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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija antaa komissiolle tunnustusta Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevista 
suuntaviivoista, joilla edistetään Eurooppa 2020 -strategian ja Euroopan digitaalistrategian 
sitoumuksia.

Tässä ehdotuksessa vahvistetaan Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevat 
suuntaviivat. Sen vuoksi ehdotuksessa esitetään sellaisten yhteisiin etuihin perustuvien 
hankkeiden tavoitteita ja painopistealueita, joilla pyritään poistamaan pullonkaulat tarjoamalla 
verkon saatavuus sekä pääsy julkisten digitaalipalvelujen infrastruktuuriin myös yli rajojen.

Meneillään olevan kurinalaisen varainkäytön ja heikon talouskasvun aikana valmistelija 
toivoo, että komission Verkkojen Eurooppa -välineen yhteydessä ehdottamat uudet välineet 
luovat uutta markkinadynamiikkaa, jonka avulla digitaaliset sisämarkkinat voidaan toteuttaa 
käytännössä.

Internet-talous ja sen vaikutus työllisyyteen ovat keskeisiä, ja internet-talouden arvoksi 
lasketaan yli 800 miljardia euroa vuonna 2016 eli yli viisi prosenttia Euroopan unionin 
BKT:stä. Internet on muuttanut elintapaamme, työskentelytapaamme, 
tiedonhankintatapaamme ja keskinäistä vuorovaikutustamme, ja sillä on valtava potentiaali 
muuttaa monia muita elämän osa-alueita, kuten tiedonsaantia ja koulutusta. Internet on myös 
muuttanut tapaamme verrata, ostaa tai myydä tuotteita ja palveluja, tapaamme etsiä ja asettaa 
saataville tietoja sekä tapaamme hoitaa maksuja ja hallinnoida henkilötietojamme. Sähköinen 
kaupankäynti ja digitaalipalvelut yleensä ovat tätä nykyä keskeisessä asemassa kuluttajien, 
yritysten ja laajemmin kansalaisten elämässä.

Tästä huolimatta tietyt hankaluudet ovat esteenä digitaalisten sisämarkkinoiden 
toteuttamiselle: laajakaistainfrastruktuuriin kohdistuvien investointien puute etenkin EU:n 
maaseutualueilla sekä digitaalipalvelujen infrastruktuurin rajatylittävään kehittämiseen 
tähtäävän eurooppalaisen strategian puute. Tästä johtuvien tulonmenetyksien on arvioitu 
olevan vähintään 4,1 prosenttia BKT:stä vuoteen 2020 mennessä eli 500 miljardia euroa, joka 
on yhtä kuin 1 000 euroa kansalaista kohti1.

Valmistelija katsoo, että tämä tilanne on erityisen ongelmallinen pk-yrityksille, jotka 
verkkoyhteyksien laatuun ja nopeuteen liittyvien puutteiden vuoksi eivät hyödy uusista 
tekniikoista, kuten etäresurssipalveluista, jotka tarjoavat mahdollisuuden innovatiiviseen 
kaupalliseen tarjontaan sekä merkittäviin mittakaavaetuihin.

Valmistelija myös epäilee, että kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kuluttajille aiheutuu 
haittaa siitä, että huippunopeat laajakaistayhteydet eivät ole heidän saatavillaan. Ilman 
laajakaistayhteyttä näillä henkilöillä ei ole mahdollisuutta hyödyntää monia uusia sovelluksia 
tai palveluja, kuten sähköistä hintojen vertailua, ja he joutuvat syöksykierteeseen, jonka 
seurauksena kaikkein edullisimmat tarjoukset ovat entistä hankalammin heidän ulottuvillaan.

                                               
1 "The Economic Impact of a European Digital Single Market" (Euroopan digitaalisten yhtenäismarkkinoiden 
taloudellinen vaikutus), Copenhagen Economics, maaliskuu 2010.
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Näin ollen valmistelija muistuttaa Euroopan digitaalistrategian toteuttamiseen tähtäävästä 
merkittävästä tavoitteesta: taata kestävien taloudellisten ja yhteiskunnallisten etujen saanti 
erittäin nopeisiin laajakaistayhteyksiin perustuvista digitaalisista sisämarkkinoista.

