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* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä yhteisen 
korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0048),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0035/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 22. toukokuuta 2013 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 
ulkoasiainvaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Olisi otettava käyttöön unionin tason 
yhteistyömekanismi, joka mahdollistaa 

(4) Olisi otettava käyttöön unionin tason 
yhteistyömekanismi, joka mahdollistaa 

                                               
1
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verkko- ja tietoturvaan liittyvän 
tiedonvaihdon sekä koordinoidun 
havaitsemisen ja reagoinnin. Jotta tämä 
mekanismi olisi tehokas ja kaikkien 
jäsenvaltioiden käytettävissä, on 
olennaisen tärkeää, että kaikilla 
jäsenvaltioilla on vähimmäisvalmiudet ja 
strategia, joilla varmistetaan 
korkeatasoinen verkko- ja tietoturva niiden 
alueella. Vähimmäistason 
turvallisuusvaatimuksia olisi sovellettava 
myös julkishallintoihin ja elintärkeän
tietoinfrastruktuurin operaattoreihin, jotta 
voidaan edistää riskinhallintakulttuuria ja
varmistaa raportointi vakavimmista 
turvapoikkeamista.

verkko- ja tietoturvaan liittyvän 
tiedonvaihdon sekä koordinoidun 
havaitsemisen ja reagoinnin. Jotta tämä 
mekanismi olisi tehokas ja kaikkien 
jäsenvaltioiden käytettävissä, on 
olennaisen tärkeää, että kaikilla 
jäsenvaltioilla on vähimmäisvalmiudet ja 
strategia, joilla varmistetaan 
korkeatasoinen verkko- ja tietoturva niiden 
alueella. Vähimmäistason 
turvallisuusvaatimuksia olisi sovellettava 
myös tietoinfrastruktuurin operaattoreihin, 
jotta voidaan edistää 
riskinhallintakulttuuria ja varmistaa 
raportointi vakavimmista 
turvapoikkeamista.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Julkishallinnon olisi julkisten 
tehtäviensä vuoksi noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta verkkojensa 
ja tietojärjestelmiensä hallinnoinnissa ja 
suojelussa, kun taas tässä direktiivissä 
olisi painotettava elintärkeitä 
infrastruktuureja, jotka ovat 
välttämättömiä keskeisten taloudellisten ja 
sosiaalisten toimintojen ylläpitämiseksi 
energia-, liikenne- ja pankkialalla sekä 
rahoitusmarkkinainfrastruktuurien ja 
terveydenhuollon alalla. Ohjelmistojen 
kehittäjät ja laitevalmistajat olisi jätettävä 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Or. en
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Tarkistus 3

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. 
Markkinatoimijoita koskevien yhteisten 
vähimmäisvaatimusten puuttuminen 
puolestaan merkitsee sitä, ettei unionin 
tasolla ole mahdollista luoda 
kokonaisvaltaista ja tuloksellista 
yhteistyömekanismia.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tehokas reagointi verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuuden asettamiin 
haasteisiin edellyttää sen vuoksi unionin 
tason kokonaisvaltaista lähestymistapaa, 
joka kattaa yhteisten 
vähimmäisvalmiuksien luomista ja 
suunnittelua koskevat vaatimukset, 
tiedonvaihdon ja toimien koordinoinnin 
sekä yhteiset vähimmäisturvavaatimukset 
kaikille kyseeseen tuleville 
markkinatoimijoille ja julkishallinnoille.

(7) Tehokas reagointi verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuuden asettamiin 
haasteisiin edellyttää sen vuoksi unionin 
tason kokonaisvaltaista lähestymistapaa, 
joka kattaa yhteisten 
vähimmäisvalmiuksien luomista ja 
suunnittelua koskevat vaatimukset, 
tiedonvaihdon ja toimien koordinoinnin 
sekä yhteiset vähimmäisturvavaatimukset 
kaikille kyseeseen tuleville 
markkinatoimijoille.
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Or. en

Tarkistus 5

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 säilyttäminen ja vältetään 
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. Jäsenvaltion 
olisi voitava nimetä vain yksi 
toimivaltainen viranomainen hoitamaan 
toimivaltaisen viranomaisen ja 
yhteyspisteen tehtäviä, jos sen 
perustuslaillinen rakenne sitä edellyttää.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Avoimuuden varmistamiseksi ja EU:n 
kansalaisten ja markkinatoimijoiden 
informoimiseksi asianmukaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 

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

unionin laajuinen verkkosivusto, jolla 
julkaistaan ei-luottamukselliset tiedot 
turvapoikkeamista ja -riskeistä.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Verkostossa tehtävää varhaisvaroitusta 
olisi edellytettävä ainoastaan silloin kun 
turvapoikkeaman tai -riskin laajuus ja 
vakavuus ovat niin merkittäviä tai niistä 
voi tulla niin merkittäviä, että niistä on 
tarpeen antaa tietoa tai niihin on tarpeen 
reagoida unionin tasolla. 
Varhaisvaroitukset olisi sen vuoksi 
rajoitettava sellaisiin todellisiin tai 
mahdollisiin turvapoikkeamiin tai 
-riskeihin, jotka leviävät nopeasti, ylittävät 
kansallisen reagointivalmiuden tai 
vaikuttavat useampaan kuin yhteen 
jäsenvaltioon. Asianmukaisen arvioinnin 
mahdollistamiseksi yhteistyöverkostolle 
olisi ilmoitettava kaikki tiedot, joilla on 
merkitystä turvariskin tai -poikkeaman 
arvioinnin kannalta.

(19) Verkostossa tehtävää varhaisvaroitusta 
olisi edellytettävä ainoastaan silloin kun 
turvapoikkeaman tai -riskin laajuus ja 
vakavuus ovat niin merkittäviä tai niistä 
voi tulla niin merkittäviä, että niistä on 
tarpeen antaa tietoa tai niihin on tarpeen 
reagoida unionin tasolla. 
Varhaisvaroitukset olisi sen vuoksi 
rajoitettava sellaisiin turvapoikkeamiin tai 
-riskeihin, jotka leviävät nopeasti, ylittävät 
kansallisen reagointivalmiuden tai 
vaikuttavat useampaan kuin yhteen 
jäsenvaltioon. Asianmukaisen arvioinnin 
mahdollistamiseksi yhteistyöverkostolle 
olisi ilmoitettava kaikki tiedot, joilla on 
merkitystä turvariskin tai -poikkeaman 
arvioinnin kannalta.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Saatuaan varhaisvaroituksen ja sen 
arvioinnin toimivaltaisten viranomaisten
olisi sovittava koordinoidusta reagoinnista 

