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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Tämä direktiivi on osa unionin yleistä 
strategiaa, joka koskee järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaa, 
tietokoneverkkojen vahvistamista, 
elintärkeiden tietoinfrastruktuurien 
suojelua ja tietosuojaa, ja sen tavoitteena 
on lähentää tietojärjestelmiin kohdistuvia 
hyökkäyksiä koskevia jäsenvaltioiden 
rikosoikeudellisia säännöksiä ja parantaa 
oikeus- ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten, jäsenvaltioiden poliisi- ja 
muut erikoistuneet 
lainvalvontaviranomaiset mukaan 
luettuina, komission, Eurojustin, 
Europolin, unionin ja kansallisten 
tietotekniikan kriisiryhmien ja Euroopan 
verkko- ja tietoturvaviraston välistä 
yhteistyötä, jotta mahdollistetaan yhteinen 
ja kattava unionin lähestymistapa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tietojärjestelmät ovat tärkeä osa 
poliittista, sosiaalista ja taloudellista 
vuorovaikutusta Euroopassa. Yhteiskunta 
on yhä enemmän riippuvainen tällaisista 
järjestelmistä. Euroopan 
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sisämarkkinoiden sekä kilpailukykyisen ja 
innovoivan talouden kannalta on erittäin 
tärkeää, että nämä järjestelmät toimivat 
sujuvasti ja turvallisesti Euroopassa. 
Vaikka tietojärjestelmistä on suurta 
hyötyä, ne myös aiheuttavat useita 
turvallisuusriskejä, sillä ne ovat 
monimutkaisia ja alttiita monenlaiselle 
tietoverkkorikollisuudelle. 
Tietojärjestelmien turvallisuus on siksi 
jatkuva huolenaihe, johon jäsenvaltioiden 
ja unionin on vastattava tehokkaasti.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Tietojärjestelmiä vastaan tehtyjen 
hyökkäysten takana voi olla monia eri 
toimijoita, kuten terroristit, järjestäytyneet 
rikollisryhmät, maat tai yksittäiset 
henkilöt. Ne ovat kasvava uhka 
tietojärjestelmien toiminnalle unionissa ja 
maailmanlaajuisesti, ja samalla 
tietojärjestelmiin kohdistuvien 
terrorihyökkäysten tai poliittisista syistä 
tapahtuvien hyökkäysten mahdollisuus 
herättää lisääntyvää huolta, sillä 
tietojärjestelmät ovat osa jäsenvaltioiden ja 
unionin elintärkeää infrastruktuuria. Tätä 
uhkaa pahentaa huomattavasti se, että 
osalla näistä rikkomuksista on 
rajatylittäviä vaikutuksia, 
rikoksentekijöille niistä aiheutuvat riskit 
ja kustannukset ovat melko pieniä ja 
niillä voidaan saavuttaa suurta etua ja 
aiheuttaa vahinkoa. Koska hyökkäykset 
uhkaavat turvallisemman tietoyhteiskunnan 
toteuttamista sekä vapauteen, 
demokratiaan, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvan alueen kehittämistä sekä 
vaikeuttavat Euroopan digitaalisten 
sisämarkkinoiden perustamista, niihin on 
varauduttava Euroopan unionin tasolla 
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sekä kansainvälisesti esimerkiksi 
vuodelta 2001 peräisin olevan Euroopan 
neuvoston tietoverkkorikollisuutta 
koskevan yleissopimuksen avulla.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Eurooppalaisia verkostoja tai 
tietojärjestelmiä vastaan viime aikoina 
tehdyt tietoverkkohyökkäykset ovat 
aiheuttaneet unionille merkittäviä 
taloudellisia ja turvallisuutta koskevia 
vahinkoja.

