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Tarkistus 124
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan 
verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan 
unionin uuden verkko- ja 
tietoturvaviraston (NEUNISA) 
perustamisesta

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla vaihtoehtoisella nimellä korostettaisiin uuden, aiempaa tehokkaamman unionin 
verkko- ja tietoturvaviraston perustamista.

Tarkistus 125
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan 
verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA)

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 126
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Sähköinen viestintä ja sähköiset 
infrastruktuurit ja palvelut ovat 

(1) Sähköinen viestintä ja sähköiset 
infrastruktuurit ja palvelut ovat 
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taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
kehityksen olennainen tekijä. Niillä on 
yhteiskunnassa elintärkeä rooli ja niistä on 
tullut sähkö- ja vesihuollon lailla kaikkialla 
läsnä olevia hyödykkeitä. Niiden häiriöt 
voivat aiheuttaa huomattavaa taloudellista 
haittaa, mikä entisestään korostaa tarvetta 
toimille, joilla parannetaan niiden suojaa ja 
sietokykyä ja pyritään varmistamaan 
kriittisten palvelujen tarjonnan jatkuvuus. 
Sähköisen viestinnän ja sähköisten 
infrastruktuurien ja palvelujen tietoturvaan 
ja erityisesti niiden koskemattomuuteen ja 
saatavuuteen kohdistuu alati kasvavia 
haasteita. Tämä on yhteiskunnallisesti yhä 
suurempi huolenaihe, eikä vähiten siksi, 
että järjestelmien monimutkaisuuden, 
onnettomuuksien, inhimillisten virheiden ja 
vihamielisten hyökkäysten vuoksi saattaa 
aiheutua ongelmia, joilla voi olla 
vaikutuksia fyysiseen infrastruktuuriin, 
joka tuottaa Euroopan kansalaisten 
hyvinvoinnin kannalta kriittisiä palveluja.

taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
kehityksen olennainen tekijä. Niillä on 
yhteiskunnassa elintärkeä rooli ja niistä on 
tullut sähkö- ja vesihuollon lailla kaikkialla 
läsnä olevia hyödykkeitä. Viestintäverkot 
toimivat sosiaalisten muutosten ja 
innovointien käynnistäjinä, ne 
moninkertaistavat teknologioiden 
vaikutuksia ja muokkaavat kuluttajien 
käyttäytymistä, liiketoimintamalleja, 
teollisuusaloja sekä kansalaisuutta ja 
poliittista osallistumista. Niiden häiriöt 
voivat aiheuttaa huomattavaa fyysistä, 
sosiaalista ja taloudellista haittaa, mikä 
entisestään korostaa tarvetta toimille, joilla 
parannetaan niiden suojaa ja sietokykyä ja 
pyritään varmistamaan kriittisten 
palvelujen tarjonnan jatkuvuus. Sähköisen 
viestinnän ja sähköisten infrastruktuurien 
ja palvelujen tietoturvaan ja erityisesti 
niiden koskemattomuuteen ja saatavuuteen 
kohdistuu alati kasvavia haasteita. Tämä on 
yhteiskunnallisesti yhä suurempi 
huolenaihe, eikä vähiten siksi, että 
järjestelmien monimutkaisuuden, toiminta-
ja järjestelmähäiriöiden, 
onnettomuuksien, inhimillisten virheiden ja 
vihamielisten hyökkäysten vuoksi saattaa 
aiheutua ongelmia, joilla voi olla 
vaikutuksia sähköiseen ja fyysiseen 
infrastruktuuriin, joka tuottaa Euroopan 
kansalaisten hyvinvoinnin kannalta 
kriittisiä palveluja.

Or. en

Tarkistus 127
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Uhkakuvasto muuttuu jatkuvasti ja 
tietoturvaongelmat saattavat heikentää 

(2) Uhkakuvasto muuttuu jatkuvasti ja 
tietoturvaongelmat saattavat heikentää 
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käyttäjien luottamusta. Sähköisten 
viestintäjärjestelmien, infrastruktuurien ja 
palvelujen vakavilla häiriöillä voi olla 
mittavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
vaikutuksia, mutta myös jokapäiväiset 
tietoturvarikkomukset, -ongelmat ja -haitat 
saattavat rapauttaa yleistä luottamusta 
teknologiaa, verkkoja ja palveluja kohtaan.

käyttäjien luottamusta. Sähköisten 
viestintäjärjestelmien, infrastruktuurien ja 
palvelujen vakavilla häiriöillä voi olla 
mittavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
vaikutuksia ja ne voivat jopa vaarantaa 
ihmishenkiä, mutta myös jokapäiväiset 
tietoturvarikkomukset, -ongelmat ja -haitat 
saattavat rapauttaa yleistä luottamusta 
teknologiaa, verkkoja ja palveluja kohtaan.

Or. en

Tarkistus 128
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Näin ollen politiikan laatijoille, 
elinkeinoelämälle ja käyttäjille on tärkeää, 
että verkko- ja tietoturvallisuuden tilaa 
Euroopassa arvioidaan säännöllisesti 
luotettavan eurooppalaisen tiedon pohjalta.

(3) Näin ollen politiikan laatijoille, 
elinkeinoelämälle ja käyttäjille on tärkeää, 
että verkko- ja tietoturvallisuuden tilaa 
Euroopassa arvioidaan säännöllisesti 
luotettavan eurooppalaisen tiedon pohjalta 
sekä tulevia niin eurooppalaisia kuin 
maailmanlaajuisia kehityskulkuja, 
haasteita ja uhkia koskevien säännöllisten 
ennusteiden pohjalta,

Or. en

Perustelu

Verkko- ja tietoturvallisuus ei ole pelkästään Eurooppaa koskeva, vaan maailmanlaajuinen 
kysymys, minkä äskettäiset verkkohyökkäykset ovat osoittaneet. Eurooppalaiset 
verkkoturvallisuutta koskevat toimet ja politiikat eivät saa olla sisäänpäin kääntyneitä eivätkä 
perustua reaktiokykyyn. ENISA-viraston on sen sijaan sovellettava maailmanlaajuista ja 
proaktiivista lähestymistapaa turvallisten sähköisten verkkojen ekosysteemin varmistamiseen.

Tarkistus 129
Adina-Ioana Vălean
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Joulukuun 13 päivänä 2003 
Eurooppa-neuvostossa kokoontuneet 
jäsenvaltioiden edustajat päättivät, että 
komission ehdotuksen pohjalta 
perustettavan Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) toimipaikka 
sijaitsisi jossain Kreikan kaupungissa, 
jonka Kreikan hallitus valitsee.

(4) Joulukuun 13 päivänä 2003 
Eurooppa-neuvostossa kokoontuneet 
jäsenvaltioiden edustajat päättivät, että 
komission ehdotuksen pohjalta 
perustettavan Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) toimipaikka 
sijaitsisi jossain Kreikan kaupungissa, 
jonka Kreikan hallitus valitsee. Kreikan 
hallitus päätti, että ENISAn toimipaikka 
olisi Kreetan Heraklion. Tämä järjestely 
asettaa viraston tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden vakavasti kyseenalaiseksi 
ja neuvoston olisi siksi harkittava tätä 
päätöstä uudelleen ottaen nämä muuttujat 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 130
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Joulukuun 13 päivänä 2003 
Eurooppa-neuvostossa kokoontuneet 
jäsenvaltioiden edustajat päättivät, että 
komission ehdotuksen pohjalta 
perustettavan Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) toimipaikka 
sijaitsisi jossain Kreikan kaupungissa, 
jonka Kreikan hallitus valitsee.

(4) Joulukuun 13 päivänä 2003 
Eurooppa-neuvostossa kokoontuneet 
jäsenvaltioiden edustajat päättivät, että 
komission ehdotuksen pohjalta 
perustettavan Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) toimipaikka 
sijaitsisi jossain Kreikan kaupungissa, 
joiden joukosta Kreikan hallitus sittemmin 
valitsi Kreetan Heraklionin.

Or. en
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Tarkistus 131
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Viraston perustamisen jälkeen 
verkko-ja tietoturvaan liittyvät haasteet 
ovat muuttuneet teknologian, 
markkinoiden ja sosioekonomisten 
olosuhteiden kehityksen myötä ja niistä on 
käyty lisää keskustelua. Vastauksena 
muuttuviin haasteisiin EU on päivittänyt 
verkko- ja tietoturvapolitiikkansa 
painopisteitä useissa asiakirjoissa, joita 
ovat vuonna 2006 annettu komission 
tiedonanto Turvallisen tietoyhteiskunnan 
strategia – "Lisää vuoropuhelua, 
yhteistyötä ja vaikutusmahdollisuuksia", 
neuvoston vuonna 2007 antama 
päätöslauselma Euroopan turvallisen 
tietoyhteiskunnan strategiasta, vuonna 
2009 annettu tiedonanto elintärkeiden 
tietoinfrastruktuureiden suojaamisesta:
”Euroopan suojaaminen laajoilta 
tietoverkkohyökkäyksiltä ja häiriöiltä:
valmiuden, turvallisuuden ja sietokyvyn 
parantaminen", kriittisten 
tietoinfrastruktuurien suojaamista 
käsitelleen ministerikonferenssin 
puheenjohtajan päätelmät sekä vuonna 
2009 annettu neuvoston päätöslauselma 
yhteistoiminnallisesta eurooppalaisesta 
lähestymistavasta verkko- ja 
tietoturvallisuuden alalla. Virastoa on 
tunnustetusti nykyaikaistettava ja 
vahvistettava, jotta se voi onnistuneesti 
edesauttaa EU:n toimielinten ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä kehittää 
Euroopan valmiuksia selviytyä verkko- ja 
tietoturvahaasteista. Komissio hyväksyi 
hiljattain Euroopan digitaalistrategian, joka 
on yksi Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeista. Tällä laaja-alaisella 
strategialla pyritään hyödyntämään ja 
lisäämään tieto- ja viestintäteknologian 

(6) ENISAn perustamisen jälkeen 
verkko-ja tietoturvaan liittyvät haasteet 
ovat muuttuneet teknologian, 
markkinoiden ja sosioekonomisten 
olosuhteiden kehityksen myötä ja niistä on 
käyty lisää keskustelua. Vastauksena 
muuttuviin haasteisiin EU on päivittänyt 
verkko- ja tietoturvapolitiikkansa 
painopisteitä useissa asiakirjoissa, joita 
ovat vuonna 2006 annettu komission 
tiedonanto Turvallisen tietoyhteiskunnan 
strategia – "Lisää vuoropuhelua, 
yhteistyötä ja vaikutusmahdollisuuksia", 
neuvoston vuonna 2007 antama 
päätöslauselma Euroopan turvallisen 
tietoyhteiskunnan strategiasta, vuonna 
2009 annettu tiedonanto elintärkeiden 
tietoinfrastruktuureiden suojaamisesta: 
”Euroopan suojaaminen laajoilta 
tietoverkkohyökkäyksiltä ja häiriöiltä: 
valmiuden, turvallisuuden ja sietokyvyn 
parantaminen", kriittisten 
tietoinfrastruktuurien suojaamista 
käsitelleen ministerikonferenssin 
puheenjohtajan päätelmät sekä vuonna 
2009 annettu neuvoston päätöslauselma 
yhteistoiminnallisesta eurooppalaisesta 
lähestymistavasta verkko- ja 
tietoturvallisuuden alalla. Virastoa on 
tunnustetusti nykyaikaistettava ja 
vahvistettava, jotta se voi onnistuneesti 
edesauttaa EU:n toimielinten ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä kehittää 
Euroopan valmiuksia selviytyä verkko- ja 
tietoturvahaasteista. Komissio hyväksyi 
hiljattain Euroopan digitaalistrategian, joka 
on yksi Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeista. Tällä laaja-alaisella 
strategialla pyritään hyödyntämään ja 
lisäämään tieto- ja viestintäteknologian 
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potentiaalia ja muuntamaan se kestäväksi 
kasvuksi ja innovaatioiksi. Strategian 
yhtenä päätavoitteena on 
tietoyhteiskuntaan kohdistuvan 
luottamuksen lujittaminen, ja siinä 
esiteltiin lukuisia toimenpiteitä, joita 
komissio aikoo toteuttaa tällä alalla; näihin 
lukeutuu myös tämä ehdotus.

potentiaalia ja muuntamaan se kestäväksi 
kasvuksi ja innovaatioiksi. Strategian 
yhtenä päätavoitteena on 
tietoyhteiskuntaan kohdistuvan 
luottamuksen lujittaminen, ja siinä 
esiteltiin lukuisia toimenpiteitä, joita 
komissio aikoo toteuttaa tällä alalla; näihin 
lukeutuu myös tämä ehdotus.

Or. en

Tarkistus 132
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Sisämarkkinasäännökset sähköisen 
viestinnän turvallisuuden ja yleisemmin 
verkko- ja tietoturvan alalla edellyttävät 
erilaisia teknisiä ja organisatorisia 
soveltamisen muotoja jäsenvaltioilta ja 
komissiolta. Näiden vaatimusten 
epäyhtenäinen soveltaminen voi johtaa 
tehottomiin ratkaisuihin ja luoda esteitä 
sisämarkkinoille. Tästä syystä 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten tueksi 
tarvitaan Euroopan tasoista 
osaamiskeskusta antamaan ohjeistusta, 
neuvoa ja pyydettäessä apua verkko- ja 
tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä. 
Virasto voi vastata näihin tarpeisiin 
kehittämällä ja ylläpitämällä korkeaa 
osaamistasoa ja avustamalla jäsenvaltioita 
ja komissiota ja tätä kautta elinkeinoelämää 
vastaamaan verkko- ja tietoturvaan 
liittyviin lakisääteisiin ja sääntelyllisiin 
vaatimuksiin, ja edesauttaa näin 
sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa.

