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Tarkistus 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan parlamentin 
12. syyskuuta 2013 antaman 
päätöslauselman ”Unionin 
tietoverkkoturvallisuusstrategia: Avoin, 
turvallinen ja vakaa verkkoympäristö”,

Or. es

Tarkistus 107
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Nykymaailmassa tieto- ja 
viestintätekniikoiden olisi otettava 
huomioon yhteiskunnan tarpeet, 
syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden 
tarpeet mukaan luettuina. Kaikkien tieto-
ja viestintätekniikoiden käyttäjien olisi 
voitava luottaa vähimmäisvaatimuksiin, 
joilla varmistetaan tieto- ja 
viestintätekniikan luotettavuus, 
turvallisuus, avoimuus, yksinkertaisuus, 
yhteentoimivuus ja riskien vähentäminen.

Or. es

Tarkistus 108
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale



PE519.685v01-00 4/71 AM\1004135FI.doc

FI

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 huomattavasti ja 
muodostavat merkittävän uhan verkko- ja 
tietojärjestelmien toiminnalle. Tällaiset 
turvapoikkeamat voivat toimia esteenä 
taloudelliselle toiminnalle, tuottaa 
huomattavia taloudellisia tappioita, 
heikentää käyttäjien luottamusta ja 
rajoittaa heidän yksityiselämäänsä, 
loukata EU:n kansalaisten 
perusoikeuksia ja -vapauksia ja aiheuttaa
merkittävää vahinkoa unionin taloudelle.

Or. cs

Tarkistus 109
Zuzana Roithová

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, 
ihmisten ja pääomien 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,
vakaus ja yhteenliitettävyys on sen vuoksi 
olennaisen tärkeää sisämarkkinoiden 
moitteettomalle toiminnalle.

Or. cs
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Tarkistus 110
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Koska järjestelmät pettävät edelleen 
useimmiten tahattomista syistä, kuten 
luonnollisten syiden tai inhimillisten 
erehdysten takia, infrastruktuurien olisi 
oltava suojattuja tahallisia ja tahattomia 
toimintahäiriöitä vastaan ja elintärkeiden 
infrastruktuurien toimittajien olisi 
suunniteltava häiriönsietokykyyn 
perustuvia järjestelmiä, jotka pystyvät 
edelleen toimimaan, vaikka muut niiden 
valvonnan ulkopuolelle jäävät 
järjestelmät pettäisivät.

Or. en

Tarkistus 111
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) EU:n verkko- ja 
tietoturvajärjestelmien olisi luotava 
turvallinen ja luotettava digitaalinen 
ympäristö, varmistettava verkon 
riippumattomuus ja taattava 
yleismaailmallinen oikeus teknologioiden 
ja kaikkien liitännäispalvelujen 
käyttömahdollisuuteen. 
Kyberturvallisuutta olisi säänneltävä niin, 
ettei siihen liittyen jää mitään 
harkintavaltaa. 

Or. es
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Tarkistus 112
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta tämä direktiivi kattaisi kaikki 
merkitykselliset turvapoikkeamat ja -riskit, 
sitä olisi sovellettava kaikkiin verkko- ja 
tietojärjestelmiin. Julkishallinnoille ja 
markkinatoimijoille asetettavia velvoitteita 
ei kuitenkaan pitäisi soveltaa yrityksiin, 
jotka tarjoavat käyttöön sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 
(puitedirektiivi) 7 päivänä maaliskuuta 
2002 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2002/21/EY 
tarkoitettuja yleisiä viestintäverkkoja tai 
yleisesti saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja, joihin sovelletaan 
mainitun direktiivin 13 a artiklassa 
vahvistettuja erityisiä turvallisuutta ja 
eheyttä koskevia vaatimuksia, eikä niitä 
pitäisi soveltaa luottamuspalvelun 
tarjoajiin.

(5) Jotta tämä direktiivi kattaisi kaikki 
merkitykselliset turvapoikkeamat ja -riskit, 
sitä olisi sovellettava kaikkiin verkko- ja 
tietojärjestelmiin.

Or. es

Tarkistus 113
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä 
julkistaneet kansallisia 
kyberturvallisuusstrategioitaan eivätkä 
laatineet valmiussuunnitelmiaan 
verkkoturvallisuuspoikkeamien varalta. 
Jotkut jäsenvaltiot eivät ole myöskään 
perustaneet tietotekniikan kriisiryhmiä 
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(CERT) tai ratifioineet 
tietoverkkorikollisuutta koskevaa 
Euroopan neuvoston yleissopimusta.

Or. es

Tarkistus 114
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Nykyiset valmiudet eivät riitä 
varmistamaan korkeatasoista verkko- ja 
tietoturvaa unionissa. Jäsenvaltioiden 
valmiudet ovat tasoltaan hyvin erilaisia, 
mikä johtaa hajanaisiin lähestymistapoihin 
eri puolilla unionia. Tämä johtaa 
epätasaiseen suojaan kuluttajille ja 
yrityksille ja heikentää yleistä verkko- ja 
tietoturvan tasoa unionissa. Julkishallintoja 
ja markkinatoimijoita koskevien yhteisten 
vähimmäisvaatimusten puuttuminen 
puolestaan merkitsee sitä, ettei unionin 
tasolla ole mahdollista luoda 
kokonaisvaltaista ja tuloksellista 
yhteistyömekanismia.

(6) Nykyiset valmiudet eivät riitä 
varmistamaan korkeatasoista verkko- ja 
tietoturvaa unionissa. Jäsenvaltioiden 
valmiudet ovat tasoltaan hyvin erilaisia, 
mikä johtaa hajanaisiin lähestymistapoihin 
eri puolilla unionia. Tämä johtaa 
epätasaiseen suojaan kuluttajille ja 
yrityksille ja heikentää yleistä verkko- ja 
tietoturvan tasoa unionissa. Julkishallintoja 
ja markkinatoimijoita koskevien yhteisten 
vähimmäisvaatimusten puuttuminen 
puolestaan merkitsee sitä, ettei unionin 
tasolla ole mahdollista luoda 
kokonaisvaltaista ja tuloksellista 
yhteistyömekanismia. On edistettävä 
tehokkaasti tutkimusta, kehittämistä ja 
innovointia näillä aloilla ja myönnettävä 
niille riittävästi rahoitusta. Yliopistoilla ja 
tutkimuskeskuksilla on ratkaiseva rooli 
tässä suhteessa.

Or. es

Tarkistus 115
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän direktiivin säännökset eivät saisi 
rajoittaa kunkin jäsenvaltion 
mahdollisuutta toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, joilla varmistetaan sen 
olennaisten turvallisuusetujen suojelu, 
taataan yleinen järjestys ja turvallisuus ja 
mahdollistetaan rikosten tutkinta, 
selvittäminen ja syytteeseenpano. SEUT-
sopimuksen 346 artiklan mukaisesti mitään 
jäsenvaltiota ei pitäisi velvoittaa antamaan 
tietoja, joiden ilmaisemisen se katsoo 
keskeisten turvallisuusetujensa vastaiseksi.

(8) Tämän direktiivin säännökset eivät saisi 
rajoittaa kunkin jäsenvaltion 
mahdollisuutta toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, joilla varmistetaan sen 
olennaisten turvallisuusetujen suojelu, 
taataan yleinen järjestys ja turvallisuus ja 
mahdollistetaan rikosten tutkinta, 
selvittäminen ja syytteeseenpano. SEUT-
sopimuksen 346 artiklan mukaisesti mitään 
jäsenvaltiota ei pitäisi velvoittaa antamaan 
tietoja, joiden ilmaisemisen se katsoo 
keskeisten turvallisuusetujensa vastaiseksi. 
Mikään jäsenvaltio ei ole velvollinen 
julkaisemaan EU:n turvaluokiteltuja 
tietoja 31 päivänä maaliskuuta 2011 
turvallisuussäännöistä EU:n 
turvaluokiteltujen tietojen suojaamiseksi 
annetun neuvoston päätöksen 
2011/292/EU mukaisesti tai 
salassapitosopimusten tai epävirallisten 
salassapitosopimusten kuten Traffic Light 
Protocol -sopimuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään luottamuksellisten tietojen käsittelyä tämän 
direktiivin soveltamisalan puitteissa.

Tarkistus 116
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Koska kansallisissa 
hallinnointirakenteissa on eroja ja jotta 
taataan jo olemassa olevien alakohtaisten 
järjestelyjen tai unionin valvonta- ja 
sääntelyelinten säilyttäminen ja vältetään 
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päällekkäisyyksiä, jäsenvaltioiden olisi 
voitava nimetä useampi kuin yksi 
kansallinen toimivaltainen viranomainen, 
joka vastaa markkinatoimijoiden 
verkkojen ja tietojärjestelmien 
turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä tämän 
direktiivin mukaisesti. Sujuvan rajat 
ylittävän yhteistyön ja viestinnän 
varmistamiseksi on kuitenkin 
välttämätöntä, että kukin jäsenvaltio 
nimeää vain yhden kansallisen 
yhteyspisteen, joka vastaa rajat ylittävästä 
yhteistyöstä unionin tasolla, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta alakohtaisiin 
sääntelyjärjestelyihin. Jäsenvaltion olisi 
voitava nimetä vain yksi toimivaltainen 
viranomainen hoitamaan toimivaltaisen 
viranomaisen ja yhteyspisteen tehtäviä, 
jos sen perustuslaillinen rakenne sitä 
edellyttää.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan AM 5 ja pyritään ottamaan huomioon olemassa olevat unionin 
elimet, jotka ovat jo vastuussa tiettyjen alojen verkko- ja tietoturvallisuudesta.

Tarkistus 117
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Mahdollisuuksien mukaan 
jäsenvaltiot voivat käyttää tai mukauttaa 
olemassa olevia organisaatiorakenteita 
tämän direktiivin säännöksiä 
soveltaessaan. Jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä nykyisistä suunnitelmista ja 
prosesseista luettelo ja arviointi, kun ne 
laativat kansallisia verkko- ja 
tietoturvastrategioita.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat jo toimineet kiitettävästi, ja tällaisia rakenteita ja foorumeita olisi pidettävä 
yllä tai niitä olisi mukautettava, mikäli mahdollista.

Tarkistus 118
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Arkaluonteisten ja luottamuksellisten 
tietojen vaihtamiseksi verkostossa olisi 
otettava käyttöön suojattu 
tiedonjakoinfrastruktuuri. Rajoittamatta 
velvollisuutta ilmoittaa 
yhteistyöverkostolle unionin kannalta 
merkittävistä turvapoikkeamista ja 
-riskeistä pääsy muista jäsenvaltioista 
tuleviin luottamuksellisiin tietoihin olisi 
annettava jäsenvaltioille vain, jos ne voivat 
näyttää toteen, että niiden tekniset, 
taloudelliset ja inhimilliset voimavarat ja 
prosessit sekä niiden 
viestintäinfrastruktuuri takaavat, että ne 
voivat osallistua verkostoon tehokkaasti, 
tuloksekkaasti ja turvallisesti.

(14) Arkaluonteisten ja luottamuksellisten 
tietojen vaihtamiseksi verkostossa olisi 
otettava käyttöön suojattu 
tiedonjakoinfrastruktuuri. Hallintoelinten 
välisiä varmennettuja Euroopan laajuisia 
telemaattisia palveluja (S-TESTA) 
voitaisiin käyttää tähän tarkoitukseen. 
Rajoittamatta velvollisuutta ilmoittaa 
yhteistyöverkostolle unionin kannalta 
merkittävistä turvapoikkeamista ja 
-riskeistä pääsy muista jäsenvaltioista 
tuleviin luottamuksellisiin tietoihin olisi 
annettava jäsenvaltioille vain, jos ne voivat 
näyttää toteen, että niiden tekniset, 
taloudelliset ja inhimilliset voimavarat ja 
prosessit sekä niiden 
viestintäinfrastruktuuri takaavat, että ne 
voivat osallistua verkostoon tehokkaasti, 
tuloksekkaasti ja turvallisesti.