(20) Saatuaan varhaisvaroituksen ja sen 
arvioinnin yhteyspisteiden olisi sovittava 
koordinoidusta reagoinnista unionin 
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unionin verkko- ja tietoturvan 
yhteistyösuunnitelman mukaisesti. Sekä 
toimivaltaisille viranomaisille että 
komissiolle olisi ilmoitettava 
toimenpiteistä, jotka kansallisella tasolla on 
toteutettu koordinoidun reagoinnin 
tuloksena.

verkko- ja tietoturvan 
yhteistyösuunnitelman mukaisesti. Sekä 
yhteyspisteille että komissiolle olisi 
ilmoitettava toimenpiteistä, jotka 
kansallisella tasolla on toteutettu 
koordinoidun reagoinnin tuloksena.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vastuu verkko- ja tietoturvan 
varmistamisesta lankeaa paljolti 
julkishallinnoille ja markkinatoimijoille. 
Riskinhallintakulttuuria, johon sisältyy 
riskinarviointi ja riskeihin suhteutettujen 
turvatoimenpiteiden toteuttaminen, olisi 
edistettävä ja kehitettävä asianmukaisten 
sääntelyllisten vaatimusten ja toimialojen 
vapaaehtoisten käytäntöjen kautta. 
Tasavertaisten toimintaedellytysten 
luominen on myös olennaista 
yhteistyöverkoston tehokkaan toiminnan 
kannalta, jotta voidaan varmistaa 
tuloksellinen yhteistyö kaikkien 
jäsenvaltioiden taholta.

(22) Vastuu verkko- ja tietoturvan 
varmistamisesta lankeaa paljolti 
markkinatoimijoille. 
Riskinhallintakulttuuria, johon sisältyy 
riskinarviointi ja riskeihin suhteutettujen 
turvatoimenpiteiden toteuttaminen, olisi 
edistettävä ja kehitettävä asianmukaisten 
sääntelyllisten vaatimusten ja toimialojen 
vapaaehtoisten käytäntöjen kautta. 
Tasavertaisten toimintaedellytysten 
luominen on myös olennaista 
yhteistyöverkoston tehokkaan toiminnan 
kannalta, jotta voidaan varmistaa 
tuloksellinen yhteistyö kaikkien 
jäsenvaltioiden taholta.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Nämä velvollisuudet olisi 
laajennettava sähköisen viestinnän sektorin 

(24) Nämä velvollisuudet olisi 
laajennettava sähköisen viestinnän sektorin 
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ulkopuolelle teknisiä standardeja ja 
määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja 
koskevia määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 98/34/EY4

määriteltyjen sellaisten tietoyhteiskunnan 
palvelujen keskeisiin tarjoajiin, jotka 
tukevat loppukäyttäjille suunnattuja 
tietoyhteiskunnan palveluja tai 
verkkotoimintoja, kuten sähköisen 
kaupankäynnin alustoja, 
internet-välitteisiä maksupalveluja, 
verkkoyhteisöpalveluja, hakukoneita, 
pilvipalveluja ja sovelluskauppoja. Häiriöt 
näissä tietoyhteiskunnan mahdollistavissa 
palveluissa estävät tarjoamasta muita 
tietoyhteiskunnan palveluja, jotka ovat 
niistä keskeisesti riippuvaisia. 
Ohjelmistojen kehittäjät ja laitevalmistajat 
eivät ole tietoyhteiskunnan palvelujen 
tarjoajia, minkä vuoksi ne jäävät 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 
Edellä mainitut velvollisuudet olisi 
laajennettava koskemaan myös 
julkishallintoja ja elintärkeiden 
infrastruktuurien operaattoreita, sillä ne 
ovat vahvasti riippuvaisia tieto- ja 
viestintäteknologiasta ja olennaisia 
elintärkeiden talouden ja yhteiskunnan 
toimintojen, kuten sähkön ja kaasun 
jakelun, liikenteen, luottolaitosten, 
pörssien ja terveydenhuollon, 
ylläpitämiselle. Häiriö näissä verkko- ja 
tietojärjestelmissä vaikuttaisi 
sisämarkkinoihin.

ulkopuolelle infrastruktuurien 
operaattoreihin, sillä ne ovat vahvasti 
riippuvaisia tieto- ja viestintäteknologiasta 
ja olennaisia elintärkeiden talouden ja 
yhteiskunnan toimintojen, kuten sähkön ja 
kaasun jakelun, liikenteen, luottolaitosten, 
rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurien
ja terveydenhuollon, ylläpitämiselle. Häiriö 
näissä verkko- ja tietojärjestelmissä 
vaikuttaisi sisämarkkinoihin.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(25) Julkishallinnoille ja
markkinatoimijoille määrättävät tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet eivät saisi 
edellyttää jonkin tietyn kaupallisen tieto- ja 
viestintäteknologiatuotteen suunnittelua, 
kehittämistä tai valmistamista tietyllä 
tavalla.

(25) Markkinatoimijoille määrättävät 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
eivät saisi edellyttää jonkin tietyn 
kaupallisen tieto- ja 
viestintäteknologiatuotteen suunnittelua, 
kehittämistä tai valmistamista tietyllä 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Julkishallintojen ja
markkinatoimijoiden olisi varmistettava 
valvonnassaan olevien verkkojen ja 
järjestelmien turvallisuus. Näitä ovat 
ensisijaisesti yksityiset verkot ja 
järjestelmät, joita hallinnoi joko niiden 
oma tietotekninen henkilöstö tai joiden 
tietoturvahallinto on ulkoistettu. 
Turvallisuus- ja ilmoitusvaatimuksia olisi 
sovellettava kyseeseen tuleviin 
markkinatoimijoihin ja julkishallintoihin
riippumatta siitä, huolehtivatko ne verkko-
ja tietojärjestelmiensä ylläpidosta sisäisesti 
vai ulkoistavatko ne sen.