(7) Sisämarkkinasäännökset sähköisen 
viestinnän turvallisuuden ja yleisemmin 
verkko- ja tietoturvan alalla edellyttävät 
erilaisia teknisiä ja organisatorisia 
soveltamisen muotoja jäsenvaltioilta ja 
komissiolta. Näiden vaatimusten 
epäyhtenäinen soveltaminen voi johtaa 
tehottomiin ratkaisuihin ja luoda esteitä 
sisämarkkinoille. Tästä syystä 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten tueksi 
tarvitaan Euroopan tasoista 
osaamiskeskusta, joka antaa ohjeistusta, 
neuvoa ja pyydettäessä apua verkko- ja 
tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä ja 
jolla olisi merkittävä rooli erityisesti 
verkko- ja tietoturvaongelmien 
ehkäisemisessä tai kun ongelmat 
edellyttävät nopeaa vastausta tai 
ratkaisua. Virasto voi vastata näihin 
tarpeisiin kehittämällä ja ylläpitämällä 
korkeaa osaamistasoa ja avustamalla 
jäsenvaltioita ja komissiota ja tätä kautta 
elinkeinoelämää vastaamaan verkko- ja 
tietoturvaan liittyviin lakisääteisiin ja 
sääntelyllisiin vaatimuksiin, ja edesauttaa 
näin sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa.
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Or. lt

Tarkistus 133
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Viraston olisi hoidettava voimassa 
olevassa sähköisen viestinnän 
EU-lainsäädännössä sille annettuja tehtäviä 
ja yleisemmin myötävaikutettava sähköisen 
viestinnän tietoturvan parantumiseen muun 
muassa tarjoamalla asiantuntemustaan ja 
neuvontaa sekä edistämällä tiedonvaihtoa
hyvistä käytänteistä.

(8) Viraston olisi hoidettava voimassa 
olevassa sähköisen viestinnän 
EU-lainsäädännössä sille annettuja tehtäviä 
ja yleisemmin myötävaikutettava sähköisen 
viestinnän tietoturvan parantumiseen muun 
muassa tarjoamalla asiantuntemustaan ja 
neuvontaa, edistämällä tiedonvaihtoa 
hyvistä käytänteistä ja antamalla 
politiikkaa koskevia ehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 134
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Viraston olisi osaltaan edistettävä 
korkeatasoista verkko- ja tietoturvaa 
EU:ssa sekä kehitettävä sen kansalaisia, 
kuluttajia, yrityksiä ja julkisen sektorin 
organisaatioita hyödyttävä verkko- ja 
tietoturvakulttuuri, ja siten edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

(11) Viraston olisi osaltaan edistettävä 
korkeatasoista verkko- ja tietoturvaa 
EU:ssa sekä kehitettävä sen kansalaisia, 
kuluttajia, yrityksiä ja julkisen sektorin 
organisaatioita hyödyttävä verkko- ja 
tietoturvakulttuuri ja edistettävä sitä, ja 
siten edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa.

Or. ro

Tarkistus 135
Ioannis A. Tsoukalas
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kun pidetään mielessä nyt jo 
Euroopan talouden selkärangan 
muodostavien sähköisten verkkojen ja 
viestintämenetelmien kasvava merkitys 
sekä digitaalisen talouden tämänhetkinen 
koko, virastolle osoitettuja määrärahoja ja 
henkilöstövoimavaroja olisi lisättävä 
merkittävästi siten, että ne vastaavat sen 
kasvanutta roolia ja sen saamia 
lisätehtäviä sekä sen keskeistä asemaa 
eurooppalaisen digitaalisen ekosysteemin 
puolustamisessa.

Or. en

Tarkistus 136
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Viraston tehtävänannossa olisi 
ilmaistava, miten viraston on määrä 
saavuttaa tavoitteensa niin, että se pystyy 
toimimaan joustavasti. Viraston tehtäviin 
olisi kuuluttava tarvittavan tiedon keruu 
sähköisten viestintäjärjestelmien, 
infrastruktuurien ja palvelujen tietoturvaan 
ja vakaatoimisuuteen kohdistuvien riskien 
analysoimiseksi sekä verkko- ja 
tietoturvatilanteen arvioimiseksi 
Euroopassa yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa. Viraston olisi varmistettava 
koordinaatio jäsenvaltioiden kanssa ja 
lisättävä eri sidosryhmien yhteistyötä 
Euroopassa, erityisesti ottamalla 
toimintaansa mukaan verkko- ja 
tietoturva-alan toimivaltaisia kansallisia 

(12) Viraston tehtävänannossa olisi 
ilmaistava, miten viraston on määrä 
saavuttaa tavoitteensa niin, että se pystyy 
toimimaan joustavasti. Viraston tehtäviin 
olisi kuuluttava tarvittavan tiedon keruu 
sähköisten viestintäjärjestelmien, 
infrastruktuurien ja palvelujen tietoturvaan 
ja vakaatoimisuuteen kohdistuvien riskien 
analysoimiseksi sekä verkko- ja 
tietoturvatilanteen arvioimiseksi 
Euroopassa yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa. Viraston olisi varmistettava 
koordinaatio jäsenvaltioiden kanssa ja 
lisättävä eri sidosryhmien yhteistyötä 
Euroopassa, erityisesti ottamalla 
toimintaansa mukaan verkko- ja 
tietoturva-alan toimivaltaisia kansallisia 
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elimiä ja asiantuntijoita yksityiseltä 
sektorilta. Viraston olisi avustettava 
komissiota ja jäsenvaltioita niiden 
yhteydenpidossa yritysmaailman edustajien 
kanssa laitteistojen ja ohjelmistotuotteiden 
tietoturvaongelmien arvioimiseksi ja 
edesautettava näin osaltaan 
yhteistoiminnallisen lähestymistavan 
kehittymistä verkko- ja tietoturvan alalla.

elimiä ja asiantuntijoita yksityiseltä 
sektorilta ja etenkin sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palveluiden 
tarjoajia, verkkolaitteiden valmistajia ja 
ohjelmistoyrityksiä. Viraston olisi 
avustettava komissiota ja jäsenvaltioita 
niiden yhteydenpidossa yritysmaailman 
edustajien kanssa laitteistojen ja 
ohjelmistotuotteiden tietoturvaongelmien 
arvioimiseksi ja edesautettava näin 
osaltaan yhteistoiminnallisen 
lähestymistavan kehittymistä verkko- ja 
tietoturvan alalla.

Or. en

Tarkistus 137
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Viraston tehtävänannossa olisi 
ilmaistava, miten viraston on määrä 
saavuttaa tavoitteensa niin, että se pystyy 
toimimaan joustavasti. Viraston tehtäviin 
olisi kuuluttava tarvittavan tiedon keruu 
sähköisten viestintäjärjestelmien, 
infrastruktuurien ja palvelujen tietoturvaan 
ja vakaatoimisuuteen kohdistuvien riskien 
analysoimiseksi sekä verkko- ja 
tietoturvatilanteen arvioimiseksi 
Euroopassa yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa. Viraston olisi varmistettava 
koordinaatio jäsenvaltioiden kanssa ja 
lisättävä eri sidosryhmien yhteistyötä 
Euroopassa, erityisesti ottamalla 
toimintaansa mukaan verkko- ja 
tietoturva-alan toimivaltaisia kansallisia 
elimiä ja asiantuntijoita yksityiseltä 
sektorilta. Viraston olisi avustettava 
komissiota ja jäsenvaltioita niiden 
yhteydenpidossa yritysmaailman edustajien 
kanssa laitteistojen ja ohjelmistotuotteiden 

(12) Viraston tehtävänannossa olisi 
ilmaistava, miten viraston on määrä 
saavuttaa tavoitteensa niin, että se pystyy 
toimimaan joustavasti. Viraston tehtäviin 
olisi kuuluttava tarvittavan tiedon keruu 
sähköisten viestintäjärjestelmien, 
infrastruktuurien ja palvelujen tietoturvaan 
ja vakaatoimisuuteen kohdistuvien riskien 
analysoimiseksi sekä verkko- ja 
tietoturvatilanteen arvioimiseksi 
Euroopassa yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa. Viraston olisi varmistettava 
koordinaatio ja yhteistyö jäsenvaltioiden 
kanssa ja lisättävä eri sidosryhmien 
yhteistyötä Euroopassa, erityisesti 
ottamalla toimintaansa mukaan verkko- ja 
tietoturva-alan toimivaltaisia kansallisia ja 
EU-tason elimiä ja korkean tason 
asiantuntijoita yksityiseltä sektorilta. 
Viraston olisi avustettava komissiota, 
Euroopan parlamenttia ja jäsenvaltioita 
niiden yhteydenpidossa yritysmaailman 
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tietoturvaongelmien arvioimiseksi ja 
edesautettava näin osaltaan 
yhteistoiminnallisen lähestymistavan 
kehittymistä verkko- ja tietoturvan alalla.

edustajien kanssa laitteistojen ja 
ohjelmistotuotteiden tietoturvaongelmien 
arvioimiseksi ja edesautettava näin 
osaltaan yhteistoiminnallisen 
lähestymistavan kehittymistä verkko- ja 
tietoturvan alalla.

Or. ro

Tarkistus 138
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Viraston tehtävänannossa olisi 
ilmaistava, miten viraston on määrä 
saavuttaa tavoitteensa niin, että se pystyy 
toimimaan joustavasti. Viraston tehtäviin 
olisi kuuluttava tarvittavan tiedon keruu 
sähköisten viestintäjärjestelmien, 
infrastruktuurien ja palvelujen tietoturvaan 
ja vakaatoimisuuteen kohdistuvien riskien 
analysoimiseksi sekä verkko- ja 
tietoturvatilanteen arvioimiseksi 
Euroopassa yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa. Viraston olisi varmistettava 
koordinaatio jäsenvaltioiden kanssa ja 
lisättävä eri sidosryhmien yhteistyötä 
Euroopassa, erityisesti ottamalla 
toimintaansa mukaan verkko- ja tietoturva-
alan toimivaltaisia kansallisia elimiä ja 
asiantuntijoita yksityiseltä sektorilta. 
Viraston olisi avustettava komissiota ja 
jäsenvaltioita niiden yhteydenpidossa 
yritysmaailman edustajien kanssa 
laitteistojen ja ohjelmistotuotteiden 
tietoturvaongelmien arvioimiseksi ja 
edesautettava näin osaltaan 
yhteistoiminnallisen lähestymistavan 
kehittymistä verkko- ja tietoturvan alalla.

(12) Viraston tehtävänannossa olisi 
ilmaistava, miten viraston on määrä 
saavuttaa tavoitteensa niin, että se pystyy 
toimimaan joustavasti. Viraston tehtäviin 
olisi kuuluttava tarvittavan tiedon keruu 
sähköisten viestintäjärjestelmien, 
infrastruktuurien ja palvelujen tietoturvaan 
ja vakaatoimisuuteen kohdistuvien riskien 
analysoimiseksi sekä verkko- ja 
tietoturvatilanteen arvioimiseksi 
Euroopassa yhteistyössä jäsenvaltioiden,
komission ja tarvittaessa asianomaisten 
sidosryhmien kanssa. Viraston olisi 
varmistettava koordinaatio jäsenvaltioiden 
kanssa ja lisättävä eri sidosryhmien 
yhteistyötä Euroopassa, erityisesti 
ottamalla toimintaansa mukaan verkko- ja 
tietoturva-alan toimivaltaisia kansallisia 
elimiä ja asiantuntijoita yksityiseltä 
sektorilta. Viraston olisi avustettava 
komissiota ja jäsenvaltioita niiden 
yhteydenpidossa yritysmaailman edustajien 
kanssa laitteistojen ja ohjelmistotuotteiden 
tietoturvaongelmien arvioimiseksi ja 
edesautettava näin osaltaan 
yhteistoiminnallisen lähestymistavan 
kehittymistä verkko- ja tietoturvan alalla.

Or. en
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Perustelu

Kun otetaan huomioon komission toimeenpanovaltuudet ja se, että yksityinen sektori vastaa 
verkkoinfrastruktuurin omistamiseen, hallinnointiin ja toimintaan liittyvistä velvoitteista, ei 
niitä voida estää osallistumasta verkko- ja tietoturvaa koskeviin kuulemisiin.

Tarkistus 139
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Viraston olisi toimittava alan 
kiintopisteenä ja vahvistettava luottamusta 
riippumattomuutensa, antamiensa 
lausuntojen ja levittämiensä tietojen 
laadun, menettelyjensä ja 
toimintatapojensa avoimuuden sekä sille 
annettujen tehtävien suorittamisessa 
osoitetun huolellisuuden ansiosta. Viraston 
olisi perustuttava kansallisille ja EU:n 
toimille ja suoritettava näin ollen 
tehtävänsä täydessä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, ja sen olisi oltava 
valmis ottamaan yhteyksiä teollisuuteen ja 
muihin asianomaisiin sidosryhmiin. Lisäksi 
viraston olisi hyödynnettävä yksityisen 
sektorin näkemyksiä ja yhteistyötä, jotka 
ovat tärkeässä asemassa turvattaessa 
sähköistä viestintää sekä sähköisiä 
infrastruktuureja ja palveluja.

(13) Viraston olisi toimittava alan 
kiintopisteenä ja vahvistettava luottamusta 
riippumattomuutensa, antamiensa 
lausuntojen ja levittämiensä tietojen 
laadun, menettelyjensä ja 
toimintatapojensa avoimuuden sekä sille 
annettujen tehtävien suorittamisessa 
osoitetun huolellisuuden ansiosta. Viraston 
olisi perustuttava kansallisille ja EU:n 
toimille ja suoritettava näin ollen 
tehtävänsä täydessä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten 
kanssa, ja sen olisi oltava valmis ottamaan 
yhteyksiä teollisuuteen ja muihin 
asianomaisiin sidosryhmiin. Lisäksi 
viraston olisi hyödynnettävä yksityisen 
sektorin näkemyksiä ja yhteistyötä, jotka 
ovat tärkeässä asemassa turvattaessa 
sähköistä viestintää sekä sähköisiä 
infrastruktuureja ja palveluja.

Or. en

Tarkistus 140
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Komissio on perustanut sietokykyä (14) Komissio on perustanut sietokykyä 
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käsittelevän eurooppalaisen 
julkis-yksityisen kumppanuuden (European 
Public-Private Partnership for Resilience, 
EP3R) joustavaksi Euroopan laajuiseksi 
ohjauskehykseksi tieto- ja viestintäteknisen 
infrastruktuurin suojan parantamiseksi. 
Viraston olisi toimittava tässä yhteydessä 
mahdollistavassa roolissa ja saatettava 
yhteen julkisen ja yksityisen sektorin 
sidosryhmiä keskustelemaan politiikan 
painopisteistä, haasteiden taloudellisista ja 
markkinaulottuvuuksista ja toimista tieto-
ja viestintäteknisen infrastruktuurin 
toimintavarmuuden parantamiseksi sekä 
määrittelemään eri sidosryhmien 
vastuualueita.

käsittelevän eurooppalaisen 
julkis-yksityisen kumppanuuden (European 
Public-Private Partnership for Resilience, 
EP3R) joustavaksi Euroopan laajuiseksi 
ohjauskehykseksi tieto- ja viestintäteknisen 
infrastruktuurin suojan parantamiseksi. 
Viraston olisi kehitettävä tässä yhteydessä 
asiantuntemusta julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyön tiivistämisen 
edistämiseksi ja sen olisi toimittava
mahdollistavassa roolissa ja saatettava 
yhteen julkisen ja yksityisen sektorin 
sidosryhmiä keskustelemaan politiikan 
painopisteistä, haasteiden taloudellisista ja 
markkinaulottuvuuksista ja toimista tieto-
ja viestintäteknisen infrastruktuurin 
toimintavarmuuden parantamiseksi sekä 
määrittelemään eri sidosryhmien 
vastuualueita.

