitetuista rikoksista tietoja, jotta 
saadaan täydellisempi kuva ongelmasta 
unionin tasolla ja voidaan suunnitella 
tehokkaampia vastatoimia. Lisäksi tiedot 
auttavat erityisvirastoja, kuten Europolia ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa, 
arvioimaan paremmin 
tietoverkkorikollisuuden laajuutta ja 
verkko- ja tietoturvallisuuden tilaa 
Euroopassa.

(12) On tarpeen kerätä tässä direktiivissä 
tarkoitetuista rikoksista tietoja, jotta 
saadaan täydellisempi kuva ongelmasta 
unionin tasolla ja voidaan suunnitella 
tehokkaampia vastatoimia. Jäsenvaltioiden 
olisi parannettava tietojärjestelmiin 
kohdistuvia hyökkäyksiä koskevaa 
tietojenvaihtoa komission ja Euroopan 
verkko- ja tietoturvaviraston tuella. 
Lisäksi tiedot auttavat erityisvirastoja, 
kuten Europolia ja Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirastoa, arvioimaan paremmin 
tietoverkkorikollisuuden laajuutta ja 
vaikutusta sekä verkko- ja 
tietoturvallisuuden tilaa Euroopassa.
Paremmat tiedot nykyisistä ja tulevista 
riskeistä auttavat tekemään parempia 
päätöksiä siitä, miten tietojärjestelmiin 
kohdistuvien hyökkäysten aiheuttamia 
vahinkoja voidaan estää, torjua tai 
vähentää.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tietojenvaihto ja julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet ovat 
keskeisessä asemassa 
tietoverkkoturvallisuuden parantamisessa. 
Komission olisi sen vuoksi tarkasteltava 
mahdollisuutta tarjota puitteet tai 
välineet, joiden avulla julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet voivat 
toimia keskenään yhteistyössä 
kansallisella tasolla ja unionin tasolla ja 
joilla otetaan käyttöön 
yhteentoimivuustietoja koskevat 
laatuvaatimukset ja varmistetaan 
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perusoikeuksien kunnioittaminen, 
vallanjako ja demokraattinen valvonta.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden tietojärjestelmiin 
kohdistuviin hyökkäyksiin liittyvien 
lainsäädäntöjen merkittävät puutteet ja 
lainsäädäntöjen väliset erot saattavat 
vaikeuttaa järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin torjuntaa sekä hankaloittaa 
tehokasta poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötä tällä alalla. Koska nykyaikaiset 
tietojärjestelmät eivät tunne 
maantieteellisiä rajoja, niihin kohdistuvilla 
hyökkäyksillä on rajat ylittävä ulottuvuus, 
mikä korostaa pikaista tarvetta lähentää 
edelleen jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä 
tällä alalla. Lisäksi rikosoikeudenkäyntejä 
koskevien toimivaltaristiriitojen 
ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta annetun 
neuvoston puitepäätöksen 2009/948/YOS 
pitäisi helpottaa tietojärjestelmiin 
kohdistuvia hyökkäyksiä koskevien 
syytetoimien koordinointia.

(13) Jäsenvaltioiden tietojärjestelmiin 
kohdistuviin hyökkäyksiin liittyvien 
lainsäädäntöjen merkittävät puutteet ja 
lainsäädäntöjen väliset erot saattavat 
vaikeuttaa järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin torjuntaa sekä hankaloittaa 
tehokasta poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötä tällä alalla. Koska nykyaikaiset 
tietojärjestelmät eivät tunne 
maantieteellisiä rajoja, niihin kohdistuvilla 
hyökkäyksillä on rajat ylittävä ulottuvuus, 
mikä korostaa pikaista tarvetta lähentää 
unionin tasolla edelleen 
rikoslainsäädäntöä tällä alalla. Unionin 
olisi myös lisättävä kansainvälistä 
yhteistyötä verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuuden alalla siten, että se toimii 
tiiviissä yhteistyössä muiden alan 
toimivaltaisten järjestöjen, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien, Naton, 
Euroopan neuvoston tai Etyjin, kanssa ja 
ottaa mukaan myös muut merkittävät 
kansainväliset toimijat. Lisäksi 
rikosoikeudenkäyntejä koskevien 
toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja 
ratkaisemisesta annetun neuvoston 
puitepäätöksen 2009/948/YOS pitäisi 
helpottaa tietojärjestelmiin kohdistuvia 
hyökkäyksiä koskevien syytetoimien 
koordinointia.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
perusoikeuksia ja periaatteita, mukaan 
lukien henkilötietojen suoja, sananvapaus 
ja tiedonvälityksen vapaus, oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
syyttömyysolettama ja 
puolustautumisoikeus sekä 
laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien 
rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate. 
Erityisesti tässä direktiivissä pyritään 
varmistamaan näiden oikeuksien ja 
periaatteiden noudattaminen 
täysimääräisesti ja ne on pantava 
täytäntöön vastaavasti.

(16) Tässä direktiivissä sekä sitä 
sovellettaessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia, etenkin oikeutta 
yksityisyyteen, ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, mukaan lukien 
henkilötietojen suoja, sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
syyttömyysolettama ja 
puolustautumisoikeus sekä 
laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien 
rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate. 
Erityisesti tässä direktiivissä pyritään 
varmistamaan näiden oikeuksien ja 
periaatteiden noudattaminen 
täysimääräisesti ja ne on pantava 
täytäntöön vastaavasti. Tämä direktiivi ei 
vaaranna internetin vapaata ja avointa 
luonnetta.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Neuvoston ja komission olisi 
vaadittava neuvotteluissa ja tehdessään 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa 
tietoverkkorikollisuuden ja 
tietoverkkohyökkäysten estämistä ja 
torjuntaa sekä tietojärjestelmien 
turvallisuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten noudattamista.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(16 b) Komission olisi tarkasteltava 
vaihtoehtoja, joilla helpotetaan 
kolmansien maiden toimia niiden 
tietoverkkoturvallisuuteen ja 
tietoverkkojen puolustamiseen liittyvien 
valmiuksien kehittämisessä sekä 
avustetaan niissä.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio auttaa jäsenvaltioita 
edistämään internetin kestävyyttä ja 
vakautta sekä toteuttaa muita toimia, 
joilla pyritään tietoturvallisuuteen.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Neuvosto täsmentää poliittisten ja 
turvallisuusasioiden komitean ja muiden 
elintensä roolia mahdollisten 
verkkohyökkäysten torjunnan yhteydessä.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jäsenvaltioiden on parannettava 
tietoverkkoturvallisuutta koskevien 
tietojen vaihtoa. Jäsenvaltioiden on 
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pyrittävä komission tuella 
vuorovaikutukseen kolmansien maiden 
kanssa, varsinkin niiden, joista 
hyökkäykset useimmiten ovat lähtöisin.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän 
artiklan mukaisesti kerätyt tiedot 
komissiolle. Niiden on myös varmistettava, 
että tilastollisista kertomuksista julkaistaan 
konsolidoitu selvitys.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän 
artiklan mukaisesti kerätyt tiedot 
komissiolle. Niiden on myös varmistettava, 
että tilastollisista kertomuksista 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja
julkaistaan konsolidoitu selvitys.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. On nimettävä unionin 
tietoverkkoturvallisuuskoordinaattori 
helpottamaan unionin toimielinten 
aloitteiden, ohjelmien ja toimien 
integrointia ja koordinointia.
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