(26) Markkinatoimijoiden olisi 
varmistettava valvonnassaan olevien 
verkkojen ja järjestelmien turvallisuus. 
Näitä ovat ensisijaisesti yksityiset verkot ja 
järjestelmät, joita hallinnoi joko niiden 
oma tietotekninen henkilöstö tai joiden 
tietoturvahallinto on ulkoistettu. 
Turvallisuus- ja ilmoitusvaatimuksia olisi 
sovellettava kyseeseen tuleviin 
markkinatoimijoihin riippumatta siitä, 
huolehtivatko ne verkko- ja 
tietojärjestelmiensä ylläpidosta sisäisesti 
vai ulkoistavatko ne sen.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(28) Toimivaltaisten viranomaisten ja 
yhteyspisteiden olisi kiinnitettävä 
asianmukaista huomiota epävirallisten ja 
luotettavien tiedonjakokanavien 
säilyttämiseen markkinatoimijoiden välillä 
ja julkisen ja yksityisen sektorin välillä. 
Toimivaltaisille viranomaisille ja 
yhteyspisteille raportoitujen 
turvapoikkeamien julkistamisessa olisi 
otettava asianmukaisesti ja tasapainoisesti 
huomioon yleisön yleinen etu saada tietoa 
uhista sekä mahdollinen turvapoikkeamista 
raportoivien markkinatoimijoiden maineen 
vahingoittuminen ja niille koituva 
taloudellinen vahinko. 
Ilmoitusvelvoitteiden täytäntöönpanossa 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
yhteyspisteiden olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota tarpeeseen pitää tuotteiden 
haavoittuvuutta koskevat tiedot tiukasti 
luottamuksellisena ennen asianomaisten 
turvallisuuspäivitysten julkistamista. 
Yhteyspisteiden ei pääsääntöisesti tulisi 
julkistaa turvapoikkeamiin osallisten 
henkilöiden henkilötietoja. 
Yhteyspisteiden olisi julkaistava 
henkilötiedot vain tapauksissa, joissa se 
on välttämätöntä ja oikeasuhteista 
tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Henkilötietojen julkistaminen olisi tehtävä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeusasioissa 
C-92/09 ja C-93/09 (”Schecke”) antaman tuomiolauselman mukaisesti.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale
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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 ja 
yhteyspisteillä olisi oltava tarvittavat 
keinot tehtäviensä suorittamiseen, mukaan 
lukien valtuudet saada riittävät tiedot 
markkinatoimijoilta verkko- ja 
tietojärjestelmien turvatason arvioimiseksi 
sekä luotettavat ja kattavat tiedot verkko-
ja tietojärjestelmien toimintaan 
vaikuttaneista tosiasiallisista 
turvapoikkeamista.

Or. en

Tarkistus 15

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

(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 ja 
lainvalvontaviranomaisten välisen 
yhteistyön olisi tällöin oltava osa tehokasta 
ja kokonaisvaltaista reagointia 
turvapoikkeamien uhkaan. Turvallisen, 
varman ja kestävämmän ympäristön 
kehittäminen edellyttää erityisesti, että 
turvapoikkeamista, joihin epäillään 
liittyvän vakavaa rikollisuutta, 
raportoidaan järjestelmällisesti 
lainvalvontaviranomaisille. Se, liittyykö 
turvapoikkeamiin vakavaa rikollisuutta, 
olisi arvioitava tietoverkkorikollisuutta 
koskevan EU:n lainsäädännön perusteella.

Or. en
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Tarkistus 16

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, yhteyspisteiden ja 
tietosuojaviranomaisten olisi tässä 
yhteydessä tehtävä yhteistyötä ja 
vaihdettava tietoa kaikista asiaankuuluvista 
seikoista, jotta voidaan puuttua 
turvapoikkeamista johtuviin 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin. 
Velvollisuus ilmoittaa turvapoikkeamista 
olisi täytettävä tavalla, joka minimoi 
hallinnollisen rasitteen tapauksissa, joissa 
turvapoikkeama on myös henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, josta on ilmoitettava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 2013/xx/EU1 mukaisesti. 
ENISAn olisi tällöin avustettava 
toimivaltaisia viranomaisia ja 
tietosuojaviranomaisia kehittämällä 
tiedonvaihtomekanismeja ja yhden 
yhteisen ilmoitusmallin, joka helpottaisi 
henkilötiedot vaarantaneista 
turvapoikkeamista raportoimista ja 
keventäisi yrityksille ja julkishallinnoille 
koituvaa hallinnollista taakkaa.

__________________
1 Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus xxx 
(EUVL …)

Or. en
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Tarkistus 17

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 määritellään 
perusteet, jotka jäsenvaltion on täytettävä 
voidakseen osallistua suojattuun 
tiedonjakojärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 18

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 
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 

(36) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset tämän 
direktiivin täytäntöönpanolle komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa siltä 
osin kuin on kyse yhteyspisteiden ja 
komission välisestä yhteistyöstä 
yhteistyöverkostossa, tämän rajoittamatta 
kansallisella tasolla olemassa olevien 
yhteistyömekanismien toimintaa, pääsystä 
suojattuun tiedonjakoinfrastruktuuriin, 
unionin verkko- ja tietoturvan 
yhteistyösuunnitelmasta sekä
turvapoikkeamia koskevan julkisen 
tiedotuksen muodoista ja menettelyistä. 
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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.

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

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tietoja, jotka toimivaltainen 
viranomainen katsoo liikesalaisuuksia 
koskevien unionin ja kansallisten sääntöjen 
mukaisesti luottamuksellisiksi, olisi 
vaihdettava komission ja muiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa vain 
silloin kun se on ehdottoman välttämätöntä 
tämän direktiivin soveltamiseksi. Tällöin 
olisi toimitettava vain ne tiedot, jotka ovat 
merkityksellisiä ja laajuudeltaan oikein 
suhteutettuja kulloisenkin tiedonvaihdon 
tarkoituksen kannalta.

(38) Tietoja, jotka toimivaltainen 
viranomainen tai yhteyspiste katsoo 
liikesalaisuuksia koskevien unionin ja 
kansallisten sääntöjen mukaisesti 
luottamuksellisiksi, olisi vaihdettava 
komission ja muiden yhteyspisteiden
kanssa vain silloin kun se on ehdottoman 
välttämätöntä tämän direktiivin 
soveltamiseksi. Tällöin olisi toimitettava 
vain ne tiedot, jotka ovat merkityksellisiä, 
välttämättömiä ja laajuudeltaan oikein 
suhteutettuja kulloisenkin tiedonvaihdon 
tarkoituksen kannalta.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Turvariskejä ja -poikkeamia 
koskevien tietojen jakaminen 

(39) Turvariskejä ja -poikkeamia 
koskevien tietojen jakaminen 
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yhteistyöverkostossa ja turvapoikkeamista 
kansallisille viranomaisille ilmoittamista 
koskevien vaatimusten noudattaminen 
voivat edellyttää henkilötietojen käsittelyä. 
Tällainen henkilötietojen käsittely on 
tarpeen, jotta voidaan saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitteet, jotka liittyvät 
yleiseen etuun ja jotka ovat näin ollen 
perusteltuja direktiivin 95/46/EY 7 artiklan 
nojalla. Se ei näiden oikeutettujen 
tavoitteiden kannalta merkitse 
perusoikeuskirjan 8 artiklalla taattuun 
henkilötietojen suojaan puuttumista 
suhteettomalla ja kohtuuttomalla tavalla, 
joka loukkaisi tämän oikeuden keskeistä 
sisältöä. Tämän direktiivin soveltamiseksi 
olisi soveltuvin osin sovellettava Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001. 
Kun tietoja käsittelevät unionin toimielimet 
ja muut elimet, kyseisessä tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
suoritettavassa tietojen käsittelyssä olisi
noudatettava yksilöiden suojelusta 
yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 45/2001.