Or. lt

Tarkistus 141
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Viraston olisi komission pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan neuvottava komissiota 
tuottamalla lausuntoja ja teknisiä ja 
sosioekonomisia analyyseja verkko- ja 
tietoturva-alan politiikan laadinnan tueksi. 
Viraston olisi pyynnöstä avustettava myös 
jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä ja muita 
elimiä niiden pyrkimyksissä kehittää 
verkko- ja tietoturvapolitiikkaa ja -
valmiuksia.

(15) Viraston olisi komission pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan neuvottava komissiota 
tuottamalla lausuntoja ja teknisiä ja 
sosioekonomisia analyyseja verkko- ja 
tietoturva-alan politiikan laadinnan tueksi. 
Viraston olisi pyynnöstä avustettava myös 
jäsenvaltioita, Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelintä (BEREC) ja EU:n 
toimielimiä ja muita elimiä niiden 
pyrkimyksissä kehittää verkko- ja 
tietoturvapolitiikkaa ja -valmiuksia.

Or. en
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Tarkistus 142
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Viraston olisi komission pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan neuvottava 
komissiota tuottamalla lausuntoja ja 
teknisiä ja sosioekonomisia analyyseja 
verkko- ja tietoturva-alan politiikan 
laadinnan tueksi. Viraston olisi pyynnöstä
avustettava myös jäsenvaltioita ja EU:n
toimielimiä ja muita elimiä niiden 
pyrkimyksissä kehittää verkko- ja 
tietoturvapolitiikkaa ja -valmiuksia.

(15) Viraston olisi neuvottava komissiota 
tuottamalla lausuntoja ja teknisiä ja 
sosioekonomisia analyyseja verkko- ja 
tietoturva-alan politiikan laadinnan tueksi. 
Viraston olisi avustettava myös 
jäsenvaltioita ja unionin toimielimiä ja 
muita elimiä niiden pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan niiden pyrkimyksissä kehittää 
verkko- ja tietoturvapolitiikkaa ja 
-valmiuksia.

Or. en

Tarkistus 143
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Viraston olisi komission pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan neuvottava 
komissiota tuottamalla lausuntoja ja 
teknisiä ja sosioekonomisia analyyseja 
verkko- ja tietoturva-alan politiikan 
laadinnan tueksi. Viraston olisi pyynnöstä 
avustettava myös jäsenvaltioita ja EU:n 
toimielimiä ja muita elimiä niiden 
pyrkimyksissä kehittää verkko- ja 
tietoturvapolitiikkaa ja -valmiuksia.

Viraston olisi neuvottava komissiota, 
neuvostoa ja Euroopan parlamenttia
niiden pyynnöstä tai omasta aloitteestaan
tuottamalla lausuntoja ja teknisiä ja 
sosioekonomisia analyyseja verkko- ja 
tietoturva-alan politiikan laadinnan 
tueksi.Viraston olisi pyynnöstä avustettava 
myös jäsenvaltioita ja EU:n elimiä niiden 
pyrkimyksissä kehittää verkko- ja 
tietoturvapolitiikkaa ja -valmiuksia.

Or. ro

Tarkistus 144
Ioan Enciu
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Viraston olisi helpotettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten 
yhteistyötä erityisesti tukemalla 
koulutusohjelmiin ja tiedotushankkeisiin 
liittyvien hyvien toimintamallien ja 
normien kehittämistä ja niitä koskevaa 
tiedonvaihtoa. Tiedonvaihdon lisääminen 
jäsenvaltioiden kesken tulee helpottamaan 
tällaista tiedotustoimintaa. Viraston olisi 
tuettava julkisen ja yksityisen sektorin 
sidosryhmien yhteistyötä myös EU:n 
tasolla, osin edistämällä tiedonvaihtoa, 
tiedotuskampanjoita ja koulutusohjelmia.

(20) Viraston olisi helpotettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten 
yhteistyötä erityisesti tukemalla 
koulutusohjelmiin ja tiedotushankkeisiin 
liittyvien hyvien toimintamallien ja 
normien kehittämistä ja edistämistä ja niitä 
koskevaa tiedonvaihtoa. Tiedonvaihdon 
lisääminen jäsenvaltioiden kesken tulee 
helpottamaan tällaista tiedotustoimintaa. 
Viraston olisi tuettava julkisen ja 
yksityisen sektorin sidosryhmien 
yhteistyötä myös EU:n tasolla, osin 
edistämällä tiedonvaihtoa, 
tiedotuskampanjoita ja koulutusohjelmia.

Or. ro

Tarkistus 145
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Viraston olisi myös avustettava 
asianomaisia unionin toimielimiä ja 
jäsenvaltioita kehittämään ja panemaan 
täytäntöön loppukäyttäjille suunnattu 
unionin laajuinen valistuskampanja, jolla 
pyritään edistämään entistä 
turvallisempaa henkilökohtaista 
verkkokäyttäytymistä ja lisäämään 
tietoisuutta verkossa piilevistä 
mahdollisista uhista (verkkorikollisuus, 
kuten kalasteluyritykset, bottiverkot, 
talous- ja pankkipetokset) sekä antamaan 
yleisluonteista neuvontaa aitouden 
todentamista ja tietosuojaa koskevissa 
kysymyksissä.
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Or. en

Perustelu

Esimerkki Yhdysvaltojen hallituksen vuonna 2003 käynnistämästä "Cybersecurity Awareness 
Month" -kampanjasta. Lisätietoja sivuilta 
http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm; 
http://www.staysafeonline.org/ncsam.

Tarkistus 146
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Viraston olisi jaettava kokemuksia ja 
yleisiä tietoja Euroopan unionin oikeuden 
mukaisesti luotujen sellaisten elinten ja 
virastojen kanssa, jotka toimivat verkko- ja 
tietoturva-alalla, jos se on 
tarkoituksenmukaista viraston toimialan, 
tavoitteiden ja tehtävien kannalta.

(23) Viraston olisi jaettava kokemuksia ja 
yleisiä tietoja Euroopan unionin oikeuden 
mukaisesti luotujen sellaisten elinten ja 
virastojen kanssa, jotka toimivat verkko- ja 
tietoturva-alalla, jos se on 
tarkoituksenmukaista viraston toimialan, 
tavoitteiden ja tehtävien kannalta. Viraston 
olisi tuettava unionin tason 
tutkimuspainopisteiden määrittämistä 
verkottumisen häiriönsietokyvyn sekä 
verkko- ja tietoturvan aloilla ja sen olisi 
toimitettava tietoa teollisuuden tarpeista 
mahdollisille tutkimuslaitoksille.

Or. lt

Tarkistus 147
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Verkko- ja tietoturvaongelmat ovat 
maailmanlaajuisia. Tarvitaan tiiviimpää 
kansainvälistä yhteistyötä, jotta voidaan 
parantaa tietoturvanormeja ja 

(26) Verkko- ja tietoturvaongelmat ovat 
maailmanlaajuisia. Tarvitaan tiiviimpää 
kansainvälistä yhteistyötä kansainvälistä 
oikeudellista kehystä koskevaan 
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tiedonvaihtoa sekä edistää yhteistä 
maailmanlaajuista lähestymistapaa verkko-
ja tietoturvakysymyksissä. Tätä varten 
viraston olisi tuettava yhteistyötä EU:n 
ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa tarvittaessa 
yhteistyössä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon kanssa.

tarpeeseen vastaamiseksi ja jotta voidaan 
parantaa tietoturvanormeja (käyttäytymistä 
ja käytännesääntöjä koskevien yhteisten 
normien laatiminen mukaan lukien) ja 
tiedon jakamista, millä edistetään 
kansainvälisen yhteistoiminnan 
nopeuttamista, sekä edistää yhteistä 
maailmanlaajuista lähestymistapaa verkko-
ja tietoturvakysymyksissä. Tätä varten 
viraston olisi tuettava unionin 
osallistumisen laajentamista ja yhteistyötä 
EU:n ulkopuolisten maiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa 
tarjoamalla unionin asianomaisten 
toimielinten ja muiden elinten 
mahdollisesti tarvitsemaa 
asiantuntemusta ja arviointikykyä.

Or. en

Perustelu

Ehdotetut toimet ovat avainasemassa verkko- ja tietoturvaa koskevan yhteistyön 
tehostamisessa. Koska unionin läsnäoloa kansainvälistä yhteistyötä koskevissa keskusteluissa 
on vahvistettava olisi edistettävä sitä, että ENISA voi tarjota asiantuntemusta asiaan liittyville 
EU:n virastoille ja toimielimille.

Tarkistus 148
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Viraston tehtävien suorittaminen ei 
saisi vaikuttaa seuraavien elinten 
toimivaltaan eikä se saisi olla etusijalla 
niiden asiaa koskeviin toimivaltuuksiin ja 
tehtäviin nähden eikä estää näitä tai olla 
päällekkäistä näiden kanssa: sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluita koskevissa 
direktiiveissä tarkoitetut kansalliset 
sääntelyviranomaiset sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 1211/2009 perustettu Euroopan 

(27) Viraston tehtävien suorittaminen ei 
saisi vaikuttaa seuraavien elinten 
toimivaltaan eikä se saisi olla etusijalla 
niiden asiaa koskeviin toimivaltuuksiin ja 
tehtäviin nähden eikä estää näitä tai olla
päällekkäistä näiden kanssa: sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluita koskevissa 
direktiiveissä tarkoitetut kansalliset 
sääntelyviranomaiset sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 1211/2009 perustettu Euroopan 
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sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelin 
(BEREC), direktiivissä 2002/21/EY 
tarkoitettu viestintäkomitea, eurooppalaiset 
standardointielimet, kansalliset 
standardointielimet, teknisiä standardeja ja 
määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja 
koskevia määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 98/34/EY perustettu 
pysyvä komitea sekä jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaiset, jotka käsittelevät 
yksilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata 
liikkuvuutta.

sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelin 
(BEREC), jonka pitäisi olla edustettuna 
viraston pysyvässä sidosryhmässä, 
direktiivissä 2002/21/EY tarkoitettu 
viestintäkomitea, eurooppalaiset 
standardointielimet, kansalliset 
standardointielimet, teknisiä standardeja ja
määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja 
koskevia määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 98/34/EY perustettu 
pysyvä komitea sekä jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaiset, jotka käsittelevät 
yksilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata 
liikkuvuutta.

Or. en

Tarkistus 149
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Viraston toiminnan tuloksellisuuden 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden ja 
komission olisi oltava edustettuina 
johtokunnassa, jonka olisi määriteltävä 
viraston toiminnan yleinen suunta ja 
varmistettava, että se hoitaa tehtäviään 
tämän asetuksen mukaisesti. Johtokunnalle 
olisi annettava tarvittavat valtuudet 
hyväksyä talousarvio, valvoa sen 
toteuttamista, vahvistaa tarvittavat 
varainhoitoa koskevat säännöt, luoda 
avoimet menettelyt viraston 
päätöksentekoa varten, vahvistaa viraston 
työohjelma, vahvistaa työjärjestyksensä ja 
viraston sisäiset toimintasäännöt sekä 
nimittää pääjohtaja ja päättää tämän 

(28) Viraston toiminnan tuloksellisuuden 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden ja 
komission olisi oltava edustettuina 
johtokunnassa, jonka olisi määriteltävä 
viraston toiminnan yleinen suunta ja 
varmistettava, että se hoitaa tehtäviään 
tämän asetuksen mukaisesti. Johtokunnalle 
olisi annettava tarvittavat valtuudet 
hyväksyä talousarvio, valvoa sen 
toteuttamista, vahvistaa tarvittavat 
varainhoitoa koskevat säännöt, luoda 
avoimet menettelyt viraston 
päätöksentekoa varten, vahvistaa viraston 
työohjelma, vahvistaa työjärjestyksensä ja 
viraston sisäiset toimintasäännöt sekä 
nimittää tai erottaa pääjohtaja, edellyttäen, 
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toimikauden jatkamisesta tai 
päättymisestä. Johtokunnan olisi voitava 
perustaa työryhmiä avukseen tehtäviensä 
hoidossa; ryhmät voisivat esimerkiksi 
laatia johtokunnan päätökset ja seurata 
niiden täytäntöönpanoa.

että Euroopan parlamentti antaa sille 
hyväksyntänsä. Johtokunnan olisi voitava 
perustaa työryhmiä avukseen tehtäviensä 
hoidossa; ryhmät voisivat esimerkiksi 
laatia johtokunnan päätökset ja seurata 
niiden täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 150
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Pääjohtajan olisi voitava perustaa 
tilapäisiä työryhmiä erityisesti luonteeltaan 
tieteellisiä, teknisiä, oikeudellisia tai 
sosioekonomia erityiskysymyksiä varten. 
Tilapäisiä työryhmiä perustaessaan 
pääjohtajan olisi pyrittävä hankkimaan 
tarvittavaa ulkopuolista asiantuntemusta, 
jotta virastolla olisi käytettävissään 
viimeisin tieto kehittyvän 
tietoyhteiskunnan tietoturvahaasteista. 
Viraston olisi varmistettava, että tilapäisten 
työryhmien jäsenet valitaan 
huippuasiantuntemuksen perusteella ja 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
tarvittaessa tarkasteltavan kysymyksen 
edellyttämällä tavalla edustuksellinen 
tasapaino jäsenvaltioiden julkishallintojen, 
yksityisen sektorin, yritykset mukaan 
luettuina, käyttäjien ja tutkimusmaailmaa 
edustavien verkko- ja tietoturva-
asiantuntijoiden välillä. Virasto voi tarpeen 
mukaan tapauskohtaisesti kutsua kyseisellä 
alalla päteviksi tunnustettuja yksittäisiä 
asiantuntijoita osallistumaan työryhmien 
toimintaan. Viraston olisi vastattava heille 
aiheutuvista kustannuksista sisäisten 
toimintasääntöjensä ja voimassa olevien 
varainhoitosäännösten mukaisesti.