Valmistelija korostaa tietoverkkojen turvallisuuden merkitystä kuluttajien suojaamiseksi. 
Digitaalipalvelujen merkitys arkielämässä kasvaa jatkuvasti ja näin ollen niissä käytetään 
henkilökohtaisia tai julkisia tietoja, joiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Tämän vuoksi 
turvallinen ja suojattu verkkoympäristö on välttämätön.

Valmistelija yhtyy komission selvitykseen, jonka mukaan se, että digitaaliset sisämarkkinat 
eivät ole toistaiseksi toteutuneet, johtuu tarjontaan mutta myös kysyntään liittyvistä 
ongelmista. Yhdeksi yhteistä etua koskevien hankkeiden tavoitteeksi olisi myös asetettava 
nopeiden ja erittäin nopeiden laajakaistapalvelujen ja erityisesti sähköisten 
viranomaisasiointipalvelujen kysynnän kasvattaminen.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Laajakaista Euroopassa: 
investointi digitaalivetoiseen kasvuun" 
todetaan, että internetin kriittisen roolin 
vuoksi näyttää siltä, että nopeampien 
verkkojen yhteiskunnalliset 
kokonaishyödyt olisivat suuremmat kuin 
yksityisomistajien kannustimet investoida 
niihin. Julkinen tuki on siis alalla tarpeen, 
mutta se ei saa kohtuuttomasti vääristää 
kilpailua.

(4) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Laajakaista Euroopassa: 
investointi digitaalivetoiseen kasvuun" 
todetaan, että internetin kriittisen roolin 
vuoksi näyttää siltä, että nopeampien 
verkkojen yhteiskunnalliset 
kokonaishyödyt olisivat suuremmat kuin 
yksityisomistajien kannustimet investoida 
niihin. Julkinen tuki on siis alalla tarpeen 
erityisesti maaseutualueilla, mutta se ei 
saa kohtuuttomasti vääristää kilpailua.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Verkkojen neutraalius on erittäin 
tärkeää avoimen internetin kannalta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tässä asetuksessa esitetyillä yhteistä 
etua koskevilla hankkeilla olisi myös 
vaikutettava unionin taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
174 artiklan mukaisesti. Tästä syystä olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
maaseutualueisiin sekä syrjäisiin tai 
harvaan asuttuihin alueisiin.

Perustelu

Euroopan unionin on toimittava ensisijaisesti silloin, kun markkinoilla esiintyy häiriöitä. 
Alueensa koheesion vahvistamiseksi EU:n on varmistettava, että laadukasta 
tietoliikenneinfrastruktuuria on saatavilla jopa harvimmin asutuilla tai syrjäisimmillä 
alueilla.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia voidaan hyödyntää 
nopeiden laajakaistapalvelujen 
tarjoamiseksi etenkin maaseutualueilla, ja 
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kun on kyse julkisista tieto- ja 
viestintäteknologian alan palveluista, on 
suotavaa hyödyntää alue- ja 
paikallisviranomaisten sekä tieto- ja 
viestintätekniikan alan pienten ja 
keskisuurten yritysten kumppanuuksia, 
joihin myönnetään eurooppalaista 
rahoitusta, koska näin voidaan luoda 
kestävä perusta taitojen ja tietojen 
paikallista kehittämistä varten koko 
unionissa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Nopeampiin laajakaistayhteyksiin 
liittyy merkittäviä taloudellisia ja 
sosiaalisia etuja, joita sijoittajat eivät 
kykene hyödyntämään tai muuttamaan 
rahaksi. Nopea ja ultranopea 
laajakaistayhteys on ratkaiseva 
infrastruktuuri, joka mahdollistaa 
digitaalipalvelujen kehittämisen ja 
käyttöönoton, sillä ne ovat riippuvaisia 
fyysisten verkkojen saatavuudesta, 
nopeudesta, luotettavuudesta ja 
kestävyydestä. Nopeampien verkkojen 
käyttöönotto antaa mahdollisuuden 
suurempia nopeuksia hyödyntäville 
innovatiivisille palveluille. Unionin tason 
toimet ovat tarpeen näiden kahden 
digitaalisten televiestintäverkkojen 
osatekijän synergioiden ja 
vuorovaikutusten maksimoimiseksi.