yhteistyöverkostossa ja turvapoikkeamista 
kansallisille viranomaisille tai 
yhteyspisteille ilmoittamista koskevien 
vaatimusten noudattaminen voivat 
edellyttää henkilötietojen käsittelyä. 
Tällainen henkilötietojen käsittely on 
tarpeen, jotta voidaan saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitteet, jotka liittyvät 
yleiseen etuun ja jotka ovat näin ollen 
perusteltuja direktiivin 95/46/EY 7 artiklan 
nojalla. Se ei näiden oikeutettujen 
tavoitteiden kannalta merkitse 
perusoikeuskirjan 8 artiklalla taattuun 
henkilötietojen suojaan puuttumista 
suhteettomalla ja kohtuuttomalla tavalla, 
joka loukkaisi tämän oikeuden keskeistä 
sisältöä. Tämän direktiivin soveltamiseksi 
olisi soveltuvin osin sovellettava Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001. 
Kun tietoja käsittelevät unionin toimielimet 
ja muut elimet, kyseisessä tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
suoritettavassa tietojen käsittelyssä olisi 
noudatettava yksilöiden suojelusta 
yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 45/2001.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Jäsenvaltiot ovat selittävistä 
asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 
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annetun jäsenvaltioiden ja komission 
yhteisen poliittisen lausuman mukaisesti 
sitoutuneet perustelluissa tapauksissa 
liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, 
jotka koskevat direktiivin saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden 
tai useamman asiakirjan, josta käy ilmi 
direktiivin osien ja kansallisen 
lainsäädännön osaksi saattamiseen 
tarkoitettujen välineiden vastaavien osien 
suhde. Lainsäätäjä katsoo, että tämän 
direktiivin osalta tällaisten asiakirjojen 
toimittaminen on perusteltua.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’turvapoikkeamalla’ mitä tahansa 
tilannetta tai tapahtumaa, joka tosiasiassa 
vaikuttaa kielteisesti turvallisuuteen;

(4) ’turvapoikkeamalla’ mitä tahansa 
tapahtumaa, joka tosiasiassa vaikuttaa 
kielteisesti turvallisuuteen;

Or. en

Tarkistus 23

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
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sellaisten tietoyhteiskunnan palvelujen 
tarjoajaa, jotka mahdollistavat muiden 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen;
näistä palveluntarjoajista on ei-tyhjentävä 
luettelo liitteessä II;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 25

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 elintärkeiden talouden 
ja yhteiskunnan toimintojen ylläpitämiselle 
energiahuollon, liikenteen, pankkitoimen, 
rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurien
ja terveydenhuollon aloilla ja joiden 
keskeytymisellä tai tuhoutumisella olisi 
merkittäviä vaikutuksia jäsenvaltioon 
siksi, että edellä mainittuja toimintoja ei 
voitaisi ylläpitää; näistä operaattoreista on 
ei-tyhjentävä luettelo liitteessä II

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) ’säännellyllä markkinalla’ 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivin 2004/39/EY1 4 artiklan 
14 kohdassa määriteltyä säänneltyä 
markkinaa;
________________
 1 Rahoitusvälineiden markkinoista 
21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/39/EY (EUVL L 45, 
16.2.2005, s. 18).

Or. en

Perustelu

Määritelmän mukauttaminen myöhemmin hyväksyttävään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] muuttamisesta.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 11 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) ’monenkeskisellä 
kaupankäyntijärjestelmällä’ direktiivin 
2004/39/EY 4 artiklan 15 kohdassa 
määriteltyä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää;

Or. en

Perustelu

Määritelmän mukauttaminen myöhemmin hyväksyttävään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] muuttamisesta.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 11 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 c) 'organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä' 
monenkeskistä järjestelmää, joka ei ole 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämä säännelty 
markkina, monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä tai 
keskusvastapuoli ja jossa useiden 
kolmansien osapuolten 
joukkovelkakirjoja, strukturoituja 
rahoitustuotteita, päästöoikeuksia tai 
johdannaisia koskevat osto- ja 
myynti-intressit voivat olla keskenään 
vuorovaikutuksessa siten, että tuloksena 
on sopimus direktiivin 2004/39/EY II
osaston säännösten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Määritelmän käyttöönotto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen rahoitusvälineiden 
markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 
annetun asetuksen [Euroopan markkinarakenneasetus] muuttamisesta mukaisesti ja 
edellyttäen, että kyseinen asetus hyväksytään.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) riskinhallintakehys, johon sisältyy
riskien yksilöinti, priorisointi, arviointi ja 
käsittely, mahdollisten turvapoikkeamien 
vaikutusten arviointi, ehkäisy- ja 
valvontamahdollisuudet sekä 
mahdollisten vastatoimien valintaa 
koskevat kriteerit;

Or. en
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Perustelu

Sanamuotoa olisi laajennettava siten, että siihen sisällytetään myös muita tietoturvaan 
liittyvien riskien hallinnassa tarvittavia toimia.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) suunnitelman täytäntöönpanoon 
osallistuvien eri toimijoiden tehtävien ja 
vastuiden määrittely,

(b) kehyksen täytäntöönpanoon 
osallistuvien eri viranomaisten ja muiden
toimijoiden tehtävien ja vastuiden 
määrittely,

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuudesta vastaava kansallinen 
toimivaltainen viranomainen

Verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuudesta vastaavat kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset ja 
yhteyspisteet

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 33

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 viranomainen, 
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

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset ja yhteyspiste tekevät tiivistä 
yhteistyötä tässä direktiivissä 
vahvistettujen velvoitteiden täyttämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Yhteyspiste varmistaa, että muiden 
yhteyspisteiden kanssa tehdään rajat 
ylittävää yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät 
tekniset, taloudelliset ja henkilöstön 
voimavarat, jotta ne voivat suorittaa 
tehokkaasti ja tuloksekkaasti niille 
osoitetut tehtävät ja siten täyttää tämän 
direktiivin tavoitteet. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava toimivaltaisten 
viranomaisten tuloksellinen, tehokas ja 
suojattu yhteistyö 8 artiklassa tarkoitetussa 
verkostossa.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla ja 
yhteyspisteillä on riittävät tekniset, 
taloudelliset ja henkilöstön voimavarat, 
jotta ne voivat suorittaa tehokkaasti ja 
tuloksekkaasti niille osoitetut tehtävät ja 
siten täyttää tämän direktiivin tavoitteet. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
yhteyspisteiden tuloksellinen, tehokas ja 
suojattu yhteistyö 8 artiklassa tarkoitetussa 
verkostossa.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset saavat 
turvapoikkeamista ilmoitukset 
julkishallinnoilta ja markkinatoimijoilta 

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

2 kohdassa säädetään sekä 15 artiklassa 
tarkoitetut täytäntöönpanovaltuudet ja 
täytäntöönpanon valvontavaltuudet.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tarvittaessa kuultava asiaankuuluvia 
kansallisia lainvalvontaviranomaisia ja 
tietosuojaviranomaisia ja tehtävä 
yhteistyötä niiden kanssa.