(30) Pääjohtajan olisi voitava perustaa 
tilapäisiä työryhmiä erityisesti luonteeltaan 
tieteellisiä, teknisiä, oikeudellisia tai 
sosioekonomia erityiskysymyksiä varten. 
Tilapäisiä työryhmiä perustaessaan 
pääjohtajan olisi pyrittävä hankkimaan 
tarvittavaa ulkopuolista asiantuntemusta, 
jotta virastolla olisi käytettävissään 
viimeisin tieto kehittyvän 
tietoyhteiskunnan tietoturvahaasteista. 
Viraston olisi varmistettava, että tilapäisten 
työryhmien jäsenet valitaan 
huippuasiantuntemuksen perusteella ja 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
tarvittaessa tarkasteltavan kysymyksen 
edellyttämällä tavalla edustuksellinen 
tasapaino jäsenvaltioiden julkishallintojen, 
unionin toimielinten, yksityisen sektorin, 
yritykset mukaan luettuina, käyttäjien ja 
tutkimusmaailmaa edustavien verkko- ja 
tietoturva-asiantuntijoiden välillä. Virasto 
voi tarpeen mukaan tapauskohtaisesti 
kutsua kyseisellä alalla päteviksi 
tunnustettuja yksittäisiä asiantuntijoita 
osallistumaan työryhmien toimintaan. 
Viraston olisi vastattava heille aiheutuvista 
kustannuksista sisäisten 
toimintasääntöjensä ja voimassa olevien 
varainhoitosäännösten mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 151
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Viraston on toiminnassaan 
noudatettava i) toissijaisuusperiaatetta 
varmistamalla riittävä jäsenvaltioiden 
välinen koordinointi verkko- ja 
tietoturvakysymyksissä sekä parantamalla 
kansallisten toimien vaikuttavuutta ja 
tuottamalla niille näin lisäarvoa ja 
ii) suhteellisuusperiaatetta, eli oltava 
ylittämättä sitä, mikä on tarpeen tässä 
asetuksessa säädettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(32) Viraston on toiminnassaan 
noudatettava i) toissijaisuusperiaatetta 
varmistamalla riittävä jäsenvaltioiden ja 
kansallisten elinten välinen koordinointi 
verkko- ja tietoturvakysymyksissä sekä 
parantamalla kansallisten toimien 
vaikuttavuutta ja tuottamalla niille näin 
lisäarvoa ja ii) suhteellisuusperiaatetta, eli 
oltava ylittämättä sitä, mikä on tarpeen 
tässä asetuksessa säädettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 152
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Viraston täydellisen 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi 
pidetään tarpeellisena antaa sille itsenäinen 
talousarvio, jonka tulot koostuvat 
ensisijaisesti EU:n rahoitusosuudesta ja 
viraston työhön osallistuvien EU:n 
ulkopuolisten maiden rahoitusosuuksista. 
Viraston isäntävaltion tai minkä tahansa 
muun jäsenvaltion olisi voitava maksaa 
vapaaehtoisia rahoitusosuuksia virastolle. 
EU:n talousarviomenettelyä sovelletaan 
edelleen Euroopan unionin yleisestä 

(35) Viraston täydellisen 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi ja 
jotta se pystyy suorittamaan uusia 
lisätehtäviä, pidetään tarpeellisena antaa 
sille riittävä ja itsenäinen talousarvio, 
jonka tulot koostuvat ensisijaisesti EU:n 
rahoitusosuudesta ja viraston työhön 
osallistuvien EU:n ulkopuolisten maiden 
rahoitusosuuksista. Viraston isäntävaltion 
tai minkä tahansa muun jäsenvaltion olisi 
voitava maksaa vapaaehtoisia 
rahoitusosuuksia virastolle. EU:n 
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talousarviosta maksettaviin tukiin. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuimen olisi 
vastattava viraston tilintarkastuksesta.

talousarviomenettelyä sovelletaan edelleen 
Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
maksettaviin tukiin. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuimen olisi 
vastattava viraston tilintarkastuksesta.

Or. en

Tarkistus 153
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Viraston olisi jatkettava asetuksella 
(EY) N:o 460/2004 perustetun ENISAn 
toimintaa. Eurooppa-neuvostossa 
13 päivänä joulukuuta 2003 
kokoontuneiden jäsenvaltioiden edustajien 
päätöksen puitteissa isäntäjäsenvaltion olisi 
ylläpidettävä ja kehitettävä nykyisiä 
käytännön järjestelyjä viraston sujuvan ja 
tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
Tässä sen olisi erityisesti otettava 
huomioon viraston yhteistyö komission, 
jäsenvaltioiden ja niiden toimivaltaisten 
elinten, muiden unionin toimielinten ja 
elinten sekä julkisten ja yksityisten 
sidosryhmien kanssa kaikkialla Euroopassa 
sekä viraston näille tahoille antama apu.

(36) Viraston olisi jatkettava asetuksella 
(EY) N:o 460/2004 perustetun ENISAn 
toimintaa. Eurooppa-neuvostossa 
13 päivänä joulukuuta 2003 
kokoontuneiden jäsenvaltioiden edustajien 
päätöksen puitteissa isäntäjäsenvaltion olisi 
toimipaikkasopimuksen mukaisesti 
ylläpidettävä ja kehitettävä nykyisiä 
käytännön järjestelyjä viraston sujuvan ja 
tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. 
Tässä sen olisi erityisesti otettava 
huomioon viraston yhteistyö komission, 
jäsenvaltioiden ja niiden toimivaltaisten 
elinten, muiden unionin toimielinten ja 
elinten sekä julkisten ja yksityisten 
sidosryhmien kanssa kaikkialla Euroopassa 
sekä viraston näille tahoille antama apu.

Or. en

Tarkistus 154
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(36 a) Viraston pitäisi voida lähettää 
jäsenvaltion tai Euroopan unionin 
toimielimen pyynnöstä enintään 
10 prosenttia henkilöstöstään 
samanaikaisesti tarjoamaan tukea ja 
asiantuntemusta verkko- ja 
tietoturvakysymyksissä.

Or. en

Tarkistus 155
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Viraston pitäisi voida lähettää 
jäsenvaltion tai Euroopan unionin 
toimielimen pyynnöstä enintään 
10 prosenttia henkilöstöstään 
samanaikaisesti tarjoamaan tukea ja 
asiantuntemusta verkko- ja 
tietoturvakysymyksissä.

Or. en

Tarkistus 156
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 b) Talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
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toimielinten sopimuksen 47 kohdan 
määräyksiä olisi sovellettava viraston 
mandaatin uusimiseen; tällaista uusimista 
kannattavat mahdolliset 
lainsäädäntövallan käyttäjän päätökset 
eivät saa vaikuttaa päätöksiin, joita 
budjettivallan käyttäjä tekee vuotuisen 
talousarviomenettelyn yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 157
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Virasto olisi perustettava rajatuksi
kaudeksi. Sen toimintaa olisi arvioitava 
tulosten saavuttamisen ja 
toimintamenetelmien kannalta, jotta 
voidaan tarkastaa viraston tavoitteiden 
pysyvä asianmukaisuus ja päättää tältä 
pohjalta, olisiko sen toimintaa edelleen 
jatkettava,

(37) Virasto olisi perustettava 
määräämättömäksi kaudeksi. Viraston ja 
komission olisi laadittava vuosittainen 
tulossopimus, johon olisi sisällytettävä 
yleisen arviointikertomuksen laatiminen 
saavutetuista tuloksista ja tavoitteista ja 
joka olisi toimitettava vuosittain 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle ja 
tilitarkastustuomioistuimelle. Lisäksi olisi 
kolmen vuoden välein suoritettava täysin 
riippumaton arviointi viraston 
toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 158
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Virasto olisi perustettava rajatuksi (37) Ottaen huomioon, että viraston 
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kaudeksi. Sen toimintaa olisi arvioitava 
tulosten saavuttamisen ja 
toimintamenetelmien kannalta, jotta 
voidaan tarkastaa viraston tavoitteiden 
pysyvä asianmukaisuus ja päättää tältä 
pohjalta, olisiko sen toimintaa edelleen 
jatkettava,

nykyinen viiden vuoden toimikauden 
järjestelmä rajoittaa viraston 
mahdollisuuksia suunnitella toimintaansa 
pitkällä aikavälillä ja että se estää 
viraston toiminnan jatkuvuuden, olisi 
harkittava mahdollisuutta luopua 
tilapäisistä toimivaltuuksista.

Or. en

Tarkistus 159
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Virasto olisi perustettava rajatuksi
kaudeksi. Sen toimintaa olisi arvioitava 
tulosten saavuttamisen ja 
toimintamenetelmien kannalta, jotta 
voidaan tarkastaa viraston tavoitteiden 
pysyvä asianmukaisuus ja päättää tältä 
pohjalta, olisiko sen toimintaa edelleen 
jatkettava,

(37) Virasto olisi perustettava 
määräämättömäksi kaudeksi ja siksi sillä 
olisi oltava pysyvät toimintavaltuudet.

Or. en

Perustelu

ENISA on edelleen yksi harvoista unionin virastoista, joilla ei ole pysyviä toimivaltuuksia. 
Lyhyt toimikausi heikentää ENISAn pitkän aikavälin suunnitelmia kehittää strategioita ja 
toimintaa sekä henkilöstöä ja osallistumistaan politiikkojen laatimiseen.

Tarkistus 160
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Virasto olisi perustettava rajatuksi
kaudeksi. Sen toimintaa olisi arvioitava 

(37) Virasto olisi perustettava 
määräämättömäksi kaudeksi ja siksi sillä 
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tulosten saavuttamisen ja 
toimintamenetelmien kannalta, jotta 
voidaan tarkastaa viraston tavoitteiden 
pysyvä asianmukaisuus ja päättää tältä 
pohjalta, olisiko sen toimintaa edelleen 
jatkettava,

olisi oltava pysyvät toimintavaltuudet.

Or. en

Tarkistus 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
verkko- ja tietoturvavirasto, jäljempänä 
'virasto', jonka tarkoituksena on osaltaan 
varmistaa korkeatasoinen ja toimiva 
verkko- ja tietoturva unionissa, lisätä asiaa 
koskevaa tietoisuutta ja luoda 
yhteiskuntaan erityinen verkko- ja 
tietoturvakulttuuri, josta on hyötyä 
kansalaisille, kuluttajille, yrityksille ja 
julkisen sektorin organisaatioille unionissa, 
millä edistetään myös sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa.

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
verkko- ja tietoturvavirasto, jäljempänä 
'virasto', jonka tarkoituksena on osaltaan 
varmistaa korkeatasoinen ja toimiva 
verkko- ja tietoturva unionissa, lisätä asiaa 
koskevaa tietoisuutta ja luoda 
yhteiskuntaan erityinen verkko- ja 
tietoturvakulttuuri, josta on hyötyä 
kansalaisille, kuluttajille, yrityksille ja 
julkisen sektorin organisaatioille unionissa, 
millä edistetään myös sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa sekä toimivien 
Euroopan digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden luomista.

Or. en

Tarkistus 162
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
verkko- ja tietoturvavirasto, jäljempänä 

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
verkko- ja tietoturvallisuusvirasto, 
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'virasto', jonka tarkoituksena on osaltaan 
varmistaa korkeatasoinen ja toimiva 
verkko- ja tietoturva unionissa, lisätä asiaa 
koskevaa tietoisuutta ja luoda 
yhteiskuntaan erityinen verkko- ja 
tietoturvakulttuuri, josta on hyötyä 
kansalaisille, kuluttajille, yrityksille ja 
julkisen sektorin organisaatioille unionissa, 
millä edistetään myös sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa.

jäljempänä 'virasto', jonka tarkoituksena on 
osaltaan varmistaa korkeatasoinen ja 
toimiva verkko- ja tietoturvallisuus 
unionissa, lisätä asiaa koskevaa tietoisuutta 
ja luoda yhteiskuntaan erityinen verkko- ja 
tietoturvallisuuskulttuuri ja edistää 
tällaista kulttuuria, josta on hyötyä 
kansalaisille, kuluttajille, yrityksille ja 
julkisen sektorin organisaatioille unionissa, 
millä edistetään myös sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa.

Or. ro

Tarkistus 163
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Virasto auttaa komissiota, unionin 
muita toimielimiä, jäsenvaltioita ja alaa, 
erityisesti pk-yrityksiä, täyttämään 
nykyisessä ja tulevassa unionin 
lainsäädännössä asetetut verkko- ja 
tietoturvaan liittyvät vaatimukset 
edesauttaen näin sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa.

Or. en

Tarkistus 164
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viraston tavoitteet ja tehtävät eivät 
rajoita verkko- ja tietoturvaa koskevaa 

2. Viraston tavoitteet ja tehtävät 
täydentävät verkko- ja tietoturvaa 
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jäsenvaltioiden toimivaltaa, eivätkä 
missään tapauksessa toimia, jotka koskevat 
yleistä turvallisuutta, puolustusta, valtion 
turvallisuutta (mukaan lukien valtion 
taloudellinen hyvinvointi silloin kun 
kyseessä ovat valtion turvallisuutta 
koskevat asiat) tai valtion toimia 
rikosoikeuden alalla.

koskevaa jäsenvaltioiden toimivaltaa, 
eivätkä missään tapauksessa toimia, jotka 
koskevat yleistä turvallisuutta, puolustusta, 
valtion turvallisuutta (mukaan lukien 
valtion taloudellinen hyvinvointi silloin 
kun kyseessä ovat valtion turvallisuutta 
koskevat asiat) tai valtion toimia 
rikosoikeuden alalla.

Or. ro

Tarkistus 165
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virasto auttaa komissiota ja 
jäsenvaltioita täyttämään nykyisessä ja 
tulevassa unionin lainsäädännössä asetetut 
verkko- ja tietoturvaan liittyvät 
oikeudelliset ja sääntelylliset vaatimukset 
edesauttaen näin sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa.

1. Virasto auttaa komissiota, neuvostoa, 
Euroopan parlamenttia ja jäsenvaltioita 
täyttämään nykyisessä ja tulevassa unionin 
lainsäädännössä asetetut verkko- ja 
tietoturvaan liittyvät oikeudelliset ja 
sääntelylliset vaatimukset edesauttaen näin 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Or. ro

Tarkistus 166
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virasto auttaa komissiota ja 
jäsenvaltioita täyttämään nykyisessä ja 
tulevassa unionin lainsäädännössä asetetut 
verkko- ja tietoturvaan liittyvät 
oikeudelliset ja sääntelylliset vaatimukset 
edesauttaen näin sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. ro

Tarkistus 167
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Virasto parantaa unionin ja 
jäsenvaltioiden valmiuksia ehkäistä, 
havaita ja ratkaista verkko- ja 
tietoturvaongelmia ja -uhkia.