Or. en

Tarkistus 119
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Arkaluonteisten ja luottamuksellisten 
tietojen vaihtamiseksi verkostossa olisi 
otettava käyttöön suojattu 
tiedonjakoinfrastruktuuri. Rajoittamatta 
velvollisuutta ilmoittaa 
yhteistyöverkostolle unionin kannalta 
merkittävistä turvapoikkeamista ja 
-riskeistä pääsy muista jäsenvaltioista 
tuleviin luottamuksellisiin tietoihin olisi 
annettava jäsenvaltioille vain, jos ne voivat 
näyttää toteen, että niiden tekniset, 
taloudelliset ja inhimilliset voimavarat ja 
prosessit sekä niiden 
viestintäinfrastruktuuri takaavat, että ne 
voivat osallistua verkostoon tehokkaasti, 
tuloksekkaasti ja turvallisesti.

(14) Arkaluonteisten ja luottamuksellisten 
tietojen vaihtamiseksi verkostossa olisi 
otettava käyttöön suojattu 
tiedonjakoinfrastruktuuri. Rajoittamatta 
velvollisuutta ilmoittaa 
yhteistyöverkostolle unionin kannalta 
merkittävistä turvapoikkeamista ja 
-riskeistä pääsy muista jäsenvaltioista 
tuleviin luottamuksellisiin tietoihin olisi 
annettava jäsenvaltioille vain, jos ne voivat 
näyttää toteen, että niiden tekniset, 
taloudelliset ja inhimilliset voimavarat ja 
prosessit sekä niiden 
viestintäinfrastruktuuri takaavat, että ne 
voivat osallistua verkostoon tehokkaasti, 
tuloksekkaasti ja turvallisesti. Olisi aina 
sovellettava avoimia menetelmiä, joilla 
vältetään kaikenlainen harkinnanvalta 
jäsenvaltioissa.

Or. es

Tarkistus 120
Christian Engström

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.

Or. en
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Tarkistus 121
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 
julkaistava ei-luottamukselliset tiedot 
turvapoikkeamista ja -riskeistä yleisissä 
verkkoympäristöissä, joista ne voidaan 
verkkosivustojen tavoin saada käyttöön 
matkapuhelimilla ja taulutietokoneilla.

Or. es

Tarkistus 122
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Näissä ympäristöissä olisi erityisesti 
otettava huomioon yhteiskunnan 
heikoimmassa asemassa olevat jäsenet 
kuten digitaalisen kuilun väärällä 
puolella olevat ihmiset ja sosiaalisten 
verkostojen vaikutuksille altis 
vähemmistö. Olisi myös toteutettava 
erityisiä toimia tiedottamisen ja 
koulutuksen lisäämiseksi. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että pk-yritykset pystyvät 
lisäämään tietämystään verkko- ja 
tietoturvallisuudesta sekä parantamaan 
valmiuksiaan verkkoturvallisuuden alalla.

Or. es
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Tarkistus 123
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jotta helpotetaan jäsenvaltioiden ja 
komission välistä yhteistyötä niiden rajat 
ylittävissä pyrkimyksissä ehkäistä ja 
havaita verkko- ja tietoturvapoikkeamia ja 
reagoida niihin, ENISAn on laadittava ja 
toteutettava Euroopan laajuinen 
varhaisvaroitus- ja reagointimekanismi, 
joka toimii jäsenvaltioiden käyttämien 
mekanismien rinnalla.

Or. el

Perustelu

Jos tulee ilmi enemmän kuin yhtä jäsenvaltiota koskevia verkkoturvallisuuskysymyksiä, 
ENISAlla on oltava tarvittavat resurssit puuttua asioihin ja tehdä hälytys Euroopan 
laajuisesti, jotta varmistetaan entistä tehokkaammat jäsenvaltioiden yhteiset vastatoimet 
yhteistyössä asianomaisten kansallisten viranomaisten ja yhteyspisteiden kanssa. 

Tarkistus 124
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Verkko- ja tietoturvaongelmien 
maailmanlaajuisen luonteen vuoksi 
tarvitaan tiiviimpää kansainvälistä
yhteistyötä, jolla voidaan parantaa 
turvallisuusstandardeja ja tiedonvaihtoa 
sekä edistää yhteistä maailmanlaajuista 
lähestymistapaa verkko- ja 
tietoturvakysymyksiin.

(21) Verkko- ja tietoturvaongelmien 
maailmanlaajuisen luonteen vuoksi 
tarvitaan tiiviimpää kansainvälistä 
yhteistyötä, jolla voidaan parantaa 
turvallisuusstandardeja ja tiedonvaihtoa 
sekä edistää yhteistä maailmanlaajuista 
lähestymistapaa verkko- ja 
tietoturvakysymyksiin. Tällaista 
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kansainvälistä yhteistyötä koskevien 
kaikkien puitteiden olisi noudatettava 
direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 125
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta pienille toimijoille ja käyttäjille 
ei aiheutuisi suhteetonta taloudellista ja 
hallinnollista rasitetta, vaatimusten olisi 
oltava oikeassa suhteessa kulloisenkin 
verkon tai tietojärjestelmän turvariskiin 
ottaen huomioon tällaisiin toimenpiteisiin 
käytettävä uusin tekniikka. Näitä 
vaatimuksia ei pitäisi soveltaa 
mikroyrityksiin.

(27) Jotta pienille toimijoille ja käyttäjille 
ei aiheutuisi suhteetonta taloudellista ja 
hallinnollista rasitetta, vaatimusten olisi 
oltava oikeassa suhteessa kulloisenkin 
verkon tai tietojärjestelmän turvariskiin 
ottaen huomioon tällaisiin toimenpiteisiin 
käytettävä uusin tekniikka. Näitä 
vaatimuksia ei pitäisi soveltaa 
mikroyrityksiin, joiden pitäisi voida 
käyttää asianmukaista rahoituksen 
tukimekanismia, joiden avulla ne pystyvät 
täyttämään eritellyt vaatimukset.

Or. es

Tarkistus 126
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
kiinnitettävä asianmukaista huomiota 
epävirallisten ja luotettavien 
tiedonjakokanavien säilyttämiseen 
markkinatoimijoiden välillä ja julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä. Toimivaltaisille 

(28) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
kiinnitettävä asianmukaista huomiota 
epävirallisten ja luotettavien 
tiedonjakokanavien säilyttämiseen 
markkinatoimijoiden välillä ja julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä. Toimivaltaisille 
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viranomaisille raportoitujen 
turvapoikkeamien julkistamisessa olisi 
otettava asianmukaisesti ja tasapainoisesti 
huomioon yleisön yleinen etu saada tietoa 
uhista sekä mahdollinen turvapoikkeamista 
raportoivien julkishallintojen ja 
markkinatoimijoiden maineen 
vahingoittuminen ja niille koituva 
taloudellinen vahinko. 
Ilmoitusvelvoitteiden täytäntöönpanossa 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota tarpeeseen 
pitää tuotteiden haavoittuvuutta koskevat 
tiedot tiukasti luottamuksellisena ennen 
asianomaisten turvallisuuspäivitysten 
julkistamista.

viranomaisille raportoitujen 
turvapoikkeamien julkistamisessa olisi 
otettava asianmukaisesti ja tasapainoisesti 
huomioon yleisön yleinen etu saada tietoa 
uhista sekä mahdollinen turvapoikkeamista 
raportoivien julkishallintojen ja 
markkinatoimijoiden maineen 
vahingoittuminen ja niille koituva 
taloudellinen vahinko. 
Ilmoitusvelvoitteiden täytäntöönpanossa 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota tarpeeseen 
pitää tuotteiden haavoittuvuutta koskevat 
tiedot tiukasti luottamuksellisena ennen 
asianomaisten turvallisuuspäivitysten 
julkistamista. Missään olosuhteissa ei saa 
rajoittaa tai mitätöidä oikeusvaltioon 
erottamattomasti kuuluvia tiedonsaantia 
ja yhteydenottoa koskevia perusoikeuksia. 

Or. es

Tarkistus 127
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi 
oltava tarvittavat keinot tehtäviensä 
suorittamiseen, mukaan lukien valtuudet 
saada riittävät tiedot markkinatoimijoilta ja 
julkishallinnoilta verkko- ja 
tietojärjestelmien turvatason arvioimiseksi 
sekä luotettavat ja kattavat tiedot verkko-
ja tietojärjestelmien toimintaan 
vaikuttaneista tosiasiallisista 
turvapoikkeamista.

(29) Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi 
oltava tarvittavat keinot tehtäviensä 
suorittamiseen, mukaan lukien valtuudet 
saada riittävät tiedot markkinatoimijoilta ja 
julkishallinnoilta verkko- ja 
tietojärjestelmien turvatason arvioimiseksi 
sekä luotettavat ja kattavat tiedot verkko-
ja tietojärjestelmien toimintaan 
vaikuttaneista tosiasiallisista 
turvapoikkeamista. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi voitava pitää 
vastuullisina sellaisten viallisten 
tietokoneohjelmien tai laitteistojen tai 
palvelujen toimittajia, jotka johtavat 
suoraan verkko- ja tietoturvapoikkeamiin.
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Or. es

Tarkistus 128
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi 
oltava tarvittavat keinot tehtäviensä 
suorittamiseen, mukaan lukien valtuudet 
saada riittävät tiedot markkinatoimijoilta ja
julkishallinnoilta verkko- ja 
tietojärjestelmien turvatason arvioimiseksi 
sekä luotettavat ja kattavat tiedot verkko-
ja tietojärjestelmien toimintaan 
vaikuttaneista tosiasiallisista 
turvapoikkeamista.

Toimivaltaisilla viranomaisilla, 
yhteyspisteillä ja ENISAlla olisi oltava 
tarvittavat keinot tehtäviensä 
suorittamiseen, mukaan lukien valtuudet 
saada riittävät tiedot markkinatoimijoilta ja 
julkishallinnoilta verkko- ja 
tietojärjestelmien turvatason arvioimiseksi 
sekä luotettavat ja kattavat tiedot verkko-
ja tietojärjestelmien toimintaan 
vaikuttaneista tosiasiallisista 
turvapoikkeamista.

Or. el

Tarkistus 129
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Turvapoikkeaman taustalla on usein 
rikollinen toiminta. Turvapoikkeamien 
rikollista luonnetta voidaan epäillä, vaikka 
sitä tukeva näyttö ei olisi riittävän selvä 
alusta alkaen. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja 
lainvalvontaviranomaisten välisen 
yhteistyön olisi tällöin oltava osa tehokasta 
ja kokonaisvaltaista reagointia 
turvapoikkeamien uhkaan. Turvallisen, 
varman ja kestävämmän ympäristön 
kehittäminen edellyttää erityisesti, että 

(30) Turvapoikkeaman taustalla on usein 
rikollinen toiminta. Turvapoikkeamien 
rikollista luonnetta voidaan epäillä, vaikka 
sitä tukeva näyttö ei olisi riittävän selvä 
alusta alkaen. Toimivaltaisten 
viranomaisten, yhteyspisteiden, ENISAn ja 
lainvalvontaviranomaisten välisen 
yhteistyön on tällöin oltava osa tehokasta 
ja kokonaisvaltaista reagointia 
turvapoikkeamien uhkaan. Turvallisen, 
varman ja kestävämmän ympäristön 
kehittäminen edellyttää erityisesti, että 
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turvapoikkeamista, joihin epäillään 
liittyvän vakavaa rikollisuutta, 
raportoidaan järjestelmällisesti 
lainvalvontaviranomaisille. Se, liittyykö 
turvapoikkeamiin vakavaa rikollisuutta, 
olisi arvioitava tietoverkkorikollisuutta 
koskevan EU:n lainsäädännön perusteella.

turvapoikkeamista, joihin epäillään 
liittyvän vakavaa rikollisuutta, 
raportoidaan järjestelmällisesti 
lainvalvontaviranomaisille. Se, liittyykö 
turvapoikkeamiin vakavaa rikollisuutta, on 
arvioitava tietoverkkorikollisuutta 
koskevan EU:n lainsäädännön perusteella.