(10) Nopeampiin laajakaistayhteyksiin 
liittyy merkittäviä taloudellisia ja 
sosiaalisia etuja, joita sijoittajat eivät 
kykene hyödyntämään tai muuttamaan 
rahaksi. Nopea ja ultranopea 
laajakaistayhteys on ratkaiseva 
infrastruktuuri, joka mahdollistaa 
digitaalipalvelujen kattavan kehittämisen 
ja käyttöönoton, sillä ne ovat riippuvaisia 
fyysisten verkkojen saatavuudesta, 
nopeudesta, luotettavuudesta ja 
kestävyydestä. Nopeampien verkkojen 
käyttöönotto antaa mahdollisuuden 
suurempia nopeuksia hyödyntäville 
innovatiivisille palveluille. Unionin tason 
toimet ovat tarpeen näiden kahden 
digitaalisten televiestintäverkkojen 
osatekijän synergioiden ja 
vuorovaikutusten maksimoimiseksi, kun 
otetaan erityisesti huomioon internetiin 
kytkeytyvien mobiililaitteiden, kuten 
älypuhelimien sekä taulutietokoneiden, 
määrän kasvu.

Perustelu

Uusien laitteiden käyttö lisää tehokkaan televiestintäinfrastruktuurin tarvetta.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Maaseutualueiden 
verkkopalvelujen takaamiseksi on erittäin 
tärkeää laajentaa liityntäverkkoja, jotka 
mahdollistavat yksittäisten kotitalouksien 
yhteydet.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Lisäämällä ja säilyttämällä julkisen 
sektorin elinten hallussa olevan Euroopan 
rikkaan ja moninaisen kulttuurisisällön ja 
tietojen saatavuutta ja avaamalla ne 
uudelleen käyttöä varten tekijänoikeuksien 
ja lähioikeuksien rajoissa ruokitaan 
luovuutta sekä edistetään innovointia ja 
yrittäjyyttä. Esteetön pääsy uudelleen 
käytettäviin monikielisiin resursseihin 
auttaa ylittämään kieliesteet, jotka 
vaarantavat sähköisten palvelujen 
sisämarkkinat ja rajoittavat tiedonsaantia.

(18) Lisäämällä ja säilyttämällä julkisen 
sektorin elinten hallussa olevan Euroopan 
rikkaan ja moninaisen kulttuurisisällön ja 
tietojen saatavuutta ja avaamalla ne 
uudelleen käyttöä varten tekijänoikeuksien 
ja lähioikeuksien rajoissa ruokitaan 
luovuutta sekä edistetään innovointia ja 
yrittäjyyttä. Esteetön pääsy uudelleen 
käytettäviin monikielisiin resursseihin 
auttaa ylittämään kieliesteet, jotka 
vaarantavat sähköisten palvelujen 
sisämarkkinat ja rajoittavat tiedonsaantia.
Kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
päätöksentekijöiden on kuitenkin 
vastedeskin voitava itse päättää tietojensa 
käytöstä ja voitava kattaa valtaosa 
julkisten tehtäviensä suorittamisesta 
aiheutuvista kustannuksista.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tämän asetuksen liitteen tarkistamisen 
osalta tieto- ja viestintätekniikan 
kehityksen huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla. 
Säädösvallan siirtämisellä pyritään 
ottamaan huomioon tekniikan ja 
markkinoiden kehitys, esiin nousevat uudet 
poliittiset painopisteet tai mahdollisuudet 
hyödyntää eri infrastruktuurien välisiä 
synergioita, myös liikenteen ja energian 
aloilla. Säädösvallan siirron laajuus 
rajoitetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kuvauksen tarkistamiseen, 
uuden yhteistä etua koskevan hankkeen 
lisäämiseen tai vanhentuneen yhteistä etua 
koskevan hankkeen poistamiseen ennalta 
vahvistettujen, selkeiden ja avointen 
kriteerien mukaisesti.