2. Virasto auttaa lisäämään ja 
parantamaan unionin ja jäsenvaltioiden 
valmiuksia ehkäistä, havaita ja ratkaista 
verkko- ja tietoturvaongelmia ja -uhkia.

Or. ro

Tarkistus 168
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto luo ja ylläpitää korkeatasoista 
asiantuntemusta ja käyttää tätä 
asiantuntemusta edistääkseen julkisen ja 
yksityisen sektorin toimijoiden välistä 
laajaa yhteistyötä.

3. Virasto luo ja ylläpitää korkeatasoista 
asiantuntemusta vakiinnuttaakseen 
asemansa maailmanlaajuisesti 
tunnustettuna osaamiskeskuksena 
kaikissa verkkoturvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä ja käyttää tätä 
asiantuntemusta edistääkseen julkisen ja 
yksityisen sektorin toimijoiden välistä 
laajaa yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 169
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Virasto rohkaisee julkisen ja 
yksityisen sektorin sidosryhmiä tekemään 
laaja-alaista yhteistyötä verkko- ja 
tietoturvan alalla.

Or. ro

Tarkistus 170
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) avustaa komissiota pyynnöstä tai oma-
aloitteisesti verkko- ja tietoturvapolitiikan 
kehittämisessä antamalla sille neuvoja ja 
lausuntoja ja laatimalla sille teknisiä ja 
sosioekonomisia analyyseja sekä 
valmistelevaa materiaalia unionin 
lainsäädännön kehittämiseksi ja 
ajantasaistamiseksi verkko- ja tietoturvan 
alalla,

a) avustaa komissiota, neuvostoa ja 
Euroopan parlamenttia niiden pyynnöstä 
tai oma-aloitteisesti verkko- ja 
tietoturvapolitiikan kehittämisessä 
antamalla niille neuvoja ja lausuntoja ja 
laatimalla niille teknisiä ja 
sosioekonomisia analyyseja sekä 
valmistelevaa materiaalia unionin 
lainsäädännön kehittämiseksi ja 
ajantasaistamiseksi verkko- ja tietoturvan 
alalla,

Or. ro

Tarkistus 171
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) avustaa komissiota pyynnöstä tai 
oma-aloitteisesti verkko- ja 
tietoturvapolitiikan kehittämisessä 
antamalla sille neuvoja ja lausuntoja ja 

a) avustaa komissiota, unionin toimielimiä 
ja jäsenvaltioita niiden pyynnöstä tai 
oma-aloitteisesti verkko- ja 
tietoturvapolitiikan kehittämisessä 
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laatimalla sille teknisiä ja sosioekonomisia 
analyyseja sekä valmistelevaa materiaalia 
unionin lainsäädännön kehittämiseksi ja 
ajantasaistamiseksi verkko- ja tietoturvan 
alalla,

antamalla niille neuvoja ja lausuntoja ja 
laatimalla niille teknisiä ja 
sosioekonomisia analyyseja sekä 
valmistelevaa materiaalia unionin 
lainsäädännön kehittämiseksi ja 
ajantasaistamiseksi verkko- ja tietoturvan 
alalla,

Or. ro

Tarkistus 172
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) avustaa tietotekniikan kriisiryhmiä 
(CERT) jäsenvaltioissa, tukee 
CERT-verkkojen asentamista ja käyttöä 
EU:n tasolla ja koordinoi Euroopan 
laajuisia tietotekniikan kriisiharjoituksia 
ja toimintamenettelyjä, kun osallistuvia 
jäsenvaltioita on vähintään kaksi;

Or. ro

Tarkistus 173
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) avustaa komissiota kattavan verkko-
ja tietoturvaa koskevan unionin strategian 
laatimisessa;

Or. en
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Tarkistus 174
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) edistää ja helpottaa jäsenvaltioiden 
tietotekniikan kriisiryhmien ja EU:n 
välistä yhteistyötä;

Or. ro

Tarkistus 175
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) helpottaa jäsenvaltioiden keskinäistä ja 
jäsenvaltioiden ja komission välistä 
yhteistyötä niiden pyrkiessä rajat 
ylittävissä asioissa ehkäisemään, 
havaitsemaan ja ratkaisemaan verkko- ja 
tietoturvaongelmia,

b) helpottaa jäsenvaltioiden keskinäistä ja 
jäsenvaltioiden ja komission välistä 
yhteistyötä niiden pyrkiessä rajat 
ylittävissä asioissa ehkäisemään, 
havaitsemaan ja ratkaisemaan verkko- ja 
tietoturvaongelmia; tätä tarkoitusta varten 
virasto kehittää Euroopan laajuisen 
varhaista varoitusta ja vastatoimia 
koskevan mekanismin, joka täydentää 
jäsenvaltioiden vastaavia mekanismeja, ja 
ylläpitää sitä;

Or. en

Perustelu

Verkkoturvallisuusuhat eivät ole enää pitkään aikaan pysähtyneet kansallisilla rajoilla, joten 
niitä ei voida torjua kansallisin toimenpitein. Verkkohyökkäykset voivat laajentua Euroopan 
tasoisiksi muutamassa sekunnissa. Aina kun verkkoturvallisuuskysymykset koskettavat 
useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota olisi ENISAn voitava puuttua peliin, varoittaa jäsenvaltioita 
ja koordinoida niiden vastatoimia.
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Tarkistus 176
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) helpottaa jäsenvaltioiden keskinäistä ja 
jäsenvaltioiden ja komission välistä 
yhteistyötä niiden pyrkiessä rajat 
ylittävissä asioissa ehkäisemään, 
havaitsemaan ja ratkaisemaan verkko- ja 
tietoturvaongelmia,

b) helpottaa jäsenvaltioiden keskinäistä ja 
jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten ja 
muiden elinten välistä yhteistyötä niiden 
pyrkiessä rajat ylittävissä asioissa 
ehkäisemään, havaitsemaan ja 
ratkaisemaan verkko- ja 
tietoturvaongelmia,

Or. ro

Tarkistus 177
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) auttaa jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä 
ja muita elimiä keräämään, analysoimaan 
ja levittämään verkko- ja tietoturvaan 
liittyvää tietoa,

c) auttaa jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä 
ja muita elimiä joko niiden pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan keräämään, 
analysoimaan ja levittämään verkko- ja 
tietoturvaan liittyvää tietoa,

Or. en

Tarkistus 178
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) arvioi säännöllisesti yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten kanssa 

d) arvioi säännöllisesti yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten kanssa 
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verkko- ja tietoturvan tilaa Euroopassa, joko niiden pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan verkko- ja tietoturvan tilaa 
Euroopassa,

Or. en

Tarkistus 179
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) arvioi säännöllisesti yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten 
kanssa verkko- ja tietoturvan tilaa 
Euroopassa,

d) arvioi säännöllisesti yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten 
kanssa verkko- ja tietoturvan tilaa 
Euroopassa,

Or. en

Tarkistus 180
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tukee toimivaltaisten julkisten elinten 
yhteistyötä Euroopassa ja erityisesti niiden 
pyrkimyksiä kehittää hyviä käytänteitä ja 
normeja ja vaihtaa tietoa näistä,

e) tukee toimivaltaisten julkisten elinten 
yhteistyötä Euroopassa ja edesauttaa 
aktiivisesti erityisesti niiden pyrkimyksiä 
kehittää, edistää ja vaihtaa hyviä 
käytänteitä ja laatia ja panna täytäntöön 
yhteisiä verkko- ja tietoturvanormeja;

Or. ro

Tarkistus 181
András Gyürk
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tukee toimivaltaisten julkisten elinten 
yhteistyötä Euroopassa ja erityisesti niiden 
pyrkimyksiä kehittää hyviä käytänteitä ja 
normeja ja vaihtaa tietoa näistä,

e) edistää toimivaltaisten julkisten elinten 
säännöllistä yhteistyötä Euroopassa ja 
erityisesti niiden pyrkimyksiä kehittää 
hyviä käytänteitä ja normeja ja vaihtaa 
tietoa näistä, sekä tietojen jakamista 
jäsenvaltioiden välillä,

Or. en

Tarkistus 182
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tukee toimivaltaisten julkisten elinten 
yhteistyötä Euroopassa ja erityisesti niiden 
pyrkimyksiä kehittää hyviä käytänteitä ja 
normeja ja vaihtaa tietoa näistä,

e) tukee toimivaltaisten julkisten elinten 
yhteistyötä Euroopassa ja erityisesti niiden 
pyrkimyksiä kehittää hyviä käytänteitä ja 
verkko- ja tietoturvanormeja ja vaihtaa 
tietoa näistä sekä kehittää 
riskienhallintakulttuuri,

Or. en

Tarkistus 183
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) auttaa unionia ja jäsenvaltioita 
edistämään riskinhallinnan ja tietoturvan 
hyviä käytänteitä ja normeja sähköisissä 
tuotteissa, järjestelmissä ja palveluissa,

f) auttaa unionia, jäsenvaltioita, 
kansalaisia ja yksityistä sektoria
edistämään riskinhallinnan ja tietoturvan 
hyviä käytänteitä, verkko- ja 
tietoturvanormeja ja vaalimaan 
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"sisäänrakennetun tietoturvan" 
kulttuuria sähköisissä ja viestintäverkoissa 
ja -tuotteissa, järjestelmissä ja palveluissa,

Or. en

Perustelu

Samoin kuin yksityisyyden suojan tapauksessa ei verkkoturvallisuuttakaan voida ottaa 
sähköisissä tai viestintäverkoissa käyttöön tilapäisen mekanismin avulla tai jälkijättöisesti. 
"Sisäänrakennetun tietoturvan" kulttuurin ja lähestymistavan juurruttaminen verkkojen 
kehitystyöhön varmistaa, että Euroopan digitaalisesta ekosysteemistä tulee turvallisempi.

Tarkistus 184
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) auttaa unionia ja jäsenvaltioita 
edistämään riskinhallinnan ja tietoturvan 
hyviä käytänteitä ja normeja sähköisissä 
tuotteissa, järjestelmissä ja palveluissa,

f) auttaa unionia ja jäsenvaltioita niiden 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
edistämään riskinhallinnan ja tietoturvan 
hyviä käytänteitä ja normeja sähköisissä 
tuotteissa, järjestelmissä ja palveluissa,

Or. en

Tarkistus 185
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tukee julkisen ja yksityisen sektorin 
sidosryhmien yhteistyötä unionin tasolla 
muun muassa edistämällä tiedonvaihtoa ja 
tietoisuuden lisäämistä ja helpottamalla 
niiden pyrkimyksiä kehittää ja ottaa 
käyttöön normeja riskinhallintaa ja 
sähköisten tuotteiden, verkkojen ja

g) tukee julkisen ja yksityisen sektorin 
sidosryhmien yhteistyötä unionin tasolla 
muun muassa edistämällä tiedonvaihtoa ja 
tietoisuuden lisäämistä ja helpottamalla 
niiden pyrkimyksiä kehittää ja ottaa 
käyttöön normeja riskinhallintaa ja 
sähköisten tuotteiden, verkkojen,
palvelujen ja julkisessa, yksityisessä tai 
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palvelujen tietoturvaa varten, julkisen ja yksityisen sektorin yhteisessä 
siviilikäytössä olevien elintärkeiden 
tietoinfrastruktuureiden (CII) tietoturvaa 
varten,

Or. en

Tarkistus 186
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tukee julkisen ja yksityisen sektorin 
sidosryhmien yhteistyötä unionin tasolla 
muun muassa edistämällä tiedonvaihtoa ja 
tietoisuuden lisäämistä ja helpottamalla 
niiden pyrkimyksiä kehittää ja ottaa 
käyttöön normeja riskinhallintaa ja 
sähköisten tuotteiden, verkkojen ja 
palvelujen tietoturvaa varten,

g) tukee julkisen ja yksityisen sektorin 
sidosryhmien yhteistyötä unionin tasolla 
muun muassa edistämällä tiedonvaihtoa ja 
tietoisuuden lisäämistä ja helpottamalla 
niiden pyrkimyksiä kehittää ja ottaa 
käyttöön normeja riskinhallintaa ja 
sähköisten tuotteiden, verkkojen ja 
palvelujen ja niistä riippuvien fyysisten 
tuotteiden, verkkojen ja palvelujen 
tietoturvaa varten,

Or. en

Tarkistus 187
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) helpottaa vuoropuhelua ja 
tiedonvaihtoa verkko- ja tietoturvaa, 
mukaan luettuina 
tietoverkkorikollisuuden torjuntaan 
liittyvät näkökohdat, koskevista hyvistä 
käytänteistä julkisen ja yksityisen sektorin 
sidosryhmien keskuudessa; avustaa 
komissiota sellaisen politiikan 

h) harkitsee verkko- ja tietoturvaa 
koskevien hyvien käytänteiden ja 
taitotiedon vaihtamista unionin muiden 
elinten kanssa;
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kehittämisessä, jossa otetaan huomioon 
tietoverkkorikollisuuden torjunnan 
verkko- ja tietoturvanäkökohdat,

Or. fr

Perustelu

Vaikka ENISAn on syytä ylläpitää yhteyksiä muihin verkko- ja tietoturvakysymysten kanssa 
tekemisiin joutuviin EU-elimiin, myös niihin, joiden tehtävänä on torjua verkkorikollisuutta, 
se ei ole vastuussa kyseisen tehtävän operatiivisista tekijöistä. Viraston tehtävänä ei 
myöskään ole tehdä suoraa yhteistyötä lainvalvonnasta tai yksityisyyden suojelusta 
vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa, vaan se on oltava yhteydessä niihin 
kansallisten yhteyshenkilöiden verkon välityksellä.

Tarkistus 188
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) helpottaa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa 
verkko- ja tietoturvaa, mukaan luettuina 
tietoverkkorikollisuuden torjuntaan 
liittyvät näkökohdat, koskevista hyvistä 
käytänteistä julkisen ja yksityisen sektorin 
sidosryhmien keskuudessa; avustaa 
komissiota sellaisen politiikan 
kehittämisessä, jossa otetaan huomioon 
tietoverkkorikollisuuden torjunnan verkko-
ja tietoturvanäkökohdat,

h) helpottaa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa 
verkko- ja tietoturvaa, mukaan luettuina 
tietoverkkorikollisuuden torjuntaan 
liittyvät näkökohdat, koskevista hyvistä 
käytänteistä julkisen ja yksityisen sektorin 
sidosryhmien keskuudessa; avustaa 
pyynnöstä komissiota ja jäsenvaltioita
sellaisen politiikan kehittämisessä, jossa 
otetaan huomioon tietoverkkorikollisuuden 
torjunnan verkko- ja tietoturvanäkökohdat,

Or. en

Perustelu

Tietoverkkoturvallisuuden systeemisyyden ja keskinäisen riippuvuuden vuoksi parhaiden 
käytäntöjen ja toimintapolitiikkojen vaihtoa olisi koordinoitava jäsenvaltioiden tasolla.