Or. el

Tarkistus 130
Christian Engström

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 siihen, mikä on ehdottomasti 
välttämätöntä, ja ne olisi toimitettava 
ainoastaan toimijoille, joille tiedot ovat 
ehdottoman välttämättömiä, ja niiden olisi 
oltava mahdollisimman anonyymeja tai 
täysin anonyymeja.

Or. en

Tarkistus 131
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 b) Euroopan unionin yleinen 
tietosuojalainsäädäntö olisi hyväksyttävä 
ennen EU:n verkkoturvalainsäädännön 
hyväksymistä. Näin ollen tämä direktiivi 
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olisi hyväksyttävä vasta yleisen tietosuoja-
asetuksen hyväksymisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 132
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Turvapoikkeamat vaarantavat monissa 
tapauksissa henkilötiedot. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja tietosuojaviranomaisten
olisi tässä yhteydessä tehtävä yhteistyötä ja 
vaihdettava tietoa kaikista 
asiaankuuluvista seikoista, jotta voidaan 
puuttua turvapoikkeamista johtuviin 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin. 
Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
velvollisuus ilmoittaa turvapoikkeamista 
tavalla, joka minimoi hallinnollisen 
rasitteen tapauksissa, joissa 
turvapoikkeama on myös yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa tarkoitettu 
henkilötietojen tietoturvaloukkaus. ENISA 
voisi tällöin toimia toimivaltaisten 
viranomaisten ja tietosuojaviranomaisten 
kanssa yhteistyössä kehittämällä 
tiedonvaihtomekanismeja ja -malleja, 
joiden avulla vältetään tarve kahdelle
ilmoitusmallille. Yksi yhteinen 
ilmoitusmalli helpottaisi henkilötiedot 
vaarantaneista turvapoikkeamista 
raportoimista ja keventäisi yrityksille ja 
julkishallinnoille koituvaa hallinnollista 
taakkaa.

(31) Turvapoikkeamat vaarantavat monissa 
tapauksissa henkilötiedot. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tässä yhteydessä 
tehtävä yhteistyötä ja vaihdettava tietoa 
tarvittaessa markkinatoimijoiden kanssa, 
jotta voidaan puuttua turvapoikkeamista 
johtuviin henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksiin voimassa olevien 
tietosuojasääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
velvollisuus ilmoittaa turvapoikkeamista 
tavalla, joka minimoi hallinnollisen 
rasitteen tapauksissa, joissa 
turvapoikkeama on myös yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa tarkoitettu 
henkilötietojen tietoturvaloukkaus. ENISA 
voisi tällöin toimia toimivaltaisten 
viranomaisten ja tietosuojaviranomaisten 
kanssa yhteistyössä kehittämällä 
tiedonvaihtomekanismeja ja -malleja, 
joiden avulla vältetään tarve kahdelle 
ilmoitusmallille. Yksi yhteinen 
ilmoitusmalli helpottaisi henkilötiedot 
vaarantaneista turvapoikkeamista 
raportoimista ja keventäisi yrityksille ja 
julkishallinnoille koituvaa hallinnollista 
taakkaa.

Or. en
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Tarkistus 133
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Yhteistyöverkoston moitteettoman 
toiminnan mahdollistamiseksi olisi 
komissiolle siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla määritellään 
perusteet, jotka jäsenvaltion on täytettävä 
voidakseen osallistua suojattuun 
tiedonjakojärjestelmään, täsmennetään 
tarkemmin varhaisvaroituksen käynnistävät 
tapahtumat ja määritellään olosuhteet, 
joissa markkinatoimijoiden ja 
julkishallintojen on ilmoitettava 
turvapoikkeamista.

(34) Yhteistyöverkoston moitteettoman 
toiminnan mahdollistamiseksi olisi 
komissiolle siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään 
tarkemmin varhaisvaroituksen käynnistävät 
tapahtumat ja määritellään olosuhteet.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan AM 17 ja siinä heijastellaan esittelijän uusia tarkistuksia 9, 10 
ja 18 artiklaan (katso myös 18 artiklan perustelu).

Tarkistus 134
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset tämän 
direktiivin täytäntöönpanolle komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa siltä 
osin kuin on kyse toimivaltaisten 

(36) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset tämän 
direktiivin täytäntöönpanolle komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa siltä 
osin kuin on kyse yhteyspisteiden ja 
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viranomaisten ja komission välisestä 
yhteistyöstä yhteistyöverkostossa, pääsystä
suojattuun tiedonjakoinfrastruktuuriin, 
unionin verkko- ja tietoturvan 
yhteistyösuunnitelmasta, turvapoikkeamia 
koskevan julkisen tiedotuksen muodoista
ja menettelyistä sekä verkko- ja 
tietoturvan kannalta merkityksellisistä 
standardeista ja/tai teknisistä eritelmistä. 
Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

komission välisestä yhteistyöstä 
yhteistyöverkostossa, tämän rajoittamatta 
kansallisella tasolla olemassa olevia 
yhteistyömekanismeja, yleisiä 
yhteenliitettävyys- ja 
turvallisuusstandardeja, jotka koskevat 
suojattua tiedonjakoinfrastruktuuria, 
unionin verkko- ja tietoturvan 
yhteistyösuunnitelmaa sekä muotoja ja 
menettelyjä, joita sovelletaan 
poikkeamiin, joilla on huomattavaa 
merkitystä. Tätä valtaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan AM 20. Tarkistuksella pyritään korjaamaan komission 
ehdotuksen virhe, joka liittyy suunnitellun täytäntöönpanosäädöksen sisältöön, ja 
heijastellaan 9 artiklan 3 kohtaan ehdotettua uutta tarkistusta.

Tarkistus 135
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Komission olisi tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa toimittava tarpeen 
mukaan yhteistyössä asiaankuuluvien 
alakohtaisten komiteoiden ja EU:n tasolla 
erityisesti energian, liikenteen ja terveyden 
alalla perustettujen elinten kanssa.

(37) Komission olisi tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa toimittava tarpeen 
mukaan yhteistyössä asiaankuuluvien 
alakohtaisten komiteoiden ja EU:n tasolla 
erityisesti energian, liikenteen, terveyden 
ja puolustuksen alalla perustettujen elinten 
kanssa.

Or. es
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Tarkistus 136
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Verkkorikollisuuden torjuntaa olisi 
täydennettävä torjumalla kansainvälistä 
vakoilua, joka heikentää EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden suvereniteettia. Tällä 
direktiivillä olisi suojeltava kansalaisia, 
yrityksiä, julkisia ja yksityisiä laitoksia ja 
valtioita sekä niiden hallituksia 
rikollisuudelta, järjestäytyneeltä 
rikollisuudelta ja vakoilulta, 
verkkorikollisuus mukaan luettuna.

Or. es

Tarkistus 137
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Tässä direktiivissä kunnioitetaan
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja perusoikeuksia ja 
noudatetaan siinä tunnustettuja
periaatteita, kuten oikeutta yksityiselämän 
ja viestinnän yksityisyyden
kunnioittamiseen, oikeutta henkilötietojen 
suojaan, elinkeinovapautta, 
omistusoikeutta, oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa ja 
oikeutta tulla kuulluksi. Tämä direktiivi 
olisi pantava täytäntöön näiden oikeuksien 
ja periaatteiden mukaisesti,

(41) Tällä direktiivillä ei pitäisi millään 
tavoin rajoittaa tai mitätöidä 
perusoikeuksia ja siinä olisi 
kunnioitettava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
perusoikeuksia ja erityisesti oikeutta 
yksityiselämän kunnioittamiseen, 
tiedonsaantia ja viestintää koskevia 
oikeuksia, oikeutta tietosuojaan, 
elinkeinovapautta, omistusoikeutta, 
oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
tuomioistuimessa ja oikeutta tulla 
kuulluksi. Tämä direktiivi olisi pantava 
täytäntöön näiden oikeuksien ja 
periaatteiden mukaisesti,

Or. es
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Tarkistus 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä verkko- ja tietoturvan 
yhteisen korkean tason varmistamiseksi 
unionissa.

1. Tässä direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä verkko- ja tietoturvan 
yhteisen korkean tason varmistamiseksi 
unionissa tarjoamalla turvallinen ja 
luotettava digitaalinen ympäristö, 
varmistetaan verkon riippumattomuus ja 
taataan yleismaailmallinen oikeus 
teknologioiden ja kaikkien 
liitännäispalvelujen 
käyttömahdollisuuteen.

Or. es

Tarkistus 139
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vahvistetaan turvavaatimukset
markkinatoimijoille ja julkishallinnoille.

c) vahvistetaan markkinatoimijoille ja 
julkishallinnoille turvavaatimukset, joilla 
varmistetaan, että harkintavaltaa ei jää.

Or. es

Tarkistus 140
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistetaan turvavaatimukset 
markkinatoimijoille ja julkishallinnoille.

(c) vahvistetaan turvavaatimukset 
markkinatoimijoille.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan lukua IV koskevan tarkistuksen soveltamisalan rajoitus. 
Julkishallintoa ei pitäisi sisällyttää luvun IV soveltamisalaan, koska sen merkitys 
sisämarkkinoiden toimimisen kannalta on rajallinen ja koska sen julkisesta tehtävästä johtuen 
sen olisi noudatettava asianmukaista huolellisuutta. Tämän vuoksi samat velvoitteet 
markkinatoimijoille eivät olisi asianmukaisia.

Tarkistus 141
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäljempänä 14 artiklassa vahvistettuja 
turvavaatimuksia ei sovelleta yrityksiin, 
jotka tarjoavat käyttöön direktiivissä 
2002/21/EY tarkoitettuja yleisiä 
viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja, joihin 
sovelletaan mainitun direktiivin 13 a ja 
13 b artiklassa vahvistettuja erityisiä 
turvallisuutta ja eheyttä koskevia 
vaatimuksia, eikä luottamuspalvelun 
tarjoajiin.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 142
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Tämä direktiivi ei myöskään rajoita 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY, 
henkilötietojen käsittelystä ja 
yksityisyyden suojasta sähköisen 
viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 
2002 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/58/EY eikä 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
soveltamista.

5. Tämä direktiivi ei myöskään rajoita 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY, 
henkilötietojen käsittelystä ja 
yksityisyyden suojasta sähköisen 
viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 
2002 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/58/EY eikä 
yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 soveltamista. 
Henkilötietojen käyttö olisi rajoitettava 
siihen, mikä on ehdottomasti 
välttämätöntä tämän direktiivin 
soveltamisen kannalta, ja niiden olisi 
oltava mahdollisimman anonyymeja tai 
täysin anonyymeja.

Or. en

Tarkistus 143
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tiedon jakaminen yhteistyöverkostossa 
III luvun mukaisesti ja verkko- ja 
tietoturvapoikkeamista 14 artiklan 
mukaisesti tehtävät ilmoitukset voivat 
edellyttää henkilötietojen käsittelyä. 
Jäsenvaltion on hyväksyttävä tällainen 
käsittely, joka on välttämätöntä yleiseen 
etuun liittyvien tämän direktiivin 

6. Tiedon jakaminen yhteistyöverkostossa 
III luvun mukaisesti ja verkko- ja 
tietoturvapoikkeamista 14 artiklan 
mukaisesti tehtävät ilmoitukset voivat 
edellyttää henkilötietojen käsittelyä. 
Jäsenvaltion on hyväksyttävä tällainen 
käsittely, joka on välttämätöntä yleiseen 
etuun liittyvien tämän direktiivin 
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tavoitteiden kannalta, direktiivin 95/46/EY 
7 artiklan ja direktiivin 2002/58/EY, 
sellaisina kuin ne on pantu täytäntöön 
kansallisessa lainsäädännössä, mukaisesti.

tavoitteiden kannalta, direktiivin 95/46/EY 
7 artiklan ja direktiivin 2002/58/EY, 
sellaisina kuin ne on pantu täytäntöön 
kansallisessa lainsäädännössä, mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
markkinatoimijoita ja toimivaltaisia 
viranomaisia ei pidetä vastuullisina 
sellaisten henkilötietojen käytöstä, joita 
edellytetään tietojen jakamiseen 
yhteistyöverkostossa.