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tämän asetuksen liitteen tarkistamisen 
osalta tieto- ja viestintätekniikan 
kehityksen huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla sekä 
alue- ja paikallistasolla. Säädösvallan 
siirtämisellä pyritään ottamaan huomioon 
tekniikan ja markkinoiden kehitys, esiin 
nousevat uudet poliittiset painopisteet tai 
mahdollisuudet hyödyntää eri 
infrastruktuurien välisiä synergioita, myös 
liikenteen ja energian aloilla. Säädösvallan 
siirron laajuus rajoitetaan yhteistä etua 
koskevien hankkeiden kuvauksen 
tarkistamiseen, uuden yhteistä etua 
koskevan hankkeen lisäämiseen tai 
vanhentuneen yhteistä etua koskevan 
hankkeen poistamiseen ennalta 
vahvistettujen, selkeiden ja avointen 
kriteerien mukaisesti.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) edistävät osaltaan talouskasvua ja 
tukevat sisämarkkinoiden kehitystä, minkä 
seurauksena Euroopan talouden, myös 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritykset), kilpailukyky paranee;

(1) edistävät osaltaan talouskasvua ja 
tukevat sisämarkkinoiden kehitystä sekä 
jouduttavat kokonaisten taloudellisesti ja 
kulttuurisesti muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden digitaalista 
integrointia, minkä seurauksena Euroopan 
talouden, myös pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset), kilpailukyky 
paranee;
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) tuovat parannuksia niin kansalaisten, 
yritysten kuin viranomaisten arkeen 
edistämällä kansallisten 
televiestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä, 
yhteentoimivuutta ja saatavuutta;

(2) tuovat parannuksia niin kansalaisten, 
yritysten kuin viranomaisten arkeen 
edistämällä kansallisten 
televiestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä, 
yhteentoimivuutta ja kohtuuhintaista 
saatavuutta;

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) lisäävät nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen Euroopan laajuista 
käyttöönottoa, mikä vuorostaan helpottaa 
Euroopan laajuisten digitaalipalvelujen 
kehittämistä ja käyttöönottoa;

(3) lisäävät nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen Euroopan laajuista 
käyttöönottoa siten, että erityistä huomiota 
kiinnitetään maaseutualueisiin ja 
harvaan asuttuihin alueisiin 
teknologianeutraaliuden periaatetta 
noudattaen, mikä vuorostaan helpottaa 
Euroopan laajuisten digitaalipalvelujen 
kehittämistä ja käyttöönottoa;

Perustelu

Euroopan unionin on toimittava ensisijaisesti silloin, kun markkinoilla esiintyy häiriöitä. 
Alueensa koheesion vahvistamiseksi EU:n on varmistettava, että laadukasta 
tietoliikenneinfrastruktuuria on saatavilla jopa harvimmin asutuilla tai syrjäisimmillä 
alueilla.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) edistävät laajakaistayhteyttä 
edellyttäviä digitaalisten 
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sisämarkkinoiden kehittämiseen tähtääviä 
palveluja, erityisesti sähköisiä 
viranomaisasiointipalveluja;

Perustelu

Edelleen riittämätöntä kysyntää on edistettävä, jotta syntyy itseään ruokkiva kehä, jossa 
kasvanut kysyntä edesauttaa kuluttajille suunnattujen uusien palvelujen kehittämistä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähintään 100 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavien 
ultranopeiden laajakaistaverkkojen 
käyttöönotto;

(a) vähintään 100 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavien kattavien 
ultranopeiden laajakaistaverkkojen 
käyttöönotto;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vähintään 30 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavan laajakaistan 
käyttöönotto saarialueiden, sisämaan 
liikenteellisesti eristyksissä olevien 
alueiden ja syrjäseutualueiden liittämiseksi 
unionin keskusalueisiin;

(b) vähintään 30 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavan laajakaistan 
ja erityisesti liityntäverkkojen käyttöönotto 
saarialueiden, sisämaan liikenteellisesti 
eristyksissä olevien alueiden ja 
syrjäseutualueiden liittämiseksi unionin 
keskusalueisiin;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden ja/tai muiden yhteistä 
etua koskevien hankkeiden 