5. Toimivaltaisten viranomaisten ja 
yhteyspisteiden on tarvittaessa kuultava 
asiaankuuluvia kansallisia 
lainvalvontaviranomaisia ja 
tietosuojaviranomaisia ja tehtävä 
yhteistyötä niiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava 
komissiolle viipymättä toimivaltaisen 
viranomaisen nimeämisestä ja tehtävistä 
sekä mahdollisista myöhemmistä 
muutoksista näissä tiedoissa. Jokaisen 
jäsenvaltion on julkistettava toimivaltaisen 
viranomaisen nimeäminen.

6. Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava 
komissiolle viipymättä toimivaltaisten 
viranomaisten ja yhteyspisteiden
nimeämisestä ja tehtävistä sekä 
mahdollisista myöhemmistä muutoksista 
näissä tiedoissa. Jokaisen jäsenvaltion on 
julkistettava toimivaltaisten viranomaisten
nimeäminen.

Or. en
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Tarkistus 40

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 muodostavat 
verkoston (jäljempänä 
’yhteistyöverkosto’), jotta voidaan tehdä 
yhteistyötä verkko- ja tietojärjestelmiin 
vaikuttavien turvariskien ja -poikkeamien 
torjumiseksi.

Or. en

Tarkistus 41

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 
antamalla asiantuntemusta ja neuvontaa.

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

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – johdantokappale



PE514.882v01-00 28/55 PR\942819FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteistyöverkostossa toimivaltaisten 
viranomaisten on

3. Yhteistyöverkostossa yhteyspisteiden on

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Yhteistyöverkosto julkaisee vuosittain 
kertomuksen edeltävästä vuodesta. 
Kertomus perustuu verkoston toteuttamiin 
toimiin ja tämän direktiivin 14 artiklan 
4 kohdan mukaisesti annettuun 
tiivistelmäraporttiin.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – f alakohta

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 vaihdettava tietoa 
kaikista asiaankuuluvista seikoista 
Europolin yhteydessä toimivan Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskuksen kanssa ja 
muiden asianomaisten, erityisesti 
tietosuojan, energiahuollon, liikenteen, 
pankkitoimen, rahoitusmarkkinoiden 
infrastruktuurien ja terveydenhuollon alan 
eurooppalaisten elinten kanssa,

Or. en
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Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

(i a) osallistettava tarvittaessa 
markkinatoimijat sekä kuultava niitä ja 
vaihdettava niiden kanssa tietoja.

Or. en

Tarkistus 46

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 
yhteyspisteiden ja komission välisen 
yhteistyön helpottamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
kuulemismenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

Näihin perusteisiin on sisällytettävä 
vähintään direktiivin 95/46/EY 16 ja 
17 artiklan sekä asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 21 ja 22 artiklan mukaiset 
luottamuksellisuutta ja turvallisuutta 
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koskevat toimet.

Or. en

Tarkistus 48

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

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten ja 
komission on varhaisvaroituksissa 
annettava kaikki asiaankuuluvat hallussaan 
olevat tiedot, joista voi olla hyötyä 
turvariskin tai -poikkeaman arvioinnissa.

2. Yhteyspisteiden ja komission on 
varhaisvaroituksissa annettava kaikki 
asiaankuuluvat hallussaan olevat tiedot, 
joista voi olla hyötyä turvariskin tai 
-poikkeaman arvioinnissa.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta
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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 
rikollisuutta, yhteyspisteiden tai komission 
on ilmoitettava tästä Europolin yhteydessä 
toimivalle Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskukselle.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle 18 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitetut varhaisvaroituksen 
käynnistävät turvariskit ja -poikkeamat.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

“Turvariski” ja “turvapoikkeama” on määritelty 3 artiklan 3 ja 4 kohdassa. Näiden 
käsitteiden tarkempi määrittely delegoiduissa säädöksissä voisi johtaa ristiriitaisuuksiin 
perussäädöksen kanssa. Direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa määritellään sitä paitsi jo 
tarkemmat perusteet varhaisvaroituksille.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 10 artiklassa tarkoitetun 
varhaisvaroituksen jälkeen toimivaltaisten 
viranomaisten on asiaankuuluvat tiedot 
arvioituaan sovittava koordinoidusta 

1. Edellä 10 artiklassa tarkoitetun 
varhaisvaroituksen jälkeen yhteyspisteiden
on asiaankuuluvat tiedot arvioituaan 
sovittava koordinoidusta reagoinnista 
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reagoinnista 12 artiklassa tarkoitetun 
unionin verkko- ja tietoturvan 
yhteistyösuunnitelman mukaisesti.

12 artiklassa tarkoitetun unionin verkko- ja 
tietoturvan yhteistyösuunnitelman 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– muoto ja menettelyt sille, miten 
toimivaltaiset viranomaiset keräävät ja 
jakavat yhteensopivaa ja vertailukelpoista 
tietoa turvariskeistä ja -poikkeamista,

– muoto ja menettelyt sille, miten 
yhteyspisteet keräävät ja jakavat 
yhteensopivaa ja vertailukelpoista tietoa 
turvariskeistä ja -poikkeamista,

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

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. 
Kaikki henkilötietojen siirrot unionin 
ulkopuolisissa maissa oleville 
vastaanottajille on tehtävä direktiivin 
95/46/EY 25 ja 26 artiklan sekä asetuksen 
(EY) N:o 45/2001 9 artiklan mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 55

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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 
turvapoikkeamien vaikutukset ja näin 
taataan näiden verkko- ja tietojärjestelmien 
tukemien palvelujen jatkuvuus.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkishallinnot ja markkinatoimijat 
ilmoittavat toimivaltaiselle viranomaiselle 
turvapoikkeamista, jotka vaikuttavat 
merkittävästi niiden tarjoamien keskeisten 
palvelujen turvallisuuteen.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkishallinnot ja markkinatoimijat 
ilmoittavat toimivaltaiselle viranomaiselle 
tai yhteyspisteelle turvapoikkeamista, jotka 
vaikuttavat merkittävästi niiden tarjoamien 
keskeisten palvelujen jatkuvuuteen. 
Turvapoikkeaman vaikutuksen 
merkittävyyttä arvioitaessa otetaan 
huomioon muun muassa seuraavat 
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muuttujat:

Or. en

Perustelu

Turvapoikkeaman vaikutuksen merkittävyyden arvioinnissa käytettyjen, a, b ja c kohdassa 
vahvistettujen muuttujien tulisi vastata turvapoikkeamista ilmoittamista koskevien ENISAn 
antamien teknisten suuntaviivojen mukaisesti vahvistettuja muuttujia (direktiivi 2009/140/EY).