Or. en

Tarkistus 144
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioita ei estetä hyväksymästä tai 
pitämästä voimassa säännöksiä, joilla 
varmistetaan korkeampi turvataso, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta niille unionin 
lainsäädännön nojalla kuuluvia 
velvoitteita.

Jäsenvaltiot hyväksyvät tai pitävät 
voimassa säännöksiä, joilla varmistetaan 
korkeampi turvataso, unionin 
lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti ja 
kansallisiin turvallisuustarpeisiin liittyen.

Or. en

Tarkistus 145
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 146
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’turvariskillä’ mitä tahansa tilannetta tai 
tapahtumaa, joka saattaa vaikuttaa 
kielteisesti turvallisuuteen;

(3) ’turvariskillä’ mitä tahansa 
kohtuullisesti tunnistettavissa olevaa 
tilannetta tai tapahtumaa, joka saattaa 
vaikuttaa kielteisesti turvallisuuteen;

Or. en

Tarkistus 147
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’tietoyhteiskunnan palvelulla’ 
direktiivin 98/34/EY 1 artiklan 2 
alakohdassa tarkoitettua palvelua;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 148
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sellaisten tietoyhteiskunnan palvelujen 
tarjoajaa, jotka mahdollistavat muiden 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen; 

Poistetaan.
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näistä palveluntarjoajista on ei-tyhjentävä 
luettelo liitteessä II;

Or. en

Tarkistus 149
Christian Engström

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 infrastruktuurien ylläpitäjää, 
jotka ovat olennaisia talouden vakauden ja 
kestävyyden, kansanterveyden, yleisen 
turvallisuuden tai niiden yhdistelmän 
kannalta ja joiden vahingoittumisella tai 
tuhoutumisella olisi merkittävä vaikutus 
jäsenvaltioon sen vuoksi, että kyseisiä 
toimintoja ei kyetä ylläpitämään; näistä 
operaattoreista on ei-tyhjentävä luettelo 
liitteessä II;

Or. en

Tarkistus 150
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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 ja terveydenhuollon aloilla 
siltä osin kuin asiaankuuluva verkko ja 
tietojärjestelmät liittyvät niihin suoraan; 
näistä operaattoreista on ei-tyhjentävä 
luettelo liitteessä II;
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Or. en

Perustelu

On tarpeellista ottaa käyttöön ”infrastruktuurin” mukainen lähestymistapa ”alakohtaisen” 
lähestymistavan sijaan. Elintärkeän infrastruktuurin ylläpitäjän kaikki verkot ja 
tietojärjestelmät eivät ole ”elintärkeitä” siinä mielessä, että ne ovat olennaisia elintärkeiden 
toimintojen ylläpidon kannalta (esimerkiksi laitteiden huoltoon liittyvät verkot ja 
tietojärjestelmät). Ainoastaan suoraan elintärkeään infrastruktuuriin liittyvien verkkojen ja 
tietojärjestelmien olisi oltava tämän direktiivin alaisia.

Tarkistus 151
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
komission suosituksen2003/361/EY1

2 artiklan 3 kohdan määritelmän 
mukaisesti ”mikroyritys” ei ole 
”markkinatoimija”, ellei se toimi tämän 
kohdan ensimmäisen alakohdan 
b alakohdan mukaisen elintärkeän 
infrastruktuurin ylläpitäjän 
tytäryrityksenä.
_____________
1 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Tarkistus 152
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla



AM\1004135FI.doc 29/71 PE519.685v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

4 artikla Poistetaan.
Periaate

Jäsenvaltioiden on varmistettava verkko-
ja tietojärjestelmien korkea turvataso 
alueellaan tämän direktiivin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Poisto on tarpeen, jotta vältetään päällekkäisyys 1 artiklan 1 kohdan kanssa. Lisäksi 
jäsenvaltiot voivat ainoastaan varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten 
noudattamisen. Yleistä periaatetta, jonka mukaan varmistetaan korkea turvallisuustaso, ei 
voida noudattaa.

Tarkistus 153
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava verkko- ja 
tietojärjestelmien korkea turvataso 
alueellaan tämän direktiivin mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava verkko- ja 
tietojärjestelmien korkea turvataso 
alueellaan tämän direktiivin mukaisesti. 
Verkkorikollisuuden torjuntaa on 
täydennettävä torjumalla kansainvälistä 
vakoilua, jonka tarkoituksena on 
heikentää EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
suvereniteettia.

Or. es

Tarkistus 154
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) tutkimus- ja kehittämissuunnitelmat ja 
kuvaus siitä, miten niissä otetaan
huomioon yksilöidyt painopisteet.

e) tutkimus- ja kehittämissuunnitelmat ja 
kuvaus siitä, miten niissä otetaan 
huomioon yksilöidyt painopisteet ja millä 
yliopistoilla ja tutkimuskeskuksilla on 
ratkaiseva asema.

Or. es

Tarkistus 155
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) mahdollisimman suurta 
huolellisuutta noudattaen laaditut 
laadukkaat ohjelmat ja toimenpiteet 
tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
ja laajentamiseksi. Kaikki sovellukset on 
toteutettava käyttämällä uudelleen 
käytettävää koodia ja mahdollisuuksien 
mukaan avoimen lähdekoodin 
ohjelmistoa.

Or. es

Tarkistus 156
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) riskinhallintasuunnitelma riskien 
yksilöimiseksi ja mahdollisten 
turvapoikkeamien vaikutusten 
arvioimiseksi,

(a) riskinhallintakehys, jossa vahvistetaan 
menetelmä riskien yksilöimiseksi, 
priorisoimiseksi, arvioimiseksi ja 
käsittelemiseksi, mahdollisten 
turvapoikkeamien vaikutusten 
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arvioimiseksi sekä ehkäisy- ja 
valvontamahdollisuudet ja mahdollisten 
vastatoimien valintaa koskevat kriteerit;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan AM 29. Komission ehdotus olisi ollut liian pitkälle menevä 
jäsenvaltioiden kansallisuutta turvallisuutta koskevissa kysymyksissä, ja se olisi tehnyt 
yhteistyösuunnitelmasta epäkäytännöllisen ja liian monimutkaisen, jotta se olisi tehokas.

Tarkistus 157
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) riskinhallintasuunnitelma riskien 
yksilöimiseksi ja mahdollisten 
turvapoikkeamien vaikutusten 
arvioimiseksi,

(a) riskinhallintasuunnitelma riskien 
yksilöimiseksi ja mahdollisten 
turvapoikkeamien vaikutusten 
arvioimiseksi; suunnitelmaa olisi 
tarkistettava ja päivitettävä vuosittain;

Or. en

Tarkistus 158
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Sähköisen luettelon julkaiseminen 
kaikista tahoista, jotka täyttävät 
direktiivin mukaiset riskienhallinta- ja 
tiedonantovelvoitteet tavalla, joka ei 
rajoita minkään jäsenvaltion kansalaisen 
tiedonsaantioikeutta ja joka edellyttää, 
että avoin suunnitelma laaditaan verkko-
ja tietoturvan hallinnosta ja menettelyistä. 
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Or. es

Tarkistus 159
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) salasanojen varastoinnin ja käytön 
parantaminen, esimerkiksi 
tiivistefunktioiden tai salasanojen 
hallintavälineiden käytön lisääminen.

Or. en

Tarkistus 160
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) Otetaan erityisesti huomioon 
yhteiskunnan heikoimmassa asemassa 
olevat jäsenet kuten digitaalisen kuilun 
väärällä puolella olevat ihmiset ja 
sosiaalisten verkostojen vaikutuksille altis 
vähemmistö.

Or. es

Tarkistus 161
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kansallinen verkko- ja 
tietoturvastrategia ja kansallinen verkko- ja 
tietoturvan yhteistyösuunnitelma on 
toimitettava komissiolle kuukauden 
kuluessa niiden hyväksymisestä.

3. Kansallinen verkko- ja 
tietoturvastrategia ja kansallinen verkko- ja 
tietoturvan yhteistyösuunnitelma on 
toimitettava komissiolle kolmen 
kuukauden kuluessa niiden 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 162
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yksi 
tai useampi verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuudesta vastaava kansallinen 
toimivaltainen siviiliviranomainen
(jäljempänä ’toimivaltainen viranomainen 
tai viranomaiset’).

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan AM 32 ja pyritään erittelemään entistä tarkemmin, minkälaisen 
instituution olisi toimittava kansallisen toimivaltaisen viranomaisen roolissa.

Tarkistus 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
seurattava tämän direktiivin soveltamista 

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
seurattava tämän direktiivin soveltamista 
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kansallisella tasolla ja edistettävä sen 
johdonmukaista soveltamista kaikkialla 
unionissa.

kansallisella tasolla ja edistettävä sen 
johdonmukaista soveltamista kaikkialla 
unionissa. Niiden on myös seurattava 
verkko- ja tietoturvatoimenpiteiden 
soveltamista vastuualueellaan. 

Or. es

Tarkistus 164
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltio nimeää useampia kuin 
yhden toimivaltaisen viranomaisen, sen 
on nimettävä kansallinen 
siviiliviranomainen, esimerkiksi 
toimivaltainen viranomainen, verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuudesta 
vastaavaksi kansalliseksi yhteyspisteeksi 
(jäljempänä ’yhteyspiste’). Jos jäsenvaltio 
nimeää vain yhden toimivaltaisen 
viranomaisen, toimivaltainen 
viranomainen on myös yhteyspiste.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan AM 33, ja se on johdonmukainen 6 artiklan 1 kohtaan tehdyn 
esittelijän tarkistuksen kanssa. Sillä pyritään erittelemään entistä tarkemmin, minkälaisen 
instituution olisi toimittava kansallisen viranomaisen roolissa.

Tarkistus 165
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta



AM\1004135FI.doc 35/71 PE519.685v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset saavat 
turvapoikkeamista ilmoitukset 
julkishallinnoilta ja markkinatoimijoilta 
siten kuin 14 artiklan 2 kohdassa säädetään 
sekä 15 artiklassa tarkoitetut 
täytäntöönpanovaltuudet ja 
täytäntöönpanon valvontavaltuudet.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset ja yhteyspisteet 
tarvittaessa tämän artiklan 2 a kohdan 
mukaisesti saavat turvapoikkeamista 
ilmoitukset markkinatoimijoilta siten kuin 
14 artiklan 2 kohdassa säädetään sekä 15 
artiklassa tarkoitetut 
täytäntöönpanovaltuudet ja 
täytäntöönpanon valvontavaltuudet.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan AM 37. Tarkistuksella pyritään selventämään eri 
viranomaisten roolia, jotta vältetään päällekkäiset ilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille 
ja yhteyspisteille. Koska joillakin aloilla unionin toimielimet jo toimittavat poikkeamia 
koskevat ilmoitukset, päällekkäisyyttä olisi vältettävä.

Tarkistus 166
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos unionin lainsäädännössä 
säädetään alakohtaisesta unionin 
valvonta- tai sääntelyelimestä, joka 
sääntelee muun muassa verkkojen ja 
tietojärjestelmien turvallisuutta, tämän 
elimen olisi saatava tämän alan 
asianmukaisilta markkinatoimijoilta 
ilmoitukset 14 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, ja sille olisi annettava 15 
artiklan mukaiset täytäntöönpano- ja 
valvontavaltuudet. Tämän unionin elimen 
on tehtävä tiivistä yhteistyötä 
vastaanottavan jäsenvaltion yhteyspisteen 
kanssa näiden velvoitteiden suhteen. 
Vastaanottavan jäsenvaltion yhteyspisteen 
on edustettava unionin elintä luvun III 
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velvoitteiden suhteen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan AM 37. Tarkistuksella pyritään selventämään eri 
viranomaisten roolia, jotta vältetään päällekkäiset ilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille 
ja yhteyspisteille. Koska joillakin aloilla unionin toimielimet jo toimittavat poikkeamia 
koskevat ilmoitukset, päällekkäisyyttä olisi vältettävä.