(3) Jäsenvaltioiden ja/tai muiden yhteistä 
etua koskevien hankkeiden 
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täytäntöönpanosta vastaavien tai niiden 
täytäntöönpanoon osallistuvien tahojen on 
toteutettava tarvittavat oikeudelliset, 
hallinnolliset, tekniset ja rahoitusta 
koskevat toimenpiteet vastaavien, tässä 
asetuksessa säädettyjen eritelmien 
mukaisesti.

täytäntöönpanosta vastaavien tai niiden 
täytäntöönpanoon osallistuvien tahojen, 
kuten alue- ja paikallisviranomaisten, on 
tarvittaessa toteutettava tarvittavat 
oikeudelliset, hallinnolliset, tekniset ja 
rahoitusta koskevat toimenpiteet 
vastaavien, tässä asetuksessa säädettyjen 
eritelmien mukaisesti.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – a alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun jotakin verkkotyyppiä koskevat 
infrastruktuurityöt käynnistetään 
unionissa, olipa kyse sitten liikenne-, 
energia- tai televiestintäverkosta, voidaan 
samalla toteuttaa myös muita verkkoja 
koskeva kartoitus.

Perustelu

Tavoitteena on luoda synergioita, sillä kartoitustoimet ovat erittäin kalliita, ja kun verkon 
muuttamiseen tai uudenaikaistamiseen tähtäävät kaivaustyöt on käynnistetty, saattaa olla 
hyödyllistä hyödyntää kyseisiä toimia myös muiden verkkojen kartoittamiseen.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Käytetystä teknologiasta riippumatta 
laajakaistaverkkojen alan yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin liittyvillä toimilla,

Käytetystä teknologiasta riippumatta 
laajakaistaverkkojen alan yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin liittyvillä toimilla,
kun on osoitettavissa, että markkinat eivät 
pysty luomaan tällaista infrastruktuuria 
kaupallisesti,
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Perustelu

Olisi oltava täysin selvää, että tukea olisi annettava vain sellaisille aloille, joilla markkinat 
eivät pysty tarjoamaan infrastruktuuria.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – "Turvallisuus ja turvatoimet" – "Safer Internet –
palveluinfrastruktuuri" – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi:
Palvelu tarjoaa foorumin kuluttajien ja
elinkeinonharjoittajien välisten 
sopimusriitojen tuomioistuimen 
ulkopuoliselle ratkaisemiselle. Se antaa 
heille mahdollisuuden esittää riita-asia 
verkossa omalla kielellään, ja sen kautta 
heidät voidaan ohjata kansalliseen 
vaihtoehtoiseen riidanratkaisuelimeen, 
jolla on toimivalta käsitellä ja ratkaista 
riita avoimella, tehokkaalla ja 
puolueettomalla tavalla.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – "Turvallisuus ja turvatoimet" – "Kriittiset tietoinfrastruktuurit" –
1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kehitetään ja otetaan käyttöön 
viestintäkanavia ja alustoja, joilla 
vahvistetaan unionin laajuisia valmiuksia, 
tietojen jakoa, koordinointia ja toimintaa.

Helpottamalla viestintäkanavien ja 
alustojen kehittämistä jäsenvaltioissa olisi 
vahvistettava unionin laajuisia valmiuksia, 
tietojen jakoa, koordinointia ja toimintaa, 
samalla kun otetaan huomioon olemassa 
olevat kansalliset valmiudet ja aloitteet.

Perustelu

Komission olisi edistettävä näitä toimia ja otettava huomioon jäsenvaltioissa olemassa olevat 
valmiudet ja aloitteet. Tarkistuksella selvennetään tätä asiaa.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – "Turvallisuus ja turvatoimet" – "Kriittiset tietoinfrastruktuurit" –
2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ydinpalvelualusta muodostuu kansallisten 
tietotekniikan kriisiryhmien (CERT-
ryhmät) verkostosta ja perustuu 
perusvalmiuksien vähimmäistasoon. 
Verkosto muodostaa rungon kansalaisille 
ja pk-yrityksille suunnatulle 
eurooppalaiselle tiedonjako- ja 
hälytysjärjestelmälle (EISAS).