Tarkistus 189
Ivailo Kalfin
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) avustaa pyynnöstä jäsenvaltioita ja EU:n 
toimielimiä ja muita elimiä niiden 
pyrkimyksissä kehittää verkko- ja 
tietoturvaan liittyviä havaitsemis-, 
analysointi- ja reagointivalmiuksia,

i) avustaa pyynnöstä jäsenvaltioita ja EU:n 
toimielimiä ja muita elimiä niiden 
pyrkimyksissä kehittää verkko- ja 
tietoturvaan liittyviä havaitsemis-, 
analysointi- ja reagointivalmiuksia sekä 
tietoturvaloukkausten ilmoittamista
koskevat puitteet,

Or. en

Tarkistus 190
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) avustaa pyynnöstä jäsenvaltioita ja EU:n 
toimielimiä ja muita elimiä niiden 
pyrkimyksissä kehittää verkko- ja 
tietoturvaan liittyviä havaitsemis-, 
analysointi- ja reagointivalmiuksia,

i) avustaa jäsenvaltioita ja EU:n 
toimielimiä ja muita elimiä joko niiden 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan niiden 
pyrkimyksissä kehittää verkko- ja 
tietoturvaan liittyviä havaitsemis-, 
analysointi- ja reagointivalmiuksia,

Or. en

Tarkistus 191
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) avustaa pyynnöstä jäsenvaltioita ja EU:n 
toimielimiä ja muita elimiä niiden 
pyrkimyksissä kehittää verkko- ja 
tietoturvaan liittyviä havaitsemis-, 

i) avustaa pyynnöstä komissiota,
jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä ja muita 
elimiä niiden pyrkimyksissä kehittää 
verkko- ja tietoturvaan liittyviä 



PE472.314v01-00 40/68 AM\877955FI.doc

FI

analysointi- ja reagointivalmiuksia, havaitsemis-, analysointi- ja 
reagointivalmiuksia,

Or. ro

Tarkistus 192
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) helpottaa julkisen ja yksityisen 
sektorin, yliopistojen ja 
tutkimuskeskusten välistä vuoropuhelua 
ja tiedonvaihtoa verkko- ja tietoturvaan, 
muun muassa tietoverkkorikollisuuden 
torjuntaan, liittyvissä ongelmissa ja 
ratkaisuissa niihin;

Or. ro

Perustelu

Julkisen ja yksityisen sektorin sekä yliopistojen ja tutkimuskeskusten välistä yhteistyötä 
tarvitaan, jotta voidaan etsiä uusia keinoja torjua tietoverkkorikollisuutta.

Tarkistus 193
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) antaa pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan neuvoja unionin 
toimielimille ja jäsenvaltioille verkko- ja 
tietoturvallisuusalan tutkimustarpeista, 
jotta nykyisiin ja uusiin verkko- ja 
tietoturvallisuusriskeihin ja -uhkiin 
voitaisiin vastata tehokkaasti 
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riskinehkäisytekniikoita tehokkaasti 
käyttäen,

Or. en

Tarkistus 194
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho, 
Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) perustaa laajassa mittakaavassa 
toimivan EU:n tietotekniikan 
kriisiryhmän (EU CERT) ja valvoo sen 
toimintaa EU:n toimielimiin ja muihin 
elimiin sekä virastoihin kohdistuvien 
tietoverkkohyökkäysten torjumiseksi,

Or. en

Perustelu

Asettamalla EU:n CERT-ryhmä ENISAn valvonnan alaisuuteen varmistetaan se, että EU:ssa 
on yksi keskitetty taho, joka vastaa kaikesta tietoverkkoturvallisuudesta. Erillinen EU:n 
CERT-elin on selvästi päällekkäinen ENISAn tavoitteiden ja tehtävien kanssa. Tällainen 
moniäänisyys johtaa konflikteihin, toimivaltakiistoihin ja huomattavaan rahan ja vaivan 
hukkaan. Tietoverkkoturvallisuuden kaltaisella kriittisellä alalla EU:lla ei ole varaa päätyä 
tilanteeseen, jossa muut osapuolet eivät tietoverkkoturvallisuuden ollessa uhattuna tiedä 
"kenelle soittaa EU:ssa."

Tarkistus 195
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) auttaa pyydettäessä komissiota sekä 
asianomaisia EU:n toimielimiä ja muita 
elimiä EU:n toimielinten CERT-ryhmän 
perustamisessa antamalla neuvoja ja 
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asiantuntija-apua,

Or. en

Tarkistus 196
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i b) tietoverkkoon kohdistuvan vakavan 
uhan sattuessa auttaa nimenomaisesti 
pyydettäessä jäsenvaltiota tai EU:n 
toimielintä tai muuta EU:n elintä 
vahingoittuneen verkon, infrastruktuurin 
tai tietojen suojaamiseen tähtäävissä 
operationaalisissa tehtävissä,

Or. en

Tarkistus 197
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) tukee unionin vuoropuhelua ja 
yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa 
tarvittaessa yhteistyössä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon kanssa kansainvälisen 
yhteistyön edistämiseksi ja yhteisen 
globaalin lähestymistavan luomiseksi 
verkko- ja tietoturvakysymyksissä,

j) tukee unionin vuoropuhelua ja 
yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa 
tarvittaessa yhteistyössä Euroopan
ulkosuhdehallinnon kanssa kansainvälisen 
yhteistyön edistämiseksi ja yhteisen 
globaalin lähestymistavan luomiseksi 
verkko- ja tietoturvakysymyksissä; ENISA 
olisi perustettava EU:n ulkopuolisten 
maiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden keskitetyksi 
yhteyspisteeksi kaikissa 
tietoverkkoturvallisuutta koskevissa 
kysymyksissä,
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Or. en

Tarkistus 198
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) tukee unionin vuoropuhelua ja 
yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa 
tarvittaessa yhteistyössä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon kanssa kansainvälisen 
yhteistyön edistämiseksi ja yhteisen 
globaalin lähestymistavan luomiseksi 
verkko- ja tietoturvakysymyksissä,

j) tukee unionin vuoropuhelua ja 
yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa 
tarvittaessa yhteistyössä asianomaisten
EU:n toimielinten tai muiden elinten 
kanssa kansainvälisen yhteistyön 
edistämiseksi ja yhteisen globaalin 
lähestymistavan luomiseksi verkko- ja 
tietoturvakysymyksissä,

Or. en

Tarkistus 199
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) antaa koulutusta eri menetelmin, 
muun muassa järjestämällä virtuaalisia ja 
tavallisia konferensseja, tarjoamalla 
tukihenkilöiden palveluja, sekä verkossa 
että paikan päällä; viraston 
tietoturvaturvallisuuskurssit laativat eri 
teollisuudenalojen, kuten 
verkkoturvallisuuden, rikosoikeudellisen 
tutkimuksen, auditoinnin sekä 
turvallisuusjohtamisen ja 
sovellusturvallisuuden, johtavat tahot,

Or. en
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Tarkistus 200
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) auttaa komissiota laatimaan tieto- ja 
viestintäverkkojen turvallisuutta koskevan 
EU:n strategian,

Or. ro

Tarkistus 201
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – j a – j f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) määrittää yhdessä komission ja 
jäsenvaltioiden kanssa jäsenvaltioiden 
CERT-ryhmien sekä näiden ja EU:n 
CERT-ryhmien väliset yhteiset 
tietoverkkojen vähimmäisturvallisuutta 
koskevat sertifioinnit, 
käyttäytymissäännöt ja 
yhteistyökäytännöt; virasto kuulee myös 
asiaan liittyviä sidosryhmiä 
samankaltaisten tietoverkkoturvallisuutta 
koskevien toimien määrittelemiseksi 
yksityisiä verkkoja ja infrastruktuureja 
varten, 
j b) edistää ja tukee yhteistyötä 
asianomaisten jäsenvaltioiden ja unionin 
CERT-ryhmien välillä tapauksissa, joissa 
näiden hallinnoimiin tai suojaamiin 
verkkoihin tai järjestelmiin kohdistuu 
tietoverkkoloukkauksia, -hyökkäyksiä tai
-häiriöitä,
j c) tukee tarvittaessa ja jäsenvaltion sitä 
pyytäessä sellaisen jatkuvan 
vastustuskyvyn takaavan palvelun 
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perustamista jäsenvaltion CERT-ryhmän 
yhteyteen, joka on toiminnassa kaikkina 
viikonpäivinä ympäri vuorokauden ja 
jonka tarkoitus on toimia Euroopan 
laajuisena nopean reagoinnin 
järjestelmänä tietoverkkohyökkäyksiä, 
tietoturvaloukkauksia ja häiriöitä 
vastaan, sekä tarjoaa välittömään 
reagointivalmiuteen tarvittavan 
asiantuntemuksensa käyttöön,
j d) edistää EU:n yhteyspisteiden 
hakemiston perustamista sekä 
vastuunjaon ja tiedon ja parhaiden
käytäntöjen vaihtoa edellä mainittujen 
CERT-ryhmien välillä,
j e) jatkaa EU:n laajuisten 
verkkoturvallisuuden ja vastustuskyvyn 
valmiusharjoitusten koordinointia sekä 
niiden tulosten ja jäsenvaltioiden ja EU:n 
tulevien toimien arviointia, sekä edistää 
halukkaiden kolmansien osapuolien 
osallistumista tällaisiin toimiin,
j f) tarjoaa asiantuntemustaan 
jäsenvaltioille ja EU:n toimielimille 
niiden osallistuessa kansainvälisiin 
verkkoja, tietoturvaa ja 
tietoverkkoturvallisuutta koskeviin 
foorumeihin,

Or. en

Perustelu

C alakohta: Turvallisuuden automatisointi ei riitä kunnollisen verkko- ja tietoturvan 
varmistamiseksi monimutkaisia tietoverkkoloukkauksia tai -hyökkäyksiä vastaan. On 
varmistettava, että jokaisessa jäsenvaltiossa on ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä 
myös ihmisiä koordinoimassa ja tarjoamassa asiantuntija-apua.

Tarkistus 202
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 a) Virasto voi toimia omasta 
aloitteestaan tämän asetuksen 
soveltamisalan ja tavoitteiden puitteissa. 
Jäsenvaltion pyytäessä virastoa 
toimimaan virasto antaa suosituksensa ja 
jäsenvaltion on ilmoitettava virastolle, 
miten sen suositus on toteutettu.

Or. en

Tarkistus 203
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Virasto hyödyntää aktiivisesti uutta 
ja nopeasti kehittyvää tieto- ja 
viestintätekniikkaa sekä analysoi niitä. 
Virasto reagoi tehokkaasti uuden ja 
nopeasti kehittyvän tieto- ja 
viestintätekniikan asettamiin 
turvallisuusriskeihin ja -uhkiin.

Or. en

Tarkistus 204
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta määrittelee viraston 
toiminnan yleisen suunnan ja varmistaa, 
että se toimii tässä asetuksessa säädettyjen 
sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti. Se 
huolehtii myös viraston toiminnan 

1. Johtokunta määrittelee viraston 
toiminnan yleisen suunnan ja varmistaa, 
että se toimii tässä asetuksessa säädettyjen 
sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti. Se 
varmistaa viraston tehokkaan toiminnan.
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johdonmukaisuudesta suhteessa 
jäsenvaltioiden toimintaan sekä unionin 
tason toimiin.

Se huolehtii myös viraston toiminnan 
johdonmukaisuudesta suhteessa 
jäsenvaltioiden toimintaan sekä unionin 
tason toimiin. Johtokunta hyväksyy 
erilaisia hallinnollisia järjestelyjä 
kolmansien maiden kanssa ja muita 
aloitteita, joilla on kansainvälinen 
ulottuvuus.

Or. en

Perustelu

Kolmansien maiden kanssa toteutettavia järjestelyjä koskeva kohta seuraa virastoja 
käsittelevän toimielinten välisen työryhmän suosituksia.

Tarkistus 205
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta vahvistaa työjärjestyksensä 
asiaan liittyvien komission yksiköiden 
suostumuksella.

2. Johtokunta vahvistaa työjärjestyksensä 
sekä hallituksen työjärjestyksen komission 
suostumuksella. Työjärjestyksessä 
määrätään johtokunnan jäsenten 
tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa 
niin, että otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden valmiudet verkko- ja 
tietoturvan alalla sekä hallituksen 
työskentelyn jatkuvuus ja tehokkuus. 
Työjärjestys mahdollistaa nopeiden 
päätösten tekemisen kirjallisella 
menettelyllä tai etäkokouksien avulla.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi viraston työjärjestyksessä on määrättävä 
hallituksen kokoonpanosta. Komission yksiköiden poistaminen vastaa neuvoston 
lähestymistapaa tässä ja muualla. Komission roolin pitäisi kuitenkin olla merkittävämpi kuin 
se, että sitä vain kuullaan, kuten neuvoston on ehdottanut.
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Tarkistus 206
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Johtokunta voi vahvistaa monivuotisen 
henkilöstösuunnitelman kuultuaan 
komission yksiköitä ja ilmoitettuaan siitä 
asianmukaisesti budjettivallan käyttäjälle.

9. Johtokunta vahvistaa monivuotisen 
henkilöstösuunnitelman kuultuaan 
komission yksiköitä ja ilmoitettuaan siitä 
asianmukaisesti budjettivallan käyttäjälle.

Or. en

Tarkistus 207
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Johtokunta voi vahvistaa monivuotisen 
henkilöstösuunnitelman kuultuaan 
komission yksiköitä ja ilmoitettuaan siitä 
asianmukaisesti budjettivallan käyttäjälle.

9. Johtokunta vahvistaa monivuotisen 
henkilöstösuunnitelman kuultuaan 
komission yksiköitä ja ilmoitettuaan siitä 
asianmukaisesti budjettivallan käyttäjälle.