Tarkistus 167
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio 
muodostavat verkoston, jäljempänä 
’yhteistyöverkosto’, jotta voidaan tehdä 
yhteistyötä verkko- ja tietojärjestelmiin 
vaikuttavien turvariskien ja -poikkeamien 
torjumiseksi.

1. Yhteyspisteet ja komissio sekä ENISA 
niin halutessaan muodostavat verkoston, 
jäljempänä ’yhteistyöverkosto’, jotta 
voidaan tehdä yhteistyötä kehitettäessä 
havaitsemista, analysointia ja reagointia 
koskevia menettelyjä, joilla puututaan 
turvallisuuskysymyksiin sekä verkko- ja 
tietojärjestelmiin vaikuttavien turvariskien
tai -poikkeamien torjumiseksi.

Or. el

Tarkistus 168
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset
ovat yhteistyöverkostossa pysyvästi 
yhteydessä toisiinsa. Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirasto, jäljempänä ’ENISA’, 
avustaa pyynnöstä yhteistyöverkostoa 

2. Komissio ja yhteyspisteet ovat 
yhteistyöverkostossa pysyvästi yhteydessä 
toisiinsa. Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirasto, jäljempänä ’ENISA’, 
avustaa pyynnöstä yhteistyöverkostoa 
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antamalla asiantuntemusta ja neuvontaa. antamalla asiantuntemusta ja neuvontaa. 
Myös markkinatoimijoita ja 
verkkoturvallisuusratkaisujen toimittajia 
voidaan tarvittaessa pyytää osallistumaan 
3 kohdan g, h ja i alakohdassa 
tarkoitettuihin yhteistyöverkoston 
tehtäviin.

Or. en

Perustelu

Sen lisäksi, että esittelijän tarkistuksessa sallitaan sisällyttää markkinatoimijat 
yhteistyöverkkoon, olisi pohdittava myös sitä, että mukaan otetaan 
verkkoturvallisuusratkaisujen toimittajat, jota voivat lisätä merkittävästi arvoa, koska nämä 
järjestöt voivat antaa tietoja asiakastiedostoistaan keräämistään kyberuhista sekä yhtenäisen 
näkemyksen laajan asiakasryhmän vaatimuksista, haasteista ja parhaista käytännöistä. 

Tarkistus 169
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) julkaistava yhteisellä verkkosivustolla
säännöllisesti ei-luottamukselliset tiedot 
voimassa olevista varhaisvaroituksista ja 
meneillään olevasta koordinoidusta 
reagoinnista,

(c) julkaistava säännöllisesti ei-
luottamukselliset tiedot voimassa olevista 
varhaisvaroituksista ja meneillään olevasta 
koordinoidusta reagoinnista yleisissä 
verkkoympäristöissä, joista ne voidaan 
verkkosivustojen tavoin saada käyttöön 
matkapuhelimilla ja taulutietokoneilla,

Or. es

Tarkistus 170
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) jäsenvaltion tai komission pyynnöstä
yhdessä keskusteltava ja tehtävä arviointi 
yhdestä tai useammasta 5 artiklassa 
tarkoitetusta kansallisesta verkko- ja 
tietoturvastrategiasta ja kansallisesta 
verkko- ja tietoturvan 
yhteistyösuunnitelmasta tämän direktiivin 
soveltamisalan rajoissa,

(d) yhdessä keskusteltava ja tehtävä 
arviointi yhdestä tai useammasta 5 
artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
verkko- ja tietoturvastrategiasta ja 
kansallisesta verkko- ja tietoturvan 
yhteistyösuunnitelmasta tämän direktiivin 
soveltamisalan rajoissa,

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden tai komission mahdollisuus tehdä yksittäisiä pyyntöjä olisi liian pitkälle 
menevä ja heikentäisi tällaisen yhteistyöverkoston rakentavan toiminnan edellytyksiä.

Tarkistus 171
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) jäsenvaltion tai komission pyynnöstä
yhdessä keskusteltava ja tehtävä arviointi 
CERT-ryhmien tuloksellisuudesta 
erityisesti tehtäessä verkko- ja 
tietoturvaharjoituksia unionin tasolla,

(e) yhdessä keskusteltava ja tehtävä 
arviointi CERT-ryhmien tuloksellisuudesta 
erityisesti tehtäessä verkko- ja 
tietoturvaharjoituksia unionin tasolla,

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden tai komission mahdollisuus tehdä yksittäisiä pyyntöjä olisi liian pitkälle 
menevä ja heikentäisi tällaisen yhteistyöverkoston rakentavan toiminnan edellytyksiä.

Tarkistus 172
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(f) tehtävä yhteistyötä ja vaihdettava tietoa 
kaikista asiaankuuluvista seikoista 
Europolin yhteydessä toimivan Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskuksen kanssa ja 
muiden asianomaisten, erityisesti 
tietosuojan, energiahuollon, liikenteen, 
pankkitoimen, pörssitoimen ja
terveydenhuollon alan eurooppalaisten 
elinten kanssa,

(f) tehtävä yhteistyötä ja asiantuntemusta 
verkkoturvallisuutta ja tietoturvaa 
koskevista asiaankuuluvista seikoista, 
erityisesti tietosuojan, energiahuollon, 
liikenteen, pankkitoimen, 
rahoitusmarkkinoiden ja
terveydenhuollon alalla Europoliin 
kuuluvan Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskuksen ja muiden 
asianomaisten eurooppalaisten elinten 
kanssa,

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan AM 44. Tarkistuksella pyritään selventämään, minkälaisia 
tietoja vaihdetaan EC3:n muiden asianomaisten eurooppalaisten elinten kanssa.

Tarkistus 173
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) järjestettävä säännöllisiä 
vertaisarviointeja valmiuksista ja 
varautumistasosta,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Esittelijä kannattaa yhteistyöverkostoa. Vertaisarvioinnissa voitaisiin kuitenkin puuttua 
kansallisen turvallisuuden olennaisiin näkökohtiin, joita SEUT-sopimuksen 114 artikla ei 
kattaisi.

Tarkistus 174
Andreas Schwab
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) kehitettävä yhteistyössä ENISAn 
kanssa suuntaviivat merkittävistä 
poikkeamista ilmoittamista koskeville 
alakohtaisille kriteereille 14 artiklan 2 
kohdassa säädettyjen parametrien lisäksi.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus olisi sijoitettava tarkistuksen 45 jälkeen (6 kohdan 3 i a alakohta (uusi)). 
Viittaus 14 artiklan 2 kohtaan olisi oltava yhdessä tarkistusten 56–59 kanssa. Koska tässä 
direktiivissä säädetään horisontaalisista, alojen välisistä kriteereistä ilmoituksen tekemiselle, 
on tarpeen säätää alakohtaiset kriteerit. Jotta voidaan toteuttaa unionin laajuinen 
alakohtainen soveltaminen, kriteerit olisi kehitettävä verkoston sisällä ja yhteistyössä ENISAn 
kanssa.

Tarkistus 175
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
kuultava julkishallintoa ja asianomaisia 
markkinatoimijoita yhteistyöverkostossa 
ennen arkaluonteisten ja 
luottamuksellisten tietojen vaihtoa niiden 
verkkoihin ja tietojärjestelmiin 
vaikuttavista riskeistä ja poikkeamista.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään tekemään yhteistyöverkoston kautta tapahtuvasta 
tietojenvaihtomenettelystä osallistavampi ottamalla huomioon julkishallinnon ja 
markkinatoimijoiden mahdolliset kommentit ja huomautukset, jotka koskevat niiden verkkoja 
ja tietojärjestelmiä koskevia riskejä ja poikkeamia. Toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa 
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huomioon kyseiset huomautukset, vaikka ne eivät olekaan sitovia.

Tarkistus 176
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksissä tarvittavat 
säännöt 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun 
toimivaltaisten viranomaisten ja komission 
välisen yhteistyön helpottamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 19 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
kuulemismenettelyä noudattaen.

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksissä tarvittavat 
säännöt 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun 
toimivaltaisten viranomaisten ja komission 
välisen yhteistyön helpottamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 19 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 177
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Henkilötietoja saa antaa vain 
vastaanottajille, joiden täytyy käsitellä 
näitä tietoja suorittaakseen tehtäviään 
asianmukaisen oikeusperustan 
mukaisesti. Vain ne tiedot voidaan 
julkistaa, jotka ovat välttämättömiä 
tehtävien suorittamiseksi. 
Käyttötarkoituksen rajoittamisen 
periaatteen noudattaminen on 
varmistettava. Tietojen säilyttämisen 
aikaraja on määriteltävä tässä 
direktiivissä esitettyjä tarkoituksia varten.

Or. en
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Tarkistus 178
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. se, täyttävätkö jäsenvaltiot suojattuun 
tiedonjakojärjestelmään osallistumisen 
ehdot sen varmistamiseksi, että kaikissa 
käsittelyn vaiheissa taataan 
korkeatasoinen verkkojen 
turvallisuusvalmius ja sietokyky mukaan 
luettuna asiamukaiset direktiivin 
95/46/EY 16 ja 17 artiklan sekä asetuksen 
(EY) N:o 45/2001 21 ja 22 artiklan 
mukaiset luottamuksellisuutta ja 
turvallisuutta koskevat toimet.

Or. en

Tarkistus 179
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 18 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään seuraaviin 
näkökohtiin liittyvät perusteet, jotka 
jäsenvaltion on täytettävä voidakseen 
osallistua suojattuun 
tiedonjakojärjestelmään:

Poistetaan.

(a) se, onko kansallisella tasolla 
käytettävissä suojattu ja vakaa viestintä-
ja tietoinfrastruktuuri, joka on 
yhteensopiva ja yhteentoimiva 
yhteistyöverkoston suojatun 
infrastruktuurin kanssa 7 artiklan 3 
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kohdan mukaisesti, ja
(b) se, onko niiden toimivaltaisella 
viranomaisella ja CERT-ryhmällä 
riittävät tekniset, taloudelliset ja 
inhimilliset voimavarat ja prosessit, joiden 
avulla suojattuun tiedonjakojärjestelmään 
voidaan osallistua tuloksellisesti, 
tehokkaasti ja turvallisesti 6 artiklan 3 
kohdan ja 7 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Korvaa tarkistuksen 47.

Tarkistus 180
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 18 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään seuraaviin 
näkökohtiin liittyvät perusteet, jotka 
jäsenvaltion on täytettävä voidakseen 
osallistua suojattuun 
tiedonjakojärjestelmään:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
version.)

Or. en

Tarkistus 181
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 3. Komissio hyväksyy 
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täytäntöönpanosäädöksillä 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen perusteiden nojalla
päätökset jäsenvaltioiden pääsystä tähän 
suojattuun infrastruktuuriin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 19 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

täytäntöönpanosäädöksillä yleiset 
yhteenliitettävyyttä ja turvallisuutta 
koskevat standardit, joita yhteyspisteiden 
on noudatettava ennen arkaluonteisten ja 
luottamuksellisten tietojen vaihtoa 
yhteistyöverkostossa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 19 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Olisi laadittava yleiset yhteenliitettävyyttä ja turvallisuutta koskevat standardit, jotta voidaan 
suojella tietoa ja jotta saataisiin aikaan avoin prosessi ja voitaisiin jakaa entistä enemmän 
tietoa jäsenvaltioiden välillä keskinäisen luottamuksen vallitessa.