Perustelu

Tarkistus perustuu unionin toimielimiin maaliskuussa 2011 kohdistuneisiin 
tietoverkkohyökkäyksiin ja Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään kohdistuneisiin 
useisiin rikkomuksiin, jotka aiheuttivat miljoonien eurojen päästövarkauksia.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) On todisteita siitä, että pyritään 
tekemään entistä vaarallisempia ja toistuvia 
laajamittaisia hyökkäyksiä, muun muassa 
hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä, 
kansainvälisten järjestöjen, maiden, 
unionin tai julkisen tai yksityisen sektorin 
tiettyjen toimintojen kannalta elintärkeitä 
tietojärjestelmiä vastaan. Tällaiset 
hyökkäykset voivat aiheuttaa merkittäviä 
taloudellisia vahinkoja katkaisemalla 
tietojärjestelmät ja kommunikaation ja 
aiheuttamalla kaupallisesti tärkeiden 
luottamuksellisten tietojen tai muiden 
tietojen menetyksen tai muuttumisen. 
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Tämä vaikuttaa erityisesti innovatiivisiin 
pk-yrityksiin, koska ne ovat riippuvaisia 
tietojärjestelmien moitteettomasta 
toiminnasta ja saatavuudesta mutta 
pystyvät usein käyttämään vähemmän 
resursseja tietoturvallisuuteen. Tähän 
suuntaukseen liittyvät nopeasti kehittyvä 
tietotekniikka ja entistä kehittyneemmät 
välineet, joita rikoksentekijät voivat 
käyttää käynnistääkseen erilaisia 
tietoverkkohyökkäyksiä, joilla kyetään 
melko todennäköisesti aiheuttamaan 
taloudellista ja yhteiskunnallista 
vahinkoa.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Alan yhteiset, erityisesti 
tietojärjestelmiä ja dataa koskevat 
määritelmät, ovat tärkeitä sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltiot 
soveltavat tätä direktiiviä yhdenmukaisesti.

(4) Alan yhteiset, erityisesti 
tietojärjestelmiä, dataa sekä 
tietojärjestelmiin ja dataan kohdistuvia 
rikoksia koskevat määritelmät, ovat 
erittäin tärkeitä sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltiot soveltavat tätä direktiiviä 
yhdenmukaisesti ja yhtenäisesti.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Jäsenvaltiot, unioni ja yksityissektori 
ottavat käyttöön toimia, joilla pyritään 
lisäämään tietojärjestelmien turvallisuutta 
ja eheyttä sekä estämään hyökkäykset ja 
vähentämään niiden vaikutuksia.
Jäsenvaltioiden olisi lisäksi säädettävä 
tehokkaista toimista tällaisten 
hyökkäysten ehkäisemiseksi ja
tietojärjestelmiin kohdistuviin 
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hyökkäyksiin syyllistyneille määrättävistä 
yhdenmukaisista seuraamuksista, jotka 
olisi otettava käyttöön osana laajempia 
kansallisia strategioita, joilla estetään ja 
torjutaan tällaisia hyökkäyksiä.
Säädettyjen seuraamusten olisi oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden soveltamien 
seuraamusten ja rangaistusten 
lähentäminen on välttämätöntä, sillä 
uhkat ovat usein rajatylittäviä, ja 
lähentämisen tarkoituksena on vähentää 
jäsenvaltioiden välisiä eroja siinä, miten 
unionissa tehtyjen rikosten suhteen 
toimitaan.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jäsenvaltioiden, unionin ja 
yksityissektorin olisi ryhdyttävä 
yhteistyössä Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston kanssa toimiin, joilla 
parannetaan tietojärjestelmien 
turvallisuutta ja loukkaamattomuutta, 
ehkäistään hyökkäyksiä ja vähennetään 
hyökkäysten vaikutuksia.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Neuvoston 27 ja 28 päivänä 
marraskuuta 2008 antamien päätelmien 
mukaan jäsenvaltioiden ja komission 
kanssa olisi luotava uusi strategia ottaen 
huomioon tietoverkkorikollisuutta 
koskevan Euroopan neuvoston vuonna 
2001 tekemän yleissopimuksen sisältö.

(8) Neuvoston 27 ja 28 päivänä 
marraskuuta 2008 antamien päätelmien 
mukaan jäsenvaltioiden ja komission 
kanssa olisi luotava uusi strategia ottaen 
huomioon tietoverkkorikollisuutta 
koskevan Euroopan neuvoston vuonna 
2001 tekemän yleissopimuksen sisältö.
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Kyseinen yleissopimus on oikeudellinen 
viitekehys torjuttaessa 
tietoverkkorikollisuutta, tietojärjestelmiin 
kohdistuvat hyökkäykset mukaan luettuina. 
Tämä direktiivi pohjautuu mainittuun 
yleissopimukseen.