Tarkistus 57

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

Komission teksti Tarkistus

(a) niiden käyttäjien lukumäärä, joiden 
keskeisiin palveluihin turvapoikkeama 
vaikuttaa;

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b) turvapoikkeaman kesto;

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c) turvapoikkeaman vaikutusten 
maantieteellinen levinneisyys.
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Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Markkinatoimijoiden on ilmoitettava 
1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista 
turvapoikkeamista toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai yhteyspisteelle siinä 
jäsenvaltiossa, jossa turvapoikkeama 
vaikuttaa keskeisiin palveluihin. Jos 
turvapoikkeama vaikuttaa keskeisiin 
palveluihin useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa, ilmoituksen vastaanottanut 
yhteyspiste varoittaa muita asianomaisia 
yhteyspisteitä markkinatoimijoilta 
saamiensa tietojen perusteella.

Or. en

Tarkistus 61

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. Yhteyspiste voi 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. Yhteyspisteen on 
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toimitettava yhteistyöverkostolle vuosittain 
tiivistelmäraportti vastaanotetuista 
ilmoituksista ja tämän kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimista.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle 18 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään olosuhteet, 
joissa julkishallintojen ja 
markkinatoimijoiden edellytetään 
ilmoittavan turvapoikkeamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jollei 5 kohdan mukaisesti 
hyväksytyistä delegoiduista säädöksistä 
muuta johdu, toimivaltaiset viranomaiset 
voivat hyväksyä suuntaviivoja ja 
tarvittaessa antaa ohjeita liittyen 
olosuhteisiin, joissa julkishallintojen ja
markkinatoimijoiden edellytetään 
ilmoittavan turvapoikkeamista.

6. Toimivaltaiset viranomaiset tai 
yhteyspisteet voivat hyväksyä 
suuntaviivoja olosuhteista, joissa 
markkinatoimijoiden edellytetään 
ilmoittavan turvapoikkeamista.

Or. en
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Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla on kaikki
tarvittavat valtuudet tutkia tapaukset, joissa 
julkishallinnot tai markkinatoimijat eivät 
ole noudattaneet 14 artiklan mukaisia 
velvoitteitaan, sekä näiden tapausten 
vaikutukset verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuuteen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla ja 
yhteyspisteillä on tarvittavat valtuudet 
tutkia tapaukset, joissa markkinatoimijat 
eivät ole noudattaneet 14 artiklan mukaisia 
velvoitteitaan, sekä näiden tapausten 
vaikutukset verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuuteen.

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet 
vaatia markkinatoimijoita ja 
julkishallintoja

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla ja 
yhteyspisteillä on valtuudet vaatia 
markkinatoimijoita

Or. en

Tarkistus 66

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 
sisäisten tarkastajien, pätevän 
ulkopuolisen elimen tai kansallisen 
viranomaisen suorittaman 
turvallisuustarkastuksen tuloksia ja 
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toimittamaan todisteet toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai yhteyspisteelle.
Toimivaltainen viranomainen tai 
yhteyspiste voi tarvittaessa pyytää 
lisätodisteita tai suorittaa 
lisätarkastuksen.

Or. en

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten ja 
yhteyspisteiden on pyynnön esittäessään 
ilmoitettava, mihin tarkoitukseen ne 
tarvitsevat todisteita, ja täsmennettävä, 
mitä tietoja ne haluavat.

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet 
antaa sitovia ohjeita markkinatoimijoille ja 
julkishallinnoille.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla ja 
yhteyspisteillä on valtuudet antaa sitovia 
ohjeita markkinatoimijoille.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 70

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. Yhteyspisteet ja 
tietosuojaviranomaiset kehittävät 
yhteistyössä ENISAn kanssa 
tiedonvaihtomekanismeja ja yhden 
yhteisen mallin, jota käytetään sekä 
tämän direktiivin 14 artiklan 2 kohdan 
että yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen [xxx] 
mukaisten ilmoitusten tekemiseen.

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikkiin tämän luvun nojalla 
julkishallinnoille ja markkinatoimijoille 
määrättäviin velvoitteisiin voidaan hakea 
muutosta tuomioistuimessa.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikkiin tämän luvun nojalla 
markkinatoimijoille määrättäviin 
velvoitteisiin voidaan hakea muutosta 
tuomioistuimessa.

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii 
täytäntöönpanosäädöksillä luettelon 
1 kohdassa tarkoitetuista standardeista. 
Luettelo julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
seuraamuksia ei sovelleta tapauksissa, 
joissa markkinatoimija ei ole jättänyt 
täyttämättä velvoitteitaan tahallisesti tai 
vakavan huolimattomuuden vuoksi.

Or. en
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Tarkistus 74

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 9 artiklan 2 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.

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 
2 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa ja 
14 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
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Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 9 artiklan 2 kohdan, 
10 artiklan 5 kohdan ja 14 artiklan 
5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä 9 artiklan 2 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Markkinatoimijat, joita tarkoitetaan 
3 artiklan 8 kohdan a alakohdassa:

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Otsikko ”Markkinatoimijat, joita tarkoitetaan 3 artiklan 8 kohdan a alakohdassa:” olisi 
poistettava. Poistaminen tarkistuksella ei ollut teknisesti mahdollista.
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Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköisen kaupankäynnin alustat Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Internet-välitteiset maksupalvelut Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Verkkoyhteisöpalvelut Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hakukoneet Poistetaan.



PE514.882v01-00 44/55 PR\942819FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pilvipalvelut Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sovelluskaupat Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 84

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

Komission teksti Tarkistus

(a) Sähkö
– Toimittajat
– Jakeluverkot ja vähittäiskaupan 
toimittajat
– Sähkön siirtoverkot
– Sähkömarkkinatoimijat

Or. en
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Perustelu

Rakenteen tulisi olla seuraava: 1. Energia – a) Sähkö – Luetelmakohdat. Samaa rakennetta 
käytetään myös seuraavissa tarkistuksissa.