Tarkistus 182
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten ja
komission on annettava 
yhteistyöverkostossa varhaisvaroitukset 
turvariskeistä ja -poikkeamista, jotka 
täyttävät ainakin yhden seuraavista 
edellytyksistä:

1. Yhteyspisteiden, komission tai ENISAn 
on annettava yhteistyöverkostossa 
varhaisvaroitukset turvariskeistä ja 
-poikkeamista, jotka täyttävät ainakin 
yhden seuraavista edellytyksistä:

Or. el

Tarkistus 183
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ne leviävät tai voivat levitä nopeasti, Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tämä kriteeri täytettäisiin pysyvästi ja se aiheuttaisi suhteettoman suuren määrän 
ennakkovaroituksia, jotka ylittävät viranomaisten kapasiteetin. Lisäksi riskin kasvu tai itse 
poikkeama ei välttämättä edellytä unionin laajuisia toimia. 

Tarkistus 184
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ne ylittävät tai voivat ylittää kansalliset 
reagointivalmiudet,

(b) yhteyspiste arvioi, että riski tai 
poikkeama mahdollisesti ylittää kansalliset 
reagointivalmiudet;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään erittelemään entistä tarkemmin ennakkovaroituksen laukaisevat 
kriteerit. Lisäerittelyt olisi tehtävä delegoiduilla säädöksillä, jotta saadaan aikaan tekninen 
riippumattomuus ja heijastellaan alakohtaisia edellytyksiä.

Tarkistus 185
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ne vaikuttavat tai voivat vaikuttaa
useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon.

(c) yhteyspisteet tai komissio arvioivat, 
että riski tai poikkeama vaikuttaa 
useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään erittelemään entistä tarkemmin ennakkovaroituksen laukaisevat 
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kriteerit. Lisäerittelyt olisi tehtävä delegoiduilla säädöksillä, jotta ne ovat teknisesti 
riippumattomia ja heijastelevat alakohtaisia edellytyksiä.

Tarkistus 186
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yhteistyöverkoston jäsenet julkistavat 
ainoastaan tiedot, jotka ne saavat riskeistä 
ja poikkeamista heti, kun ne ovat saaneet 
hyväksynnän ilmoittavalta kansalliselta 
toimivaltaiselta viranomaiselta. 

Or. en

Tarkistus 187
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ENISAn on yhteistyössä komission 
kanssa laadittava ja toteutettava 
Euroopan laajuinen varhaisvaroitus- ja 
reagointimekanismi, joka toimii 
jäsenvaltioiden käyttämien mekanismien 
rinnalla.

Or. el

Tarkistus 188
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan 1 kohdassa eritellään jo, millä edellytyksillä ennakkovaroitukset on 
käynnistettävä. Sen vuoksi mahdollisuus komission tai yksittäisten jäsenvaltioiden
erittelemättömiin lisäpyyntöihin olisi liian pitkälle menevää ja heikentäisi rakentavaa 
yhteistyötä.

Tarkistus 189
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos turvariskiin tai -poikkeamaan, josta 
on tehty varhaisvaroitus, epäillään liittyvän 
rikollisuutta, toimivaltaisten 
viranomaisten tai komission on
ilmoitettava tästä Europolin yhteydessä 
toimivalle Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskukselle.

4. Jos turvariskiin tai -poikkeamaan, josta 
on tehty varhaisvaroitus, epäillään liittyvän 
vakavaa rikollisuutta ja jos asianomainen 
markkinatoimija on ilmoittanut epäillyistä 
vakavista rikollisista poikkeamista 15 
artiklan 4 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
Europolin yhteydessä toimivalle Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskukselle ilmoitetaan 
tarvittaessa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan AM 50. Laillisuusperiaatteen mukaisesti tämä periaate ei voi 
koskea muita kuin lainvalvontaviranomaisia, jotka eivät voi automaattisesti ilmoittaa 
epäillystä rikollisista poikkeamista. Lainvalvontaviranomaisten ja EC3:n välisiä yhteyksiä ei 
voida säännellä tällä direktiivillä.
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Tarkistus 190
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Yhteistyöverkoston jäsenet eivät voi 
julkaista tietoja, jotka ne ovat saaneet 
riskeistä ja poikkeamista 1 kohdan 
mukaisesti ilman, että ne ovat saaneet 
ennakkoon hyväksynnän ilmoittavalta 
yhteyspisteeltä.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan luottamus ja edistämään tiedonjakoa 
koordinoimalla ennakkovaroitusten julkaisemista.

Tarkistus 191
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Yhteistyöverkoston jäsenet ja 
komissio eivät voi julkaista tietoja, jotka 
ne ovat saaneet riskeistä tai poikkeamista 
1 kohdan mukaisesti ilman, että ne ovat 
saaneet ennakkoon hyväksynnän 
ilmoittavalta yhteyspisteeltä. Lisäksi 
ennen yhteyspisteessä tapahtuvaa tietojen 
jakamista ilmoittavan yhteyspisteen on 
ilmoitettava aikomuksestaan 
markkinatoimijalle, jota tiedot koskevat, 
ja jos se pitää tarpeellisena, se tekee 
kyseisistä tiedoista anonyymeja.

Or. en
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Perustelu

Tämä on tärkeää luottamuksen rakentamisen ja tietojen jakamisen edistämisen kannalta. 
Ilman näitä takeita kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja markkinatoimijat 
pidättäytyisivät todennäköisesti ilmoittamasta poikkeamista ja jakamasta tietoa.

Tarkistus 192
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Reagointia koskevaan koordinoituun 
suunnitelmaan ja jätettävä riittävästi 
liikkumavaraa.

Or. en

Tarkistus 193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Unionin verkko- ja tietoturvan
yhteistyösuunnitelma

Yhteistyösuunnitelma sekä EU:n verkko-
ja tietoturvaa koskeva strategia

Or. es

Tarkistus 194
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Unionin verkko- ja tietoturvaa 
koskeva yhteistyösuunnitelma on 
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laadittava yhdenmukaisesti kansallisten 
verkko- ja tietoturvaa koskevien 
strategioiden ja suunnitelmien kanssa 
tämän direktiivin 5 artiklassa edellytetyllä 
tavalla, johdanto-osan 13 a kappaleessa 
tarkoitettu inventointi mukaan luettuna.

Or. en

Perustelu

Katso Christian Engströmin tarkistus johdanto-osan 13 a kappaleeseen (uusi).

Tarkistus 195
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta yhteistyöverkoston 
mahdollisuutta epäviralliseen 
kansainväliseen yhteistyöhön unioni voi 
tehdä kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen kanssa 
kansainvälisiä sopimuksia, joissa sallitaan 
ja organisoidaan niiden osallistuminen 
joihinkin yhteistyöverkoston toimiin. 
Tällaisissa sopimuksissa on otettava 
huomioon tarve taata yhteistyöverkostossa 
levitettävien henkilötietojen riittävä suoja.

Rajoittamatta yhteistyöverkoston 
mahdollisuutta epäviralliseen 
kansainväliseen yhteistyöhön unioni voi 
tehdä kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen kanssa 
kansainvälisiä sopimuksia, joissa sallitaan 
ja organisoidaan niiden osallistuminen 
joihinkin yhteistyöverkoston toimiin. 
Tällaisissa sopimuksissa on otettava 
huomioon tarve taata yhteistyöverkostossa 
levitettävien henkilötietojen riittävä suoja. 
Kansainvälisellä tasolla unionin on 
pyrittävä vaikuttamaan sosiaalisten 
verkostopalvelujen tarjoajiin, jotta 
riittävät turvajärjestelyt eivät jää käyttäjän 
vastuulle, vaan automaattisesti tarjotaan 
parasta turvallisuutta ja viestien salausta, 
minkä jälkeen käyttäjä voi tietoisesti 
mukauttaa turvallisuusasetuksia 
vähemmän vaativiksi tiettyjä tarkoituksia 
varten.

Or. en
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Tarkistus 196
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta yhteistyöverkoston 
mahdollisuutta epäviralliseen 
kansainväliseen yhteistyöhön unioni voi 
tehdä kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen kanssa 
kansainvälisiä sopimuksia, joissa sallitaan 
ja organisoidaan niiden osallistuminen 
joihinkin yhteistyöverkoston toimiin. 
Tällaisissa sopimuksissa on otettava 
huomioon tarve taata yhteistyöverkostossa 
levitettävien henkilötietojen riittävä suoja.

Rajoittamatta yhteistyöverkoston 
mahdollisuutta epäviralliseen 
kansainväliseen yhteistyöhön unioni voi 
tehdä kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen kanssa 
kansainvälisiä sopimuksia, joissa sallitaan 
ja organisoidaan niiden osallistuminen 
joihinkin yhteistyöverkoston toimiin. 
Tällaisissa sopimuksissa on otettava 
huomioon tarve taata yhteistyöverkostossa 
levitettävien henkilötietojen riittävä suoja. 
Tällaisilla sopimuksilla olisi myös 
turvattava EU:n suvereniteetti sekä EU:n 
toimielinten ja jäsenvaltioiden 
riippumattomuus. 

Or. es

Tarkistus 197
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Markkinatoimijoiden vaatimustaso

Jäsenvaltiot voivat määritellä 
markkinatoimijoiden vaatimustason 
ottaen huomioon alojen erityispiirteet, 
parametrit, joihin sisältyvät tietyn 
alakohtaista riittävän tasoista palvelua 
yllä pitävän markkinatoimijan 
merkityksen, toimitettujen erien määrän 
ja ajanjakson, jonka kuluessa 
markkinatoimijan ydinpalvelun 
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keskeyttämisellä on kielteinen vaikutus 
talouden ja yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen ylläpitämiseen. 

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on osa lukua IV, ja se olisi esitettävä ennen jäljempänä tulevaa 14 artiklaa.
Tällä artiklalla pyritään sallimaan liitteen II ja sen seurauksena luvussa IV säädettyjen 
velvoitteiden entistä eritytetympi luokittelu. Kaikkien markkinatoimijoiden on tehtävä ilmoitus 
poikkeamasta niiden vaatimustasosta riippumatta samalla kun turvallisuustarkastusten muoto 
voidaan mukauttaa markkinatoimijan erityisen vaatimustason mukaiseksi.

Tarkistus 198
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
4 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

JULKISHALLINTOJEN JA
MARKKINATOIMIJOIDEN VERKKO-
JA TIETOJÄRJESTELMIEN 
TURVALLISUUS

MARKKINATOIMIJOIDEN VERKKO-
JA TIETOJÄRJESTELMIEN 
TURVALLISUUS

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistettu mietintöluonnoksen kanssa.

Tarkistus 199
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkishallinnot ja markkinatoimijat 
toteuttavat tarkoituksenmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet valvonnassaan 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkishallinnot ja markkinatoimijat 
toteuttavat tarkoituksenmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet valvonnassaan 
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olevien ja toiminnoissaan käyttämiensä 
verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen 
kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Näillä 
toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 
suhteutettu turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka. Erityisesti on 
toteutettava toimenpiteet, joilla ehkäistään 
ja minimoidaan niiden verkko- ja 
tietojärjestelmään niiden tarjoamissa 
keskeisissä palveluissa vaikuttavien 
turvapoikkeamien vaikutukset ja näin 
taataan näiden verkko- ja tietojärjestelmien 
tukemien palvelujen jatkuvuus.

olevien ja toiminnoissaan käyttämiensä 
verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen 
kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Näillä 
toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 
suhteutettu turvallisuustaso. Erityisesti on 
toteutettava tehokkaat ja oikeasuhteiset 
toimenpiteet, joilla ehkäistään ja 
minimoidaan niiden verkko- ja 
tietojärjestelmään niiden tarjoamissa 
keskeisissä palveluissa vaikuttavien 
turvapoikkeamien vaikutukset ja näin 
taataan näiden verkko- ja tietojärjestelmien 
tukemien keskeisten palvelujen jatkuvuus. 
Tarvittaessa julkishallinnon ja 
markkinatoimijoiden on myös toteutettava 
omalla kustannuksellaan asianmukaisia 
ja välittömiä toimenpiteitä, joilla 
korjataan kaikki uudet ja 
ennakoimattomat turvallisuusriskit ja 
palautetaan normaali palvelun 
turvallisuustaso.