Neuvoston ja komission olisi 
kannustettava jäsenvaltioita ratifioimaan 
yleissopimus mahdollisimman pian, jos ne 
eivät ole vielä sitä tehneet. Kyseinen 
yleissopimus on oikeudellinen viitekehys 
torjuttaessa tietoverkkorikollisuutta, 
tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset 
mukaan luettuina. Tässä direktiivissä 
otetaan huomioon mainitun 
yleissopimuksen asiaankuuluvat 
määräykset.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tämän direktiivin tarkoituksena ei ole 
asettaa rikosvastuuta silloin, kun teko on 
tehty ilman rikollista tarkoitusta, vaan 
tarkoituksena on tietojärjestelmien 
luvallinen testaus tai suojelu. 

(10) Tätä direktiiviä ei sovelleta toimiin, 
joiden tarkoituksena on varmistaa 
tietojärjestelmien turvallisuus, esimerkiksi 
tietojärjestelmien kyky kestää tässä 
asetuksessa määriteltyjä rikollisia tekoja, 
tai poistaa käytöstä tällaisiin toimiin 
käytettäviä tai käytettäviksi tarkoitettuja 
välineitä. Direktiivin tarkoituksena ei ole 
asettaa rikosvastuuta silloinkaan, kun teko 
täyttää tässä direktiivissä lueteltujen 
rikosten objektiiviset kriteerit mutta on 
tehty ilman rikollista tarkoitusta, ja sen
tarkoituksena on tietojärjestelmien 
luvallinen testaus tai suojelu. 

Perustelu

Haitallisen ja ei-haitallisen pääsyn (muun muassa automaattiset päivitykset) välinen raja on 
välillä hämärä, joten tämän tarkistuksen tavoitteena on selventää, että tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jäävät täysin esimerkiksi virustorjuntaohjelmistojen tai virusten 
poisto-ohjelmien toiminta ja saastuneiden laitteiden eristäminen. 

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Tässä direktiivissä vahvistetaan 
verkostojen, kuten G8:n tai Euroopan 
neuvoston ympärivuorokautisen, seitsemän 
päivää viikossa käytettävissä olevan 
yhteyspisteverkoston, merkitystä 
tietojenvaihdossa, jotta voidaan varmistaa 
välitön avunanto tutkimuksissa tai 
menettelyissä, jotka koskevat 
tietojärjestelmiin ja dataan liittyviä 
rikoksia, tai sähköisessä muodossa olevien
todisteiden keräämisessä rikostapauksissa. 
Kun otetaan huomioon, miten nopeasti 
laajamittaisia hyökkäyksiä voidaan 
toteuttaa, jäsenvaltioiden olisi voitava 
vastata ripeästi yhteyspisteverkoston 
esittämiin kiireellisiin pyyntöihin. Tähän 
avunantoon olisi kuuluttava avustaminen 
seuraavissa toimenpiteissä tai niiden 
toteuttaminen: tekninen neuvonta, tietojen
säilyttäminen, todisteiden kerääminen, 
oikeudellisten tietojen antaminen ja 
epäiltyjen paikantaminen.