Ydinpalvelualusta muodostuu kansallisten 
tietotekniikan kriisiryhmien (CERT-
ryhmät) verkostosta ja perustuu 
perusvalmiuksien vähimmäistasoon. 
Verkosto voi tarjota rajallisen määrän 
tietoa kansalaisille ja pk-yrityksille 
suunnatulle eurooppalaiselle tiedonjako- ja 
hälytysjärjestelmälle (EISAS).

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) lokakuussa 2011 antamassa eurooppalaista 
tiedonjako- ja hälytysjärjestelmää (EISAS) koskevassa täytäntöönpanoraportissa todetaan, 
että kansallisten/valtiollisten tietotekniikan kriisiryhmien (CERT) toimintaehdot 
soveltamisalan, painopisteiden ja resurssien osalta kyseenalaistavat vakavasti ajatuksen 
kansallisten/valtiollisten tietotekniikan kriisiryhmien käyttämisestä eurooppalaisen 
tiedonjako- ja hälytysjärjestelmän solmukohtana ja täytäntöönpanovoimana jäsenvaltioissa. 
Ei olisi tarkoituksenmukaista, että kansalliset/valtiolliset tietotekniikan kriisiryhmät 
muodostaisivat eurooppalaisen tiedonjako- ja hälytysjärjestelmän rungon. Muilla 
organisaatioilla, joiden avainasiakkaita ovat pk-yritykset ja kansalaiset, olisi oltava tässä 
merkittävämpi osuus.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – "Turvallisuus ja turvatoimet" – "Kriittiset tietoinfrastruktuurit" –
3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ennakoivat palvelut: teknologian 
seuranta sekä turvallisuuteen liittyvän 
tiedon levittäminen ja jakaminen; 
turvallisuusarvioinnit; suuntaviivojen 
laatiminen turvallisuuskonfiguraatioista; 
murtojenhavaintopalvelujen tarjoaminen;

(a) Eurooppalaisen tiedonjako- ja 
hälytysjärjestelmän olisi huolehdittava 
siitä, että unionin kansalaisilla ja pk-
yrityksillä on tarvittavat tiedot ja taidot 
tietotekniikkajärjestelmiensä ja 
tiedostojensa suojelemiseksi. 
Kansallisten/valtiollisten tietotekniikan 
kriisiryhmien verkoston (CERTs) 
perustamisella olisi helpotettava 
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jäsenvaltioiden keskinäistä tietojen 
jakamista ja yhteistyötä.

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston täytäntöönpanoraportissa oletetaan, etteivät tällaiset 
yksityiskohtaiset tiedot olisi kovin tärkeitä pk-yrityksille ja kansalaisille. Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston olisi määriteltävä palveluja koskevat tarkat yksityiskohdat myöhemmin. 
Kansallisten/valtiollisten kriisiryhmien verkoston toiminta määriteltäneen tarkemmin 
tietoverkkoturvallisuutta koskevassa komission asetuksessa myöhemmin tätä vuonna eikä sitä 
ole syytä määritellä tässä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – "Turvallisuus ja turvatoimet" – "Kriittiset tietoinfrastruktuurit" –
3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) reaktiiviset palvelut: 
reagointijärjestelmät ja -valmiudet, 
hälytysten ja varoitusten antaminen, 
haavoittuvuusanalyysit ja niiden käsittely, 
artefaktien käsittely (korkealaatuiset 
hälytykset uusista haittaohjelmista ja 
muista artefakteista).

Poistetaan.

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston täytäntöönpanoraportissa oletetaan, etteivät tällaiset 
yksityiskohtaiset tiedot olisi kovin tärkeitä pk-yrityksille ja kansalaisille. Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston olisi määriteltävä palveluja koskevat tarkat yksityiskohdat myöhemmin. 
Kansallisten/valtiollisten kriisiryhmien verkoston toiminta määriteltäneen tarkemmin 
tietoverkkoturvallisuutta koskevassa komission asetuksessa myöhemmin tätä vuonna eikä sitä 
ole syytä määritellä tässä.
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