Or. en

Tarkistus 200
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkishallinnot ja markkinatoimijat 
toteuttavat tarkoituksenmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet valvonnassaan 
olevien ja toiminnoissaan käyttämiensä 
verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen 
kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Näillä 
toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 
suhteutettu turvallisuustaso ottaen
huomioon uusin tekniikka. Erityisesti on 
toteutettava toimenpiteet, joilla ehkäistään 
ja minimoidaan niiden verkko- ja 
tietojärjestelmään niiden tarjoamissa 
keskeisissä palveluissa vaikuttavien 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
markkinatoimijat toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset ja oikeasuhteiset
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
valvonnassaan olevien ja toiminnoissaan 
käyttämiensä verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuuteen kohdistuvien riskien 
hallitsemiseksi. Näillä toimenpiteillä on 
voitava varmistaa riskiin suhteutettu 
turvallisuustaso ottaen huomioon uusin 
tekniikka. Erityisesti on toteutettava 
toimenpiteet, joilla ehkäistään ja 
minimoidaan niiden verkko- ja 
tietojärjestelmään niiden tarjoamissa 



PE519.685v01-00 54/71 AM\1004135FI.doc

FI

turvapoikkeamien vaikutukset ja näin 
taataan näiden verkko- ja tietojärjestelmien 
tukemien palvelujen jatkuvuus.

keskeisissä palveluissa vaikuttavien 
turvapoikkeamien vaikutukset ja näin 
taataan näiden verkko- ja tietojärjestelmien 
tukemien palvelujen jatkuvuus.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan AM 55.

Tarkistus 201
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 3 artiklan 8 kohdan b alakohdassa 
määriteltyjen elintärkeiden 
infrastruktuurien ylläpitäjien on 
ilmoitettava edellisen alakohdan 
mukaisesti vain niistä poikkeamista, jotka 
liittyvät suoraan elintärkeän 
infrastruktuurin suojeluun.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa heijastellaan 3 artiklan 8 kohdan b alakohdassa käyttöön otettua 
muutosta, joka koskee markkinatoimijan toisen tyypin määritelmää (elintärkeän 
infrastruktuurin ylläpitäjä). Elintärkeän infrastruktuurin ylläpitäjän kaikki verkot ja 
tietojärjestelmät eivät ole ”elintärkeitä” siinä mielessä, että ne ovat olennaisia elintärkeiden 
toimintojen ylläpidon kannalta. Ainoastaan suoraan elintärkeään infrastruktuuriin liittyvien 
verkkojen ja tietojärjestelmien olisi oltava tämän direktiivin alaisia.

Tarkistus 202
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kyseisiä parametreja on edelleen 
tarkennettava 8 artiklan 3 kohdan i b 
alakohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen olisi seurattava 2 kohdan lauseena 3 tarkistuksia 57, 58 ja 59. Tässä 
tarkistuksessa viitataan 8 artiklan 3 kohtaan tehtyyn suuntaviivoja koskevaan uuteen 
tarkistukseen.

Tarkistus 203
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ohjelmistonvalmistajien vastuulla on 
puuttua tietoturvaloukkauksiin 24 tunnin 
kuluessa siitä, kun vakava tapaus on 
tullut niiden tietoon, ja 72 tunnin 
kuluessa tapauksista, joissa 
tietoturvaloukkauksen vaikutukset eivät 
todennäköisesti johda huomattaviin 
taloudellisiin menetyksiin tai vakaviin 
yksityisyyden loukkauksiin.

Or. en

Tarkistus 204
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sen arvioimiseksi, onko poikkeamalla 
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merkittävää vaikutusta sellaisten 
ydinpalvelujen turvallisuuteen, joita 
julkishallinnot ja markkinatoimijat 
pitävät yllä, seuraavat kriteerit on 
erityisesti otettava huomioon:
(a) tästä ydinpalvelusta riippuvaisten 
sellaisten käyttäjien lukumäärä, joihin 
poikkeama vaikuttaa;
(b) näille käyttäjille aiheutuneen 
vahingon vakavuus;
(c) poikkeaman kesto;
(d) poikkeaman taloudelliset ja sosiaaliset 
vaikutukset;
(e) vaikutus käyttäjien henkilötietoihin, 
jos ne ovat kyseessä.

Or. en

Perustelu

”Merkittävän vaikutuksen” käsitettä on tarkennettava, jotta voidaan entistä paremmin rajata 
ilmoitettavat poikkeamat. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja muita kriteerejä voitaisiin ottaa 
huomioon poikkeaman ominaispiirteestä riippuen.

Tarkistus 205
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Vastuuvapauslausekkeet eivät suojaa 
kaupallisia ohjelmistonvalmistajia, jos 
voidaan osoittaa, että niiden tuotteita ei 
ole suunniteltu käsittelemään 
ennakoitavissa olevia turvallisuusuhkia.

Or. en

Tarkistus 206
Christian Engström
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Asianomaisen valvontaviranomaisen 
on myös ilmoitettava yleisölle tai 
edellytettävä palvelun ylläpitäjän tekevän 
niin. Ilmoituksen ja julkistamisen on 
tapahduttava tavallisesti ilman asiatonta 
viivästystä. Palvelun ylläpitäjä voi 
kuitenkin pyytää ilmoituksen ja 
julkistamisen lykkäämistä, jotta 
haavoittuvuudet voidaan korjata. Jos 
valvontaelin myöntää lykkäystä, se voi 
myöntää sitä korkeintaan 45 päivää, ja 
vastuullisen tahon on korvattava kaikille 
järjestelmään tukeutuville tahoille niiden 
sijainnista riippumatta tappiot, jotka 
aiheutuvat suoraan ilmoituksen 
viivästymisestä.

Or. en

Tarkistus 207
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
tiedottaa yleisölle tai vaatia julkishallintoja 
ja markkinatoimijoita tiedottamaan 
yleisölle, jos se katsoo turvapoikkeaman 
julkistamisen olevan yleisen edun 
mukaista. Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava yhteistyöverkostolle vuosittain 
tiivistelmäraportti vastaanotetuista 
ilmoituksista ja tämän kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimista.

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
tiedottaa yleisölle tai vaatia julkishallintoja 
ja markkinatoimijoita tiedottamaan 
yleisölle, jos se katsoo turvapoikkeaman 
julkistamisen olevan yleisen edun 
mukaista. Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava yhteistyöverkostolle vuosittain 
tiivistelmäraportti vastaanotetuista 
ilmoituksista ja tämän kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimista. Edellä 8 artiklassa 
tarkoitetulle yhteistyöverkostolle 
ilmoitettujen poikkeamien tapauksessa 
muu kansallinen toimivaltainen 
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viranomainen voi ainoastaan julkistaa 
kaikki saamansa tiedot riskeistä ja 
poikkeamista heti, kun ilmoittava 
kansallinen toimivaltainen viranomainen 
on ne hyväksynyt. 

Or. en

Tarkistus 208
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
tiedottaa yleisölle tai vaatia julkishallintoja 
ja markkinatoimijoita tiedottamaan 
yleisölle, jos se katsoo turvapoikkeaman 
julkistamisen olevan yleisen edun 
mukaista. Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava yhteistyöverkostolle vuosittain 
tiivistelmäraportti vastaanotetuista 
ilmoituksista ja tämän kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimista.

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
tiedottaa yleisölle tai vaatia julkishallintoja 
ja markkinatoimijoita tiedottamaan 
yleisölle, jos se katsoo turvapoikkeaman 
julkistamisen olevan yleisen edun 
mukaista. Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava yhteistyöverkostolle vuosittain 
tiivistelmäraportti vastaanotetuista 
ilmoituksista ja tämän kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimista. Raporttiin olisi 
sisällytettävä vähintään tehtyjen 
hälytysten lukumäärä ja eriteltävä ne 
tyypeittäin. Raportin on oltava 
käytettävissä yhteensopivassa muodossa, 
jotta sen julkaiseminen on mahdollista 
kaikissa avoimen datan portaaleissa, jotka 
haluavat sen julkaista.

Or. es

Tarkistus 209
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
tiedottaa yleisölle tai vaatia 
julkishallintoja ja markkinatoimijoita 
tiedottamaan yleisölle, jos se katsoo 
turvapoikkeaman julkistamisen olevan 
yleisen edun mukaista. Toimivaltaisen 
viranomaisen on toimitettava 
yhteistyöverkostolle vuosittain 
tiivistelmäraportti vastaanotetuista 
ilmoituksista ja tämän kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimista.

4. Yhteyspiste voi ilmoituksen saanutta 
toimivaltaista viranomaista ja 
asianomaista markkinatoimijaa 
kuultuaan tiedottaa yleisölle yksittäisistä 
turvapoikkeamista tapauksissa, joissa 
suuren yleisön tietoisuus on välttämätöntä 
turvapoikkeaman ennalta ehkäisemiseksi 
tai meneillään olevaan turvapoikkeamaan 
reagoimiseksi, tai tapauksissa, joissa 
turvapoikkeamaan osallinen 
markkinatoimija on kieltäytynyt 
korjaamasta turvapoikkeaman 
aiheuttanutta vakavaa rakenteellista 
puutetta viivyttelemättä. Ennen julkista 
tiedottamista ilmoituksen saaneen 
toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että asianomaisella 
markkinatoimijalla on mahdollisuus tulla 
kuulluksi.
Yhteyspisteen on toimitettava 
yhteistyöverkostolle vuosittain 
tiivistelmäraportti vastaanotetuista 
ilmoituksista ja tämän kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimista.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan DR 61 ja pyritään varmistamaan markkinatoimijoiden 
kuulluksi tulemisen oikeutta ennen yksittäisten poikkeamien julkistamista. Lisäksi sillä 
annetaan yhteyspisteelle mahdollisuus tarkistaa ja täydentää julkistettavia tietoja.

Tarkistus 210
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että poikkeamien 
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ilmoittamisvelvollisuuden vuoksi kaikki 
sille toimitetut tiedot ovat anonyymeja, jos 
sellaisia tietoja toimitetaan kolmansille 
osapuolille.

Or. en

Perustelu

Tämä on olennainen toimenpide luottamuksen rakentamiseksi ja tiedon jakamisen 
edistämiseksi. Ilman tällaisia takeita kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja laajemmin 
markkinatoimijat pidättäytyisivät ilmoittamasta poikkeamista ja jakamasta tietoa.

Tarkistus 211
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle ja yhteistyöverkostolle 
vuosittain luettelo julkishallinnoista ja 
toimijoista, jotka eivät ilmoita 
poikkeamista tarkasti. Tämä luettelo 
voidaan toimittaa julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 212
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Toimivaltaisten viranomaisten tai 
yhteyspisteiden on laadittava 
suunnitelma, jossa osoitetaan selvästi 
poikkeamista ilmoittamisen tarkoitus, 
miten ilmoitettuja tietoja käytetään sekä 
muodot ja menettelyt, joita edellytetään 2 
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kohdan säännösten 
täytäntöönpanemiseksi erityisesti tiedon 
luottamuksellisuuden ja anonyymiyden 
osalta.

Or. en

Perustelu

Tiedot poikkeamasta voivat olla äärimmäisen arkaluonteisia erityisesti siksi, että niiden 
havaitseminen voi saada vihamielisen toimijan käyttäytymään poikkeavasti tai peittämään 
jälkensä. Poikkeamasta ilmoittaminen voi myös aiheuttaa vahinkoa maineelle, jos niitä 
koskevista tiedoista tulee julkisia. Tämän vuoksi ilmoitusmenettelyn ja sen sisällön olisi 
liityttävä saadun tiedon viimeisimpään käyttöön, jotta edistetään aikaisin tapahtuvaa ja 
täysimääräistä raportointia, ja on olennaista, että asianmukaiset turvallisuustarkastukset ja 
anonyymiys toteutetaan.