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b) Öljy
– Öljynsiirtoputkistot ja öljyvarastot
– Öljyn tuotanto-, jalostus- ja 
käsittelylaitteistojen operaattorit, 
varastointi ja siirto

Or. en

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c) Kaasu
– Toimittajat
– Jakeluverkot ja vähittäiskaupan 
toimittajat
– Maakaasun siirtoverkot ja 
varastointioperaattorit sekä nesteytetyn 
maakaasun operaattorit
– Maakaasun tuotanto-, jalostus- ja 
käsittelylaitteistojen operaattorit, 
varastointi ja siirto
– Kaasumarkkinatoimijat

Or. en
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Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Sähkön- ja kaasuntoimittajat Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liitteen II toisen osan (johon viitataan 3 artiklan 8 kohdan b alakohdassa) uudelleenjäsentely 
neuvoston direktiivin 2008/114/EY liitteen I rakennetta vastaavasti. Tämä perustelu pätee 
myös seuraaviin tarkistuksiin.

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Sähkön ja/tai kaasun jakeluverkot ja 
vähittäiskaupan toimittajat

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Maakaasun siirtoverkot ja varastointi 
sekä nesteytetyn maakaasun operaattorit

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Sähkön siirtoverkot Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Öljysiirtoputkistot ja öljyvarastot Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Sähkö- ja kaasumarkkinatoimijat Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Öljyn ja maakaasun tuotanto-, jalostus-
ja käsittelylaitteistojen operaattorit

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 94

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

Komission teksti Tarkistus

(a) Maantieliikenne
(i) Liikenteenhallinnan ja -ohjauksen 
ylläpitäjät
(ii) Liitännäiset logistiikkapalvelut:
– varastot ja varastointi
– rahdinkäsittely ja
– muut liikenteen tukitoiminnot

Or. en

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b) Rautatieliikenne
(i) Rautatiet (infrastruktuurin ylläpitäjät, 
integroituneet yritykset ja 
rautatieliikenteen harjoittajat)
(ii) Liikenteenhallinnan ja -ohjauksen 
ylläpitäjät
(iii) Liitännäiset logistiikkapalvelut:
– varastot ja varastointi
– rahdinkäsittely ja
– muut liikenteen tukitoiminnot

Or. en
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Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c) Lentoliikenne
(i) Lentoliikenteen (rahti- ja 
matkustajaliikenteen) harjoittajat
(ii) Lentoasemat
(iii) Liikenteenhallinnan ja -ohjauksen 
ylläpitäjät
(iv) Liitännäiset logistiikkapalvelut:
– varastointi
– rahdinkäsittely ja
– muut liikenteen tukitoiminnot

Or. en

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d) Meriliikenne
(i) Merenkulun (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
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Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Lentoliikenteen (rahti- ja 
matkustajaliikenteen) harjoittajat

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Merenkulun (meri- ja 
rannikkoliikenteen matkustaja- ja 
rahtiliikenteen) harjoittajat

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Rautatiet (infrastruktuurin ylläpitäjät, 
integroituneet yritykset ja 
rautatieliikenteen harjoittajat)

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Lentoasemat Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Satamat Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Liikenteenhallinnan ja -ohjauksen 
ylläpitäjät

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Liitännäiset logistiikkapalvelut 
a) varastot ja varastointi, b) 

Poistetaan.
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rahdinkäsittely ja c) muut liikenteen 
tukitoiminnot.

Or. en

Tarkistus 105

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Finanssimarkkinoiden infrastruktuurit: 
pörssit ja keskusvastapuoliyhteisöt.

4. Finanssimarkkinoiden infrastruktuurit: 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät, organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ja 
keskusvastapuoliyhteisöt. 

Or. en

Perustelu

Liitteen II sanamuodon mukauttaminen myöhemmin hyväksyttävään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] muuttamisesta sekä sen mukaisten määritelmien käyttöönotto.
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PERUSTELUT

1. Taustaa

Euroopan digitaalistrategiassa kehotettiin jo vuonna 2010 ottamaan käyttöön 
lainsäädäntövälineitä, joilla taataan korkeatasoinen verkko- ja tietoturva. Verkko- ja 
tietojärjestelmien keskinäisen riippuvuuden vuoksi merkittävät häiriöt yhdessä jäsenvaltiossa 
voivat vaikuttaa myös muihin jäsenvaltioihin ja koko unioniin. Verkko- ja tietojärjestelmien 
sietokyky ja vakaus sekä keskeisten palvelujen häiriötön jatkuminen ovat olennaisen tärkeitä 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja erityisesti digitaalisten sisämarkkinoiden
edelleenkehittämisen kannalta.

Koska unionin jäsenvaltioiden kapasiteetissa on suuria eroja ja menettelyt ovat epäyhtenäisiä, 
komissio pyrkii ehdotuksessaan direktiiviksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko-
ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa parantamaan internetin sekä yksityisten 
verkkojen ja tietojärjestelmien turvallisuutta, koska niillä tuetaan yhteiskunnan ja 
kansantalouksien toimintaa.

Komissio edellyttää siksi, että jäsenvaltiot parantavat varautumistasoaan ja keskinäistä 
yhteistyötään. Elintärkeiden infrastruktuurien (muun muassa energia ja liikenne) operaattorien 
ja keskeisten tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien sekä julkishallinnon olisi siksi 
hyväksyttävä tarkoituksenmukaisia toimia turvariskien hallitsemiseksi ja raportoitava 
vakavista turvapoikkeamista kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

2. Mietintöluonnos

Esittelijä kannattaa direktiiviehdotuksen yleistavoitetta, joka on verkko- ja tietoturvan 
yhteisen korkean tason varmistaminen. Esittelijä katsoo, että tätä direktiiviä olisi ehdotettujen 
toimien tehostamiseksi aluksi sovellettava vain tiettyihin operaattoreihin, että sillä olisi 
turvattava verkko- ja tietojärjestelmiin jo tehdyt investoinnit sekä vältettävä päällekkäisiä 
institutionaalisia rakenteita ja markkinatoimijoille määrättäviä päällekkäisiä velvoitteita. 
Lisäksi esittelijä katsoo, että direktiivillä olisi tuettava julkisten ja yksityisten toimijoiden 
luottamuksellisten suhteiden ja vuorovaikutuksen kehittämistä ja pyrittävä välttämään 
kielteistä asennoitumista, jossa sääntöjä vain noudatetaan sen sijaan, että pyritään toivottuun 
”riskinhallintakulttuuriin”. Nämä näkökohdat huomioon ottaen esittelijä ehdottaa, että 
direktiivin vaikutusta tehostetaan muuttamalla sitä seuraavasti.