(11) Tässä direktiivissä vahvistetaan 
verkostojen, kuten G8:n tai Euroopan 
neuvoston ympärivuorokautisen, seitsemän 
päivää viikossa käytettävissä olevan 
yhteyspisteverkoston, merkitystä 
tietojenvaihdossa, jotta voidaan varmistaa 
välitön avunanto tutkimuksissa tai 
menettelyissä, jotka koskevat 
tietojärjestelmiin ja dataan liittyviä 
rikoksia, tai todisteiden keräämisessä 
rikostapauksissa tai rikoksen tekemistä 
koskevien aikeiden tutkimuksissa. Kun 
otetaan huomioon, miten nopeasti 
laajamittaisia hyökkäyksiä voidaan 
toteuttaa, jäsenvaltioiden, unionin ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston
olisi voitava vastata ripeästi ja tehokkaasti 
yhteyspisteverkoston esittämiin kiireellisiin 
pyyntöihin. Tähän avunantoon olisi 
kuuluttava avustaminen seuraavissa 
toimenpiteissä tai niiden toteuttaminen: 
tekninen apu muun muassa 
tietojärjestelmän toimintakyvyn 
palauttamisesta, tietojen säilyttäminen 
henkilötietojen suojelua koskevien 
periaatteiden mukaisesti, todisteiden 
kerääminen, oikeudellisten tietojen 
antaminen, vaarantuneiden ja/tai vietyjen 
tietojen tunnistaminen ja epäiltyjen 
paikantaminen ja tunnistaminen.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tietojärjestelmiin kohdistuvien 
hyökkäysten ehkäisemisen ja torjumisen 
kannalta on tärkeää, että viranomaiset 
tekevät yhteistyötä yksityissektorin ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa. Näiden 
osapuolten välille olisi luotava pysyvää 
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vuoropuhelua, koska ne turvautuvat 
laajasti tietojärjestelmiin ja järjestelmien 
vakaa ja asianmukainen toiminta 
edellyttää vastuun jakamista. Kun 
luodaan tietoverkkoturvallisuuden 
kulttuuria, on tärkeää parantaa 
sidosryhmien tietoa tietojärjestelmien 
käytöstä.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) On tarpeen kerätä tässä direktiivissä 
tarkoitetuista rikoksista tietoja, jotta 
saadaan täydellisempi kuva ongelmasta 
unionin tasolla ja voidaan suunnitella 
tehokkaampia vastatoimia. Jäsenvaltioiden 
on parannettava tietojärjestelmiin 
kohdistuvia hyökkäyksiä koskevaa 
tietojenvaihtoa komission ja Euroopan 
verkko- ja tietoturvaviraston tuella.
Lisäksi tiedot auttavat erityisvirastoja ja 
-elimiä, kuten jäsenvaltioiden 
CERT-organisaatioita, Europolia ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa, 
arvioimaan paremmin 
tietoverkkorikollisuuden laajuutta ja 
verkko- ja tietoturvallisuuden tilaa 
unionissa ja tukemaan jäsenvaltioita 
tietoturvahäiriöitä koskevien ratkaisujen 
käyttöönotossa. Paremmat tiedot 
nykyisistä ja tulevista riskeistä auttavat 
tekemään asianmukaisempia päätöksiä 
siitä, miten tietojärjestelmiin kohdistuvien 
hyökkäysten aiheuttamia vahinkoja 
voidaan estää, torjua tai vähentää.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tämän direktiivin on täytettävä 
rikosoikeuden oikeusvarmuuden ja 
ennakoitavuuden tiukat vaatimukset, 
mutta samalla on tarpeen luoda tämän 
direktiivin niillä säännöksillä, jotka 
koskevat tiedonkeruuta ja tiedonvaihtoa 
sekä komission velvollisuutta raportoida 
säännöllisesti direktiivin soveltamisesta ja 
tehdä mahdollisesti tarvittavat ehdotukset, 
joustava mekanismi, joka mahdollistaa 
sopeutumisen tulevaan kehitykseen, joka 
saattaa laajentaa tämän direktiivin 
soveltamisalaa. Tällainen tuleva kehitys 
sisältää kaiken teknologisen kehityksen, 
joka mahdollistaa esimerkiksi
tehokkaamman valvonnan 
tietojärjestelmiin kohdistuvien 
hyökkäysten alalla tai helpottaa tällaisten 
hyökkäysten estämistä tai lieventämistä. 

Perustelu

Tietoverkkorikollisuutta koskeva kattava unionin lähestymistapa ei saisi keskittyä ainoastaan 
tehokkaaseen lainvalvontaan, vaikka seuraamusten käyttöönottoa arvostetaankin, vaan olisi 
kehitettävä myös strategioita ja välineitä, joilla estetään tällainen rikollinen toiminta. 

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirastolla olisi oltava merkittävä 
asema jäsenvaltioiden ja unionin 
toimielinten toiminnan koordinoinnissa. 
Virasto voisi esimerkiksi saada 
valvottavakseen niiden välisen 
tietojenvaihdon sekä toimia siten 
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keskitettynä yhteyspisteenä ja unionin 
tietoverkkoturvallisuuden vaarantavien 
tapahtumien rekisterinä. Virasto voisi 
myös saada tehtäväkseen tilastotietojen 
keräämisen tässä direktiivissä 
tarkoitetuista teoista unionin tasolla. Se 
laatisi näiden tietojen perusteella 
tietojärjestelmien ja tietoturvan tilaa 
Euroopassa koskevia selvityksiä.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Jäsenvaltioiden tietojärjestelmiin 
kohdistuviin hyökkäyksiin liittyvien 
lainsäädäntöjen merkittävät puutteet ja 
lainsäädäntöjen väliset erot saattavat 
vaikeuttaa järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin torjuntaa sekä hankaloittaa 
tehokasta poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötä tällä alalla. Koska nykyaikaiset 
tietojärjestelmät eivät tunne 
maantieteellisiä rajoja, niihin kohdistuvilla 
hyökkäyksillä on rajat ylittävä ulottuvuus, 
mikä korostaa pikaista tarvetta unionin 
tason toimiin, joilla lähennetään edelleen 
jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä tällä 
alalla. Unionin olisi lisäksi tehtävä 
enemmän kansainvälistä yhteistyötä 
verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuuden alalla kaikkien 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
toimijoiden kanssa. Lisäksi 
rikosoikeudenkäyntejä koskevien 
toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja 
ratkaisemisesta annetun neuvoston 
puitepäätöksen 2009/948/YOS pitäisi 
helpottaa tietojärjestelmiin kohdistuvia 
hyökkäyksiä koskevien syytetoimien 
koordinointia.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä määritellään 
tietojärjestelmiin kohdistuvien 
hyökkäysten alalla tehdyt rikokset ja 
vahvistetaan vähimmäissäännöt näistä 
rikoksista langetettavista seuraamuksista. 
Sen tavoitteena on myös vahvistaa yhteiset 
säännökset tällaisten hyökkäysten 
torjumiseksi ja parantaa tämän alan 
rikosoikeudellista yhteistyötä Euroopassa.