Tarkistus 213
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa 
tätä artiklaa ja 15 artiklaan muuttuvin 
osin julkishallintoon.

Or. en

Perustelu

Tiedot poikkeamasta voivat olla äärimmäisen arkaluonteisia erityisesti siksi, että niiden 
havaitseminen voi saada vihamielisen toimijan käyttäytymään poikkeavasti tai peittämään 
jälkensä. Poikkeamasta ilmoittaminen voi myös aiheuttaa vahinkoa maineelle, jos niitä 
koskevista tiedoista tulee julkisia. Tämän vuoksi ilmoitusmenettelyn ja sen sisällön olisi 
liityttävä saadun tiedon viimeisimpään käyttöön, jotta edistetään aikaisin tapahtuvaa ja 
täysimääräistä raportointia, ja on olennaista, että asianmukaiset turvallisuustarkastukset ja 
anonyymiys toteutetaan.

Tarkistus 214
Toine Manders
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla on 
valtuudet arvioida julkishallintojen ja 
markkinatoimijoiden aineiston ja 
raportoinnin paikkansapitävyyttä.

Or. en

Tarkistus 215
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) läpikäymään turvallisuustarkastuksen, 
jonka suorittaa pätevä ulkopuolinen elin
tai kansallinen viranomainen, ja 
toimittamaan sen tulokset toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

(b) esittämään todisteita turvatoimien 
tosiasiallisesta täytäntöönpanosta, kuten 
pätevän ulkopuolisen elimen tai 
kansallisen viranomaisen suorittaman 
turvallisuustarkastuksen tuloksia, ja 
toimittamaan todisteet toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai yhteyspisteelle.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan AM 66 ja pyritään vahvistamaan eritytetyt tarkistusvaatimukset 
ottaen huomioon markkinatoimijan ominaispiirteet.

Tarkistus 216
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) Jäsenvaltioita kehotetaan 
vähentämään kyseistä markkinatoimijaa 
tai julkishallintoa koskevien tarkastusten 
lukumäärää ja intensiteettiä, jos 
turvallisuustarkastuksesta saadaan 
jatkuvasti hyviä tuloksia.

Or. en

Tarkistus 217
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset tekevät 
vuosittain turvallisuustarkastuksen. 
Näiden tarkastusten tulokset julkistetaan.

Or. en

Tarkistus 218
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen siitä mitä tämän artiklan 2 
kohdan b alakohdassa säädetään 
jäsenvaltiot voivat päättää, että 
toimivaltaisten viranomaisten tai 
yhteyspisteiden on tarvittaessa sovellettava 
eri menettelyä tiettyihin 
markkinatoimijoihin niiden 13 a artiklan 
mukaisesti määritellyn vaatimustason 
perusteella. Jos jäsenvaltiot näin 
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päättävät
(a) toimivaltaisilla viranomaisilla tai 
yhteyspisteillä on tarvittaessa valtuudet 
esittää markkinatoimijoille 
asianmukaisesti eritelty pyyntö, jolla niitä 
edellytetään esittämään 
turvallisuuspolitiikkojen tehokkaasta 
täytäntöönpanosta todisteet, jollaisia ovat 
pätevän sisäisen tarkastuksen tekemän 
turvallisuustarkastuksen tulokset, ja 
antamaan käytettävissä olevat todisteet 
toimivaltaisen viranomaisen tai 
yhteyspisteen käytettäväksi; 
(b) tarvittaessa a alakohdassa tarkoitetun 
markkinatoimijan esittämän pyynnön 
jälkeen toimivaltainen viranomainen tai 
yhteyspiste voi vaatia lisätodisteita tai 
pätevää ulkoista elintä tai pyytää 
kansallista viranomaista tekemään 
lisätarkastuksen. 

Or. en

Tarkistus 219
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava turvapoikkeamista, joihin 
epäillään liittyvän vakavaa rikollisuutta, 
lainvalvontaviranomaisille.

4. Toimivaltaisten viranomaisten ja 
yhteyspisteiden on ilmoitettava 
asianomaisille markkinatoimijoille 
mahdollisuudesta ilmoittaa 
lainvalvontaviranomaisille 
turvapoikkeamista, joihin epäillään 
liittyvän vakavaa rikollisuutta.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan AM 69. Olisi oltava asianomaisen toimijan päätettävissä, 
nostetaanko syytteet turvapoikkeamista, joihin epäillään liittyvän rikollisuutta. 
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Laillisuusperiaatteen mukaisesti tämä periaate ei voi koskea muita kuin 
lainvalvontaviranomaisia, jotka eivät voi automaattisesti ilmoittaa epäillystä rikollisista 
poikkeamista.

Tarkistus 220
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
työskenneltävä tiiviisti yhteistyössä 
tietosuojaviranomaisten kanssa, kun ne 
käsittelevät henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksiin johtaneita 
turvapoikkeamia.

5. Toimivaltaisten viranomaisten ja 
yhteyspisteiden on työskenneltävä tiiviisti 
yhteistyössä tietosuojaviranomaisten 
kanssa, kun ne käsittelevät henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksiin johtaneita 
turvapoikkeamia. Yhteyspisteiden ja 
tietosuojaviranomaisten on kehitettävä 
yhteistyössä ENISAn kanssa 
tietojenvaihtomekanismeja sekä malli, 
jota käytetään tämän direktiivin 
14 artiklan 2 kohdan ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
95/46/EY1 mukaisiin ilmoituksiin.
_________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 95/46/EY yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 
281, 23.11.1995, s. 31).

Or. en

Tarkistus 221
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 5. Toimivaltaisten viranomaisten ja 
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työskenneltävä tiiviisti yhteistyössä 
tietosuojaviranomaisten kanssa, kun ne 
käsittelevät henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksiin johtaneita 
turvapoikkeamia.

yhteyspisteiden on työskenneltävä tiiviisti 
yhteistyössä tietosuojaviranomaisten 
kanssa, kun ne käsittelevät henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksiin johtaneita 
turvapoikkeamia. Yhteyspisteiden ja 
henkilötietojen suojaamisesta vastaavien 
viranomaisten on tehtävä yhteistyötä 
ENISAn puitteissa, jotta voidaan kehittää 
tiedonvaihtomekanismeja ja yksi yhteinen 
malli tämän direktiivin 14 artiklan 
2 kohdan ja yksilöiden suojelusta 
yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen [xxx] mukaisten 
ilmoitusten tekemiseksi.

Or. el

Tarkistus 222
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa 
14 artiklaa ja tätä artiklaa muuttuvin osin 
julkishallintoon.

Or. en

Tarkistus 223
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 14 artiklan 1 kohdan 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi edistettävä verkko- ja 
tietoturvan kannalta merkityksellisten 

1. Jäsenvaltioiden on 14 artiklan 1 kohdan 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi edistettävä verkko- ja 
tietoturvan kannalta merkityksellisten 
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standardien ja/tai eritelmien käyttöä. kansainvälisten tai eurooppalaisten
standardien ja/tai eritelmien käyttöä. 
Markkinatoimijat ovat vapaita 
toteuttamaan lisätoimenpiteitä entistä 
korkeamman turvallisuustason 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 224
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 14 artiklan 1 kohdan 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi edistettävä verkko- ja 
tietoturvan kannalta merkityksellisten 
standardien ja/tai eritelmien käyttöä.

1. Jäsenvaltioiden on 14 artiklan 1 kohdan 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi edistettävä verkko- ja 
tietoturvan kannalta merkityksellisten 
avointen standardien ja/tai eritelmien 
käyttöä.

Or. en

Tarkistus 225
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
seuraamuksia sovelletaan vain, jos 
markkinatoimija on jättänyt täyttämättä 
luvussa IV tarkoitetut velvoitteet 
tahallisesti tai törkeästä 
huolimattomuudesta.

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan AM 37, ja se on muotoilultaan yksinkertaistettu alkuperäinen 
tarkistus.

Tarkistus 226
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
pidettävä vastuullisina sellaisten viallisten 
tietokoneohjelmien tai laitteistojen tai 
palvelujen toimittajia, jotka johtavat 
suoraan verkko- ja tietoturvapoikkeamiin.

Or. es

Tarkistus 227
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 9 
artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 5 
kohdassa ja 14 artiklan 5 kohdassa
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. 
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan 
siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

2. Siirretään komissiolle 21 artiklassa 
tarkoitetusta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä saattamiselle asetetusta 
määräajasta lukien viiden vuoden ajaksi 
valta antaa 10 artiklan 5 kohdassa
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. 
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan 
siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.



AM\1004135FI.doc 69/71 PE519.685v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Esittelijä peruuttaa tarkistuksen 47 ja korvaa sen poistamalla 9 artiklan 2 kohtaa koskevan 
tarkistuksen. Hän peruuttaa myös tarkistuksen 51 ja haluaisi säilyttää tämän delegoidun 
säädöksen 10 artiklan 5 kohdassa, koska 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
ennakkovaroituksen tekemistä koskevia kriteerejä on edelleen tarkennettava delegoiduilla 
säädöksillä, jotta ne ovat teknisesti neutraaleja ja jotta niissä otetaan huomioon alakohtaiset 
edellytykset. Näitä delegoituja säädöksiä koskevien muutosten heijastelemiseksi tämä 
tarkistus korvaa myös tarkistuksen 74.

Tarkistus 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Monikanavaiset viestipalvelut

Or. es

Tarkistus 229
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Peilipalvelimet

Or. en

Tarkistus 230
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – a alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d) Meriliikenne
(i) Merenkulun (sisävesien sekä meri- ja 
rannikkoliikenteen matkustaja- ja 
rahtiliikenteen) harjoittajat
(ii) Satamat
(iii) Liikenteenhallinnan ja -ohjauksen 
ylläpitäjät
(iv) Liitännäiset logistiikkapalvelut:
– varastot ja varastointi
– rahdinkäsittely ja
– muut liikenteen tukitoiminnot

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan DR 97 ja pyritään sisällyttämään myös sisävesiliikenne.

Tarkistus 231
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vesipalvelut

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2000/60/EY 2 artiklan 38 kohdassa määriteltyjä vesipalveluja, erityisesti suuria 
vesipalvelulaitoksia, hallinnoidaan suuressa määrin tietoteknisillä järjestelmillä, mukaan 
luettuna ihmisen käyttöön tarkoitetun veden tuottaminen. Lisäksi joidenkin suurten laitosten 
tapauksissa tietojärjestelmien vikoihin voisi liittyä pohjaveden tason nousu, jolla on 
mahdollisia vakavia vaikutuksia, esimerkiksi patojen murtuminen. Tämän vuoksi vesipalvelut 
olisi sisällytettävä liitteeseen II.
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Tarkistus 232
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Terveydenhuolto: 
terveydenhuoltolaitokset (kuten sairaalat ja 
yksityisklinikat) sekä muut 
terveydenhuollon tarjoamiseen osallistuvat 
laitokset.

5. Terveydenhuolto: 
terveydenhuoltolaitokset (kuten sairaalat ja 
yksityisklinikat) sekä muut 
terveydenhuollon tarjoamiseen osallistuvat 
laitokset lukuun ottamatta yksityisiä 
terveydenhuoltolaitoksia ja apteekkeja, 
joiden vuotuinen liikevaihto on alle 
2 miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Monien riippumattomien terveydenhuoltolaitosten ja apteekkien vuotuinen liikevaihto on alle 
2 miljoonaa. Tämän vuoksi tällaisia yrityksiä koskevat poikkeamat vaikuttavat hyvin 
epätodennäköisesti erittäin laajamittaisesti yhteiskuntaan kuin ne, jotka koskevat suuria 
yrityksiä. Direktiivin säännösten määrääminen koskemaan tällaisia yrityksiä olisi 
suhteetonta, ja sillä olisi kielteinen vaikutus niiden kykyyn tarjota laadukkaita 
terveydenhuoltopalveluja.