A. Soveltamisala

Direktiiviluonnoksessa asetetaan velvoitteita julkishallinnoille ja markkinatoimijoille, 
elintärkeät infrastruktuurit ja tietoyhteiskunnan palvelut mukaan luettuina. Oikeasuhteisuuden 
säilyttämiseksi ja jotta direktiivillä saavutetaan nopeasti tuloksia, luvussa IV vahvistetut 
pakolliset toimet olisi esittelijän mielestä rajattava koskemaan vain infrastruktuureja, jotka 
ovat elintärkeitä suppeammassa mielessä. Esittelijä katsoo siksi, että tietoyhteiskunnan 
palveluja ei tulisi sisällyttää tämän direktiivin liitteeseen II. Direktiivissä olisi sen sijaan 
keskityttävä markkinatoimijoihin, jotka tarjoavat palveluja muun muassa energian, liikenteen, 
terveydenhuollon ja rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurien alalla.
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Koska julkishallinnoilla on julkisia tehtäviä, niiden on noudatettava asianmukaista 
huolellisuutta verkko- ja tietojärjestelmiensä hallinnoinnissa. Esittelijän mielestä ei siksi ole 
tarkoituksenmukaista määrätä niille samoja velvoitteita kuin markkinatoimijoille.
Soveltamisalan muuttamisen lisäksi esittelijä kannattaa liitteen II ei-tyhjentävää luonnetta 
sekä direktiivin säännöllistä tarkistamista siten, että myös tekniikan kehittyminen otetaan 
huomioon.

B. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset

Direktiiviehdotuksessa säädetään, että kuhunkin jäsenvaltioon nimetään yksi kansallinen 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa direktiivin soveltamisen valvonnasta. Esittelijän 
mielestä tällöin ei oteta riittävästi huomioon jo olemassa olevia rakenteita.
Joillakin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla aloilla markkinatoimijat ilmoittavat jo 
virallisesti tai epävirallisesti oman alansa sääntelyviranomaiselle tietyistä verkko- ja 
tietoturvapoikkeamista. Koska nämä viranomaiset ovat suoraan yhteydessä kyseisiin aloihin 
ja niillä on niihin tiiviit suhteet, ne tuntevat perusteellisesti omaan alaansa kohdistuvat uhkat 
ja niiden heikkoudet ja kykenevät siksi parhaiten arvioimaan mahdollisten tulevien tai 
nykyisten turvapoikkeamien vaikutukset kyseiseen alaan.

Joidenkin jäsenvaltioiden on nykyisten alakohtaisten investointien lisäksi mahdollisesti 
nimettävä useampia kuin yksi kansallinen toimivaltainen viranomainen perustuslaillisen 
rakenteensa tai muiden syiden vuoksi. Esittelijä ehdottaa siksi, että direktiiviä tarkistetaan 
niin, että siinä sallitaan useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen 
jäsenvaltiota kohti. Direktiivin johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi jäsenvaltiossa 
sekä tehokkaan ja sujuvan yhteistyön mahdollistamiseksi unionin tasolla kunkin jäsenvaltion 
olisi nimettävä yksi yhteyspiste, joka vastaa muun muassa osallistumisesta 8 artiklassa 
tarkoitettuun yhteistyöverkostoon ja varhaisvaroitusten antamiseen 10 artiklan mukaisesti.

C Yhteistyöverkosto

Esittelijä katsoo, että yhteistyöverkoston vahvistamiseksi olisi tarvittaessa harkittava 
markkinatoimijoiden osallistamista siihen. Verkoston toiminnasta annettavasta vuotuisesta 
kertomuksesta saataisiin arvokasta tietoa edistymisestä parhaiden käytäntöjen vaihtamisessa 
jäsenvaltioiden välillä ja turvapoikkeamien ilmoittamisen kehittymisestä unionissa.

D. Turvallisuusvaatimukset ja turvapoikkeamien ilmoittaminen

Tärkein uudistus direktiiviehdotuksessa on se, että markkinatoimijat velvoitetaan 
ilmoittamaan turvapoikkeamista, jotka vaikuttavat merkittävästi keskeisten palvelujen 
turvallisuuteen. Velvoitteiden laajuuden selventämiseksi ja niiden sisällyttämiseksi 
perussäädökseen esittelijä ehdottaa, että 14 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut delegoidut 
säädökset korvataan ilmoitettavien turvapoikkeamien merkittävyyden määrittämiseen 
tarkoitetuilla selkeillä perusteilla. Koska tarkoituksena on vastaavuus direktiiviin 
2009/140/EY kanssa, ilmoittamisen laajuutta ja perusteita voitaisiin selkeyttää 
indikaattoreilla, jotka vastaavat niitä indikaattoreita, joista määrätään ENISAn teknisissä 
suuntaviivoissa kyseisen direktiivin mukaisten ilmoitusten osalta. Lisäksi esittelijä ehdottaa, 
että turvapoikkeamiin liittyvien tietojen julkistamista koskevia turvatoimia vahvistetaan ja että 
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säädösten sovellettavuutta selkeytetään tapauksissa, joissa turvapoikkeamalla vaikuttaa 
keskeisiin palveluihin useissa jäsenvaltioissa, jotta ei aseteta moninkertaisia tai epäselviä 
ilmoittamisvelvoitteita.

E. Täytäntöönpano ja sen valvonta

Esittelijä pitää erittäin tärkeänä, että lujitetaan riskinhallintakulttuuria ja että se pohjautuu 
markkinatoimijoiden jo nykyisin toteuttamiin toimiin. Esittelijä katsoo, että tärkeämpää kuin 
se, millä tavoin konkreettisista riskinhallintatoimista ilmoitetaan, ovat markkinatoimijoiden 
yhteistyö ja niiden toteuttamat toimet.

Siksi 15 artiklassa on sallittava joustavuus, kun on kyse markkinatoimijoilta vaadittavista 
turvatoimien tosiasiallista täytäntöönpanoa koskevista todisteista. Olisi sallittava muutkin 
täytäntöönpanoa koskevat todisteet kuin turvallisuustarkastukset.

F. Seuraamukset

Vaikka esittelijä pitää välttämättömänä, että direktiiviin sisällytetään markkinatoimijoille 
direktiivin noudattamatta jättämisestä määrättäviä seuraamuksia koskevia säännöksiä, hän 
katsoo, että mahdolliset seuraamukset eivät saisi tehdä markkinatoimijoista haluttomampia 
ilmoittamaan turvapoikkeamista ja siten johtaa kielteisiin seurauksiin. Olisi pyrittävä 
välttämään sitä, että pikainen ilmoittaminen turvapoikkeamista vaarantuu sen vuoksi, että 
menettelyyn liittyvien vaatimusten noudattamatta jättämisestä määrätään seuraamuksia. 
Esittelijä ehdottaa siksi, että selvennetään, että seuraamuksia ei sovelleta tapauksissa, joissa 
markkinatoimija on jättänyt täyttämättä luvun VI mukaiset velvoitteensa, mutta ei ole tehnyt 
sitä tahallisesti tai vakavan huolimattomuuden vuoksi.