Tässä direktiivissä määritellään 
tietojärjestelmiin kohdistuvien 
hyökkäysten alalla tehdyt rikokset ja 
vahvistetaan yhdenmukaiset 
vähimmäissäännöt näistä rikoksista 
langetettavista seuraamuksista. Sen 
tavoitteena on myös vahvistaa yhteiset 
säännökset sekä tällaisten hyökkäysten 
torjumiseksi että ehkäisemiseksi ja 
parantaa tämän alan yhteistyötä 
Euroopassa erityisesti rikosoikeudellisissa 
asioissa.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ilmaisulla ’oikeudettomasti’ tarkoitetaan 
järjestelmään tunkeutumista tai sen 
häirintää, johon ei ole järjestelmän tai sen 
osan omistajan tai muun oikeudenhaltijan 
lupaa tai joka ei ole sallittua kansallisen 
lainsäädännön mukaan.

d) ilmaisulla ’oikeudettomasti’ tarkoitetaan 
järjestelmään tunkeutumista tai sen 
häirintää, johon ei ole järjestelmän tai sen 
osan omistajan tai muun oikeudenhaltijan 
lupaa tai joka ei ole sallittua kansallisen 
lainsäädännön tai unionin oikeuden 
mukaan.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojärjestelmän salasana, pääsykoodi 
tai muu vastaava tieto, joka mahdollistaa 
pääsyn tietojärjestelmään tai sen osaan.

b) tietojärjestelmän salasana, pääsykoodi, 
digitaalinen tai fyysinen varmenne tai 
muu vastaava tieto, joka mahdollistaa 
pääsyn tietojärjestelmään tai sen osaan.
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tunnistetietojen laiton välittäminen 
kolmansille henkilöille 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen tekojen toteuttamiseksi on 
rikollinen teko.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jos 3–7 artiklassa tarkoitettuihin tekoihin 
syyllistyy henkilö, jolla on työnsä puolesta 
käyttöoikeudet tietojärjestelmien 
turvajärjestelmiin, sitä pidetään 
raskauttavana olosuhteena ja rikollisena 
tekona.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään viisi vuotta vankeutta, kun teot 
on tehty käyttämällä välinettä, jonka 
tarkoituksena on käynnistää hyökkäyksiä, 
jotka vaikuttavat merkittävään määrään 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään viisi vuotta vankeutta, kun teot 
on tehty käyttämällä välinettä, jonka 
tarkoituksena on käynnistää hyökkäyksiä, 
jotka vaikuttavat merkittävään määrään 
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tietojärjestelmiä tai aiheuttavat 
huomattavaa vahinkoa esimerkiksi 
järjestelmäpalvelujen keskeytyksinä, 
taloudellisina kustannuksina tai 
henkilötietojen menetyksinä.

tietojärjestelmiä tai aiheuttavat 
huomattavaa vahinkoa esimerkiksi 
järjestelmäpalvelujen keskeytyksinä, 
taloudellisina kustannuksina tai 
henkilötietojen tai arkaluonteisten tietojen
menetyksinä.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) teko on tehty sellaisen oikeushenkilön 
hyväksi, jonka kotipaikka on kyseisen 
jäsenvaltion alueella.