Or. en

Tarkistus 208
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Johtokunta hyväksyy 
suorituskriteerejä viraston toiminnan 
vuosittaiseksi arvioinniksi sekä toimia 
verkko- ja tietoturvaviraston tehokkuuden 
parantamiseksi.
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Or. ro

Tarkistus 209
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokuntaan kuuluu yksi edustaja 
kustakin jäsenvaltiosta, kolme komission 
nimittämää edustajaa sekä kolme sellaista 
niin ikään komission nimittämää 
edustajaa, joilla ei ole äänioikeutta ja joista 
kukin edustaa yhtä seuraavista ryhmistä:

1. Johtokuntaan kuuluu kustakin 
jäsenvaltiosta yksi edustaja, joka on 
valtuutettu toimimaan kyseisen 
jäsenvaltion puolesta, ja kolme komission 
nimittämää edustajaa, joilla ei ole 
äänioikeutta. Johtokunnan jäsenten sijalla 
voivat toimia heidän varajäsenensä 
johtokunnan työjärjestyksen mukaisesti.

a) tieto- ja viestintätekniikkatoimiala,
b) kuluttajajärjestöt,
c) akateemiset verkko- ja 
tietoturva-asiantuntijat.

Or. en

Tarkistus 210
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokuntaan kuuluu yksi edustaja 
kustakin jäsenvaltiosta, kolme komission 
nimittämää edustajaa sekä kolme sellaista 
niin ikään komission nimittämää edustajaa, 
joilla ei ole äänioikeutta ja joista kukin 
edustaa yhtä seuraavista ryhmistä:

1. Johtokuntaan kuuluu yksi edustaja 
kustakin jäsenvaltiosta, kolme komission 
nimittämää edustajaa sekä kolme sellaista 
niin ikään komission nimittämää edustajaa, 
sekä kolme Euroopan parlamentin 
nimittämää edustajaa, joilla ei ole 
äänioikeutta ja joista kukin edustaa yhtä
seuraavista ryhmistä:

Or. ro
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Tarkistus 211
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunnan jäsenet ja heidän sijaisensa 
nimitetään verkko- ja tietoturva-alaa 
koskevan kokemuksen ja asiantuntemuksen 
perusteella.

2. Johtokunnan jäsenet ja heidän sijaisensa 
nimitetään verkko- ja tietoturva-alaa 
koskevan kokemuksen ja asiantuntemuksen 
perusteella. Jäsenillä on myös oltava 
tarvittavat hallinnolliset ja johtamistaidot 
sekä talousarvioon liittyvät taidot 
5 artiklassa lueteltujen tehtävien 
hoitamiseksi. Komission nimittämät 
johtokunnan jäsenet ovat johtajatasolla 
tai sitä korkeammalla tasolla. 
Jäsenvaltioiden nimittämillä johtokunnan 
jäsenillä on oltava vastaava virkaikä kuin 
komission nimittämillä johtokunnan 
jäsenillä.

Or. en

Tarkistus 212
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan a, b ja c kohdassa 
tarkoitettujen ryhmien edustajien 
toimikausi on neljä vuotta. Tätä 
toimikautta voidaan jatkaa kerran. 
Edustajan luopuessa sidosryhmän 
jäsenyydestä komissio nimittää hänelle 
korvaajan.

3. Edellä 1 kohdan a, b ja c kohdassa 
tarkoitettujen ryhmien edustajien 
toimikausi on kolme vuotta. Tätä 
toimikautta voidaan jatkaa kerran. 
Edustajan luopuessa sidosryhmän 
jäsenyydestä komissio nimittää hänelle 
korvaajan.

Or. ro
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Tarkistus 213
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta kokoontuu sääntömääräiseen 
istuntoon kahdesti vuodessa. Johtokunta 
kokoontuu myös ylimääräisiin istuntoihin 
puheenjohtajan aloitteesta tai jos vähintään 
kolmasosa sen äänioikeutetuista jäsenistä 
sitä pyytää.

2. Johtokunta pitää sääntömääräisen 
kokouksen kerran vuodessa. Johtokunta 
kokoontuu myös ylimääräisiin istuntoihin 
puheenjohtajan aloitteesta tai jos vähintään 
kolmasosa sen äänioikeutetuista jäsenistä 
sitä pyytää.

Or. en

Perustelu

Koska hallitus luotiin viraston sisäisen toiminnan tehostamiseksi, johtokunnan 
sääntömääräiset kokoukset (joihin liittyy huomattavaa hallinnollista järjestelyä ja merkittäviä 
kuluja) olisi rajoitettava yhteen vuodessa.
Ylimääräisten kokousten suhteen mietintöluonnoksessa ehdotetaan yksinkertaisten 
nopeutettujen menettelyjen, kuten etäkokousten, käyttöönottoa.

Tarkistus 214
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Työjärjestyksen, viraston sisäisten 
toimintasääntöjen, talousarvion ja 
vuosittaisen työohjelman hyväksyminen 
sekä pääjohtajan nimittäminen, 
toimikauden jatkaminen ja erottaminen 
edellyttävät kaikkien johtokunnan 
äänioikeutettujen jäsenten kahden 
kolmasosan enemmistöä.

2. Työjärjestyksen, viraston sisäisten 
toimintasääntöjen, talousarvion ja 
vuosittaisen työohjelman hyväksyminen 
sekä pääjohtajan nimittäminen tai 
erottaminen edellyttää kaikkien 
johtokunnan äänioikeutettujen jäsenten 
kahden kolmasosan enemmistöä.

Or. en
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Tarkistus 215
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Johtokunnan avoimuuden ja sen 
joustavan päätöksenteon edistämiseksi 
äänestys etäkokouksen välityksellä on 
sallittua silloin, kun vähintään kolme 
johtokunnan jäsentä on merkittävän ja 
odottamattoman esteen vuoksi estynyt 
olemaan henkilökohtaisesti läsnä 
kokouksessa.

Or. en

Tarkistus 216
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pääjohtajan nimittää ja vapauttaa 
tehtävistään johtokunta. Nimitys tapahtuu 
komission ehdottamasta ehdokasluettelosta 
viiden vuoden kaudeksi ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä erityisen pätevyyden 
ja kokemuksen perusteella. Johtokunnan 
valitsema ehdokas voidaan ennen 
nimittämistä kutsua antamaan lausuntonsa 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.

2. Pääjohtajan nimittää ja vapauttaa 
tehtävistään johtokunta Euroopan 
parlamentin antaman vahvistuksen 
jälkeen. Nimitys tapahtuu komission 
ehdottamasta ehdokasluettelosta viiden 
vuoden kaudeksi ansioiden ja todistuksin 
osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä erityisen pätevyyden 
ja kokemuksen perusteella. Komissio 
järjestää avoimen kilpailun sopivia 
ehdokkaita koskevan luettelon 
laatimiseksi. Johtokunnan valitsema 
ehdokas ja muut komission ehdottaman 
ehdokasluettelon ehdokkaat kutsutaan
ennen nimittämistä antamaan lausuntoja
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.



AM\877955FI.doc 53/68 PE472.314v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 217
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja ottaen huomioon arviointikertomuksen 
jatkaa pääjohtajan toimikautta enintään 
kolmella vuodella ja ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on viraston 
tehtävien ja vaatimusten kannalta 
perusteltua.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 218
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtokunnan on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille aikeestaan jatkaa 
pääjohtajan toimikautta. Pääjohtaja 
voidaan toimikauden jatkamista edeltävän 
kuukauden aikana kutsua antamaan 
lausuntonsa Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 219
Pilar del Castillo Vera



PE472.314v01-00 54/68 AM\877955FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtokunnan on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille aikeestaan jatkaa pääjohtajan 
toimikautta. Pääjohtaja voidaan 
toimikauden jatkamista edeltävän
kuukauden aikana kutsua antamaan
lausuntonsa Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

5. Johtokunnan on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille aikeestaan jatkaa pääjohtajan 
toimikautta. Pääjohtaja antaa pyydettäessä 
lausunnon Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaa sen 
jäsenten esittämiin kysymyksiin 
toimikauden jatkamista edeltävän kolmen 
kuukauden sisällä.

Or. en

Tarkistus 220
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimikautta ei jatketa, pääjohtaja 
jatkaa tehtävässään seuraajan 
nimittämiseen asti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 221
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta perustaa pääjohtajan 
ehdotuksesta pysyvän sidosryhmän, joka 
koostuu asiaan liittyvien sidosryhmien, 
kuten tieto- ja viestintäteknologiatoimialan, 
kuluttajajärjestöjen, verkko- ja tietoturva-

1. Johtokunta perustaa pääjohtajan 
ehdotuksesta pysyvän sidosryhmän, joka 
koostuu asiaan liittyvien sidosryhmien, 
kuten tieto- ja viestintäteknologiatoimialan, 
kuluttajajärjestöjen sekä verkko- ja 
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alan akateemisten asiantuntijoiden sekä 
lainvalvonta- ja tietosuojaviranomaisten, 
edustajista.

tietoturva-alan akateemisten 
asiantuntijoiden, edustajista.

Or. fr

Perustelu

Pysyvän sidosryhmän ansiosta yksityinen sektori, kuluttajayhdistykset ja asiantuntijat pysyvät 
ajan tasalla ENISAn toiminnasta ja voivat tuoda esiin niitä askarruttavia kysymyksiä. 
Ryhmän ei ole tarkoitus olla kansallisten lainvalvonta- ja tietosuojaviranomaisten foorumi. 
Tietoverkkorikollisuuden torjunnasta vastaavat EU:n elimet voidaan kutsua ENISAn 
johtokunnan kokouksiin, ja ne voivat osallistua erilaisiin tilapäisiin työryhmiin.

Tarkistus 222
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta perustaa pääjohtajan 
ehdotuksesta pysyvän sidosryhmän, joka 
koostuu asiaan liittyvien sidosryhmien, 
kuten tieto- ja viestintäteknologiatoimialan, 
kuluttajajärjestöjen, verkko- ja tietoturva-
alan akateemisten asiantuntijoiden sekä 
lainvalvonta- ja tietosuojaviranomaisten, 
edustajista.

1. Johtokunta perustaa pääjohtajan 
ehdotuksesta pysyvän sidosryhmän, joka 
koostuu asiaan liittyvien sidosryhmien, 
kuten tieto- ja viestintäteknologiatoimialan, 
sähköisen viestintäverkon tai -palvelun 
tarjoajien, kuluttajajärjestöjen, verkko- ja 
tietoturva-alan akateemisten 
asiantuntijoiden ja lainvalvonta- ja 
tietosuojaviranomaisten sekä Euroopan 
sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
kaltaisten muiden asianomaisten 
sidosryhmien, edustajista.

Or. en

Tarkistus 223
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta perustaa pääjohtajan 
ehdotuksesta pysyvän sidosryhmän, joka 
koostuu asiaan liittyvien sidosryhmien, 
kuten tieto- ja viestintäteknologiatoimialan, 
kuluttajajärjestöjen, verkko- ja tietoturva-
alan akateemisten asiantuntijoiden sekä 
lainvalvonta- ja tietosuojaviranomaisten, 
edustajista.

1. Johtokunta perustaa pääjohtajan 
ehdotuksesta pysyvän sidosryhmän, joka 
koostuu kansainvälisesti tunnettujen
asiaan liittyvien sidosryhmien, kuten tieto-
ja viestintäteknologiatoimialan, 
kuluttajajärjestöjen, verkko- ja tietoturva-
alan akateemisten asiantuntijoiden sekä 
lainvalvonta- ja tietosuojaviranomaisten, 
edustajista.

Or. en

Tarkistus 224
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta perustaa pääjohtajan 
ehdotuksesta pysyvän sidosryhmän, joka 
koostuu asiaan liittyvien sidosryhmien, 
kuten tieto- ja viestintäteknologiatoimialan, 
kuluttajajärjestöjen, verkko- ja tietoturva-
alan akateemisten asiantuntijoiden sekä 
lainvalvonta- ja tietosuojaviranomaisten, 
edustajista.

1. Johtokunta perustaa pääjohtajan 
ehdotuksesta pysyvän sidosryhmän, joka 
koostuu erittäin pätevien asiaan liittyvien 
sidosryhmien, kuten tieto- ja 
viestintäteknologiatoimialan, 
kuluttajajärjestöjen, verkko- ja tietoturva-
alan akateemisten asiantuntijoiden sekä 
lainvalvonta- ja tietosuojaviranomaisten, 
edustajista.

Or. ro

Tarkistus 225
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ryhmän puheenjohtajana toimii 3. Ryhmän puheenjohtajana toimii 
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pääjohtaja. pääjohtaja tai hänen tähän tehtävään 
tapauskohtaisesti nimittämänsä henkilö.

Or. en

Tarkistus 226
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virasto ei saa paljastaa kolmansille 
osapuolille käsittelemäänsä ja saamaansa 
sellaista tietoa, jolle on pyydetty 
luottamuksellista käsittelyä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 14 artiklan 
soveltamista.

1. Virasto ei saa paljastaa kolmansille 
osapuolille käsittelemäänsä ja saamaansa 
turvaluokittelematonta tietoa, jolle on 
perustellusti pyydetty joko osittaista tai 
kaiken kattavaa luottamuksellista 
käsittelyä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
14 artiklan soveltamista. Jos virasto 
katsoo, että tiedot voidaan julkistaa 
osittain tai kokonaan, sen on neuvoteltava 
tiedot toimittaneen tahon kanssa, ja se voi 
julkistaa tiedot vasta sitten, kun tiedot 
toimittanut taho on antanut 
hyväksyntänsä julkistamiselle.

Or. en

Tarkistus 227
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viraston menoihin kuuluvat 
henkilöstöstä, hallinnollisesta ja teknisestä 
tuesta, infrastruktuurista ja toiminnasta 
sekä kolmansien osapuolten kanssa 
tehdyistä sopimuksista aiheutuvat menot.

2. Viraston menoihin kuuluvat 
henkilöstöstä, hallinnollisesta ja teknisestä 
tuesta, infrastruktuurista ja toiminnasta 
sekä kolmansien osapuolten kanssa 
tehdyistä sopimuksista aiheutuvat menot. 
Hallinnon ja hallintohenkilöstön kulut 
eivät saa ylittää 40:tä prosenttia 
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kokonaistalousarviosta.

Or. ro

Tarkistus 228
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pääjohtaja huolehtii viraston 
talousarvion toteuttamisesta.

1. Pääjohtaja vastaa viraston talousarvion 
toteuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 229
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pääjohtaja huolehtii viraston 
talousarvion toteuttamisesta.

1. Pääjohtaja vastaa viraston talousarvion 
toteuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 230
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pääjohtaja huolehtii viraston 
talousarvion toteuttamisesta.

1. Pääjohtaja vastaa viraston talousarvion 
toteuttamisesta.

Or. en
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Tarkistus 231
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeudellinen asema Oikeudellinen asema ja toimipaikka

Or. nl

Tarkistus 232
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Brysseliin perustetaan pysyvä 
yhteystoimisto viraston 
toimintavalmiuksien maksimoimiseksi, 
sen tehokkuuden lisäämiseksi ja viraston 
sekä unionin toimielinten, jäsenvaltioiden 
ja kaikkien asianomaisten sidosryhmien 
välisten yhteyksien helpottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 233
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Neuvosto tarkastelee uudelleen 
viraston toimipaikkaa ja ottaa tässä 
huomioon tarpeen taata viraston tehokas 
ja tuloksellinen toiminta.
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Or. en

Tarkistus 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Viraston toimipaikka on 
Heraklionissa Kreetalla.

Or. en

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tutkimus on osoittanut, että pienen kokonsa vuoksi 
virasto toimii sujuvasti ja tehokkaasti Heraklionista Kreetalta käsin. 
Tietoverkkoturvallisuudesta huolehtivan viraston tehtävää ajatellen sen pitäisi toimia 
tehokkaasti ylipäätään missä tahansa Euroopassa. Hallinnolliset ja muut mahdolliset viraston 
toimintaan liittyvät seikat on hoidettava niin, että varmistetaan hyvä hallinnointi, oikea 
henkilöstömäärä sekä se, että tietotekniikkaa hyödynnetään täysimääräisesti.

Tarkistus 235
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Virasto sijoitetaan Brysseliin.

Or. nl

Tarkistus 236
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Hallintohenkilöstön määrä ei saa 
ylittää 20:tä prosenttia henkilöstön 
kokonaismäärästä.

Or. ro

Tarkistus 237
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça 
Carvalho, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Virasto voi olla yhteydessä ja 
yhteistyössä muiden kolmansien maiden 
sekä verkko- ja tietoturvakysymysten 
parissa työskentelevien kansainvälisten 
organisaatioiden ja hallitustenvälisten 
elinten kanssa ja sallia tarvittaessa niiden 
osallistumisen viraston toiminnan niille 
merkityksellisiin osa-alueisiin. Pääjohtaja 
toimittaa niiden osallistumista koskevan 
pyynnön johtokunnan hyväksyttäväksi.

Or. en

Perustelu

ENISAn olisi toimittava Euroopan verkko- ja tietoturvallisuuden politiikan laadinnan 
yhteyspisteenä ja tietopisteenä, ja sillä pitäisi olla aktiivinen rooli globaalin turvallisen 
internetekosysteemin luomisessa. Siksi ENISAn olisi oltava tiiviissä yhteydessä EU:n 
ulkopuolisiin maihin ja sellaisiin kansainvälisiin elimiin ja yhteisöihin, kuten internet-
osoitteita ja verkkotunnuksia hallinnoiva ICANN-järjestö, kansainvälinen teleliitto (ITU), 
Internetin hallintofoorumi (IGF), internetin osoitejärjestelmäviranomainen IANA, 
Internet-protokollien standardoinnista vastaava organisaatio IETF, internetin kehitystä ja 
käyttöä edistävä organisaatio ISOC jne.

Tarkistus 238
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Virasto voi olla yhteydessä ja 
yhteistyössä muiden kolmansien maiden 
kanssa ja sallia tarvittaessa niiden 
osallistuminen viraston toiminnan niille 
merkityksellisiin osa-alueisiin. 
Kansainvälisen vuoropuhelun ja 
yhteistyön edistämiseksi komissio myös 
kuulee virastoa kansainvälisesti 
merkityksellisissä kysymyksissä aina, kun 
se on tarkoituksenmukaista.

Or. en

Tarkistus 239
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Virasto tukee tiiviissä yhteistyössä 
Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa 
unionin ulkosuhdepolitiikkaa verkko- ja 
tietoturvallisuusalalla.

Or. en

Tarkistus 240
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio suorittaa kolmen vuoden 
kuluessa 34 artiklassa tarkoitetusta 
perustamispäivästä kaikkien asianomaisten 

1. Komissio suorittaa viiden vuoden 
kuluessa 34 artiklassa tarkoitetusta 
perustamispäivästä kaikkien asianomaisten 
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sidosryhmien näkemykset huomioon ottaen 
sekä johtokunnan kanssa sovittujen 
perusteiden mukaisesti tätä asetusta 
koskevan arvioinnin. Arvioinnissa 
tarkastellaan viraston vaikuttavuutta ja 
tuloksellisuutta 2 artiklassa kuvattujen 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä viraston 
toimintatapojen tehokkuutta. Komissio 
toteuttaa tämän arvioinnin erityisesti 
voidakseen todeta, onko virasto edelleen 
tuloksellinen toimintaväline ja olisiko 
viraston toimintaa jatkettava 34 artiklassa 
tarkoitetun toimikauden jälkeen.

sidosryhmien näkemykset huomioon ottaen 
sekä johtokunnan kanssa sovittujen 
perusteiden mukaisesti tätä asetusta 
koskevan arvioinnin. Arvioinnissa 
tarkastellaan viraston vaikuttavuutta ja 
tuloksellisuutta 2 artiklassa kuvattujen 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä viraston 
toimintatapojen tehokkuutta. Komissio 
toteuttaa tämän arvioinnin erityisesti sen 
selvittämiseksi, olisiko asetusta 
tarkistettava viraston toimintavalmiuksien 
laajentamiseksi.

Or. en

Tarkistus 241
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio suorittaa kolmen vuoden 
kuluessa 34 artiklassa tarkoitetusta 
perustamispäivästä kaikkien asianomaisten 
sidosryhmien näkemykset huomioon ottaen 
sekä johtokunnan kanssa sovittujen 
perusteiden mukaisesti tätä asetusta 
koskevan arvioinnin. Arvioinnissa 
tarkastellaan viraston vaikuttavuutta ja 
tuloksellisuutta 2 artiklassa kuvattujen 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä viraston 
toimintatapojen tehokkuutta. Komissio 
toteuttaa tämän arvioinnin erityisesti 
voidakseen todeta, onko virasto edelleen 
tuloksellinen toimintaväline ja olisiko 
viraston toimintaa jatkettava 34 artiklassa 
tarkoitetun toimikauden jälkeen.

1. Komissio suorittaa kolmen vuoden 
kuluessa 34 artiklassa tarkoitetusta 
perustamispäivästä kaikkien asianomaisten 
sidosryhmien näkemykset huomioon ottaen 
sekä johtokunnan kanssa sovittujen 
perusteiden mukaisesti tätä asetusta 
koskevan arvioinnin. Arvioinnissa 
tarkastellaan viraston vaikuttavuutta ja 
tuloksellisuutta 2 artiklassa kuvattujen 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä viraston 
toimintatapojen tehokkuutta. Komissio 
toteuttaa tämän arvioinnin erityisesti sen 
selvittämiseksi, olisiko asetusta 
tarkistettava viraston toimintavalmiuksien 
laajentamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 242
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio suorittaa kolmen vuoden 
kuluessa 34 artiklassa tarkoitetusta 
perustamispäivästä kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien näkemykset 
huomioon ottaen sekä johtokunnan kanssa 
sovittujen perusteiden mukaisesti tätä 
asetusta koskevan arvioinnin. Arvioinnissa 
tarkastellaan viraston vaikuttavuutta ja 
tuloksellisuutta 2 artiklassa kuvattujen 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä viraston 
toimintatapojen tehokkuutta. Komissio 
toteuttaa tämän arvioinnin erityisesti 
voidakseen todeta, onko virasto edelleen 
tuloksellinen toimintaväline ja olisiko 
viraston toimintaa jatkettava 34 artiklassa 
tarkoitetun toimikauden jälkeen.

1. Komissio suorittaa joka kolmas vuosi
kaikkien asianomaisten sidosryhmien 
näkemykset huomioon ottaen sekä 
johtokunnan kanssa sovittujen perusteiden 
mukaisesti tätä asetusta koskevan 
arvioinnin. Arvioinnissa tarkastellaan 
viraston vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta 
2 artiklassa kuvattujen tavoitteiden 
saavuttamisessa sekä viraston 
toimintatapojen tehokkuutta. Komissio 
toteuttaa tämän arvioinnin erityisesti sen 
selvittämiseksi, onko virasto tarpeeksi
tuloksellinen ja mihin toimiin on 
ryhdyttävä sen tehokkuuden
parantamiseksi.

Or. ro

Tarkistus 243
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio suorittaa kolmen vuoden 
kuluessa 34 artiklassa tarkoitetusta 
perustamispäivästä kaikkien asianomaisten 
sidosryhmien näkemykset huomioon ottaen 
sekä johtokunnan kanssa sovittujen 
perusteiden mukaisesti tätä asetusta 
koskevan arvioinnin. Arvioinnissa 
tarkastellaan viraston vaikuttavuutta ja 
tuloksellisuutta 2 artiklassa kuvattujen 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä viraston 
toimintatapojen tehokkuutta. Komissio 

1. Komissio suorittaa kolmen vuoden 
kuluessa 34 artiklassa tarkoitetusta 
perustamispäivästä kaikkien asianomaisten 
sidosryhmien näkemykset huomioon ottaen 
sekä johtokunnan kanssa sovittujen 
perusteiden mukaisesti tätä asetusta 
koskevan arvioinnin. Arvioinnissa 
tarkastellaan viraston vaikuttavuutta ja 
tuloksellisuutta 2 artiklassa kuvattujen 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä viraston 
toimintatapojen tehokkuutta. Komissio 
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toteuttaa tämän arvioinnin erityisesti 
voidakseen todeta, onko virasto edelleen 
tuloksellinen toimintaväline ja olisiko 
viraston toimintaa jatkettava 34 artiklassa 
tarkoitetun toimikauden jälkeen.

toteuttaa tämän arvioinnin erityisesti sen 
selvittämiseksi, toteuttaako virasto
monivuotista työohjelmaansa 
asianmukaisesti ja arvioidakseen, olisiko
virastoa vahvistettava tai sen 
toimeksiantoa jatkettava tai mukautettava.

Or. en

Tarkistus 244
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio suorittaa kolmen vuoden 
kuluessa 34 artiklassa tarkoitetusta 
perustamispäivästä kaikkien asianomaisten 
sidosryhmien näkemykset huomioon ottaen 
sekä johtokunnan kanssa sovittujen 
perusteiden mukaisesti tätä asetusta 
koskevan arvioinnin. Arvioinnissa 
tarkastellaan viraston vaikuttavuutta ja 
tuloksellisuutta 2 artiklassa kuvattujen 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä viraston
toimintatapojen tehokkuutta. Komissio 
toteuttaa tämän arvioinnin erityisesti 
voidakseen todeta, onko virasto edelleen 
tuloksellinen toimintaväline ja olisiko 
viraston toimintaa jatkettava 34 artiklassa 
tarkoitetun toimikauden jälkeen.

1. Komissio suorittaa viiden vuoden 
kuluessa 34 artiklassa tarkoitetusta 
perustamispäivästä kaikkien asianomaisten 
sidosryhmien näkemykset huomioon ottaen 
sekä johtokunnan kanssa sovittujen 
perusteiden mukaisesti tätä asetusta 
koskevan arvioinnin. Arvioinnissa 
tarkastellaan viraston vaikuttavuutta ja 
tuloksellisuutta 2 artiklassa kuvattujen 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä viraston 
toimintatapojen tehokkuutta. Komissio 
toteuttaa tämän arvioinnin erityisesti sen 
selvittämiseksi, olisiko asetusta 
tarkistettava viraston toimintavalmiuksien 
laajentamiseksi.

Or. en

Tarkistus 245
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
30 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

Viraston isäntävaltion on huolehdittava 
siitä, että virastolla on parhaat mahdolliset 
toimintaedellytykset.

Viraston ja pysyvien yhteystoimistojen 
isäntävaltioiden on huolehdittava siitä, että 
virastolla on parhaat mahdolliset 
toimintaedellytykset.

Or. en

Tarkistus 246
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy, 
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltion on varmistettava 
viraston asianmukaiselle toiminnalle 
parhaat mahdolliset olosuhteet, muun 
muassa asianmukainen 
kiinteistöinfrastruktuuri, viestintävälineet, 
monikieliset ja eurooppalaisesti 
suuntautuneet 
koulunkäyntimahdollisuudet sekä 
riittävän tasoinen liikenneinfrastruktuuri.

Or. en

Tarkistus 247
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltion virastolle tarjoamia 
tiloja ja palveluja koskevat järjestelyt sekä 
viraston pääjohtajaan, johtokunnan 
jäseniin, henkilöstöön ja heidän 
perheenjäseniinsä kyseisessä 
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jäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt 
vahvistetaan viraston ja 
isäntäjäsenvaltion välisessä uusitussa 
toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa.

Or. en

Tarkistus 248
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Kesto

Virasto perustetaan […] alkavaksi viiden 
vuoden kaudeksi.

Or. en

Perustelu

(ENISA on yksi niistä harvoista EU:n virastoista, joilla ei ole pysyvää toimeksiantoa. Lyhyt 
toimeksianto estää ENISAn strategisen ja operationaalisen suunnittelun sekä henkilöstöä ja 
poliittista osallistumista koskevan pitkän aikavälin suunnittelun).

Tarkistus 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto perustetaan […] alkavaksi viiden
vuoden kaudeksi.

Virasto perustetaan […] alkavaksi 
seitsemän vuoden kaudeksi.

Or. pl

Perustelu

Mając na uwadze znaczenie problematyki bezpieczeństwa sieci i informacji bardzo ważne jest 
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zapewnienie trwałości mandatu Agencji, dlatego też mandat pięcioletni może się okazać zbyt 
krótki. Przyjęcie mandatu pięcioletniego oznacza, że już pod koniec trzeciego roku 
działalności musi być przygotowana ocena działalności agencji pod kątem jej przydatności 
dla procesu zwiększania poziomu świadomości i bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych w UE. Oznacza to, że „de facto” na działania, które są przedmiotem 
oceny KE zostają zaledwie dwa lata, co może być okresem zbyt krótkim dla przeprowadzenia 
rzetelnej oceny

Tarkistus 250
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto perustetaan […] alkavaksi viiden
vuoden kaudeksi.

Virasto perustetaan […] alkaen 
määräämättömäksi ajaksi.

Or. en

Tarkistus 251
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto perustetaan […] alkavaksi viiden 
vuoden kaudeksi.

Virasto perustetaan […] alkaen
määräämättömäksi ajaksi.