c) teko on tehty sellaisen oikeushenkilön 
hyväksi, joka on rekisteröitynyt kyseisen 
jäsenvaltion alueella.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä 
nykyistä kaikkina viikonpäivinä ja 
ympärivuorokautisesti toimivien 
yhteyspisteiden verkostoa 3–8 artiklassa 
tarkoitettuja tekoja koskevaa 
tietojenvaihtoa varten ja 
tietosuojasäännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
niillä on käytössä menettely, jonka avulla 
ne voivat vastata kiireellisiin pyyntöihin 
enintään kahdeksan tunnin kuluessa. 
Vastauksesta on ilmettävä, vastataanko 
avunpyyntöön ja missä muodossa ja
milloin se tehdään.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niillä on toimiva kansallinen yhteyspiste, 
ja hyödynnettävä kaikkina viikonpäivinä ja 
ympärivuorokautisesti toimivien 
yhteyspisteiden verkostoa 3–8 artiklassa 
tarkoitettuja tekoja koskevaa 
tietojenvaihtoa varten ja 
tietosuojasäännösten mukaisesti sekä 
toimitettava tällainen tieto komissiolle ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirastolle. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
niillä on käytössä menettely, jonka avulla 
ne voivat vastata kiireellisiin pyyntöihin 
enintään kahdeksan tunnin kuluessa. 
Pyyntöihin on vastattava tehokkaasti ja 
tarvittaessa on helpotettava seuraavia 
toimenpiteitä tai pantava ne suoraan 
täytäntöön: tekninen neuvonta muun 
muassa tietojärjestelmän toimintakyvyn 
palauttamisesta, tietojen säilyttäminen 
henkilötietojen suojelua koskevien 



PE472.192v02-00 16/18 AD\883144FI.doc

FI

periaatteiden mukaisesti, todisteiden 
kerääminen, oikeudellisten tietojen 
antaminen ja epäiltyjen paikantaminen ja 
tunnistaminen. Yhteyspisteiden on 
ilmoitettava, missä muodossa ja 
aikataulussa avunantopyyntöihin 
vastataan.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 3–8 artiklassa tarkoitettuja 
tekoja koskevaa tietojenvaihtoa varten 
nimeämänsä yhteyspisteen yhteystiedot. 
Komissio toimittaa tiedot muille 
jäsenvaltioille.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle, Eurojustille ja Euroopan 
verkko- ja tietoturvavirastolle
3-8 artiklassa tarkoitettuja tekoja koskevaa 
tietojenvaihtoa varten nimeämänsä 
yhteyspisteen yhteystiedot. Komissio 
toimittaa tiedot muille jäsenvaltioille.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
 15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän 
artiklan mukaisesti kerätyt tiedot 
komissiolle, Europolille ja Euroopan 
verkko- ja tietoturvavirastolle sekä
varmistettava, että tilastollisista 
kertomuksista julkaistaan määräajoin 
konsolidoitu selvitys.
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Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
 18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen tämän 
direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa ja 
mahdollisesti tarvittavat ehdotukset 
viimeistään [NELJÄN VUODEN 
KULUTTUA DIREKTIIVIN 
HYVÄKSYMISESTÄ] ja sen jälkeen 
kolmen vuoden välein.

1. Komissio antaa kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien 
kuulemisen jälkeen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin soveltamisesta 
jäsenvaltioissa ja mahdollisesti tarvittavat 
ehdotukset viimeistään [NELJÄN 
VUODEN KULUTTUA DIREKTIIVIN 
HYVÄKSYMISESTÄ] ja sen jälkeen 
kolmen vuoden välein. Kussakin 
kertomuksessa määritellään ja otetaan 
huomioon kaikkien tarpeellisten 
ehdotusten osalta tekniset ratkaisut, jotka 
mahdollistavat tehokkaamman valvonnan 
unionissa tietojärjestelmiin kohdistuvien 
hyökkäysten alalla, sekä tekniset 
ratkaisut, joilla tällaisia hyökkäyksiä 
voitaisiin estää tai lieventää.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki 1 kohdassa tarkoitetun 
kertomuksen laatimiseen tarvittavat tiedot. 
Niiden mukana on toimitettava 
yksityiskohtainen kuvaus tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi toteutetuista 
lainsäädännöllisistä ja muista 
toimenpiteistä.

2. Jäsenvaltioiden ja Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston on toimitettava 
komissiolle kaikki 1 kohdassa tarkoitetun 
kertomuksen laatimiseen tarvittavat tiedot. 
Niiden mukana on toimitettava 
yksityiskohtainen kuvaus tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi toteutetuista 
lainsäädännöllisistä ja muista 
toimenpiteistä.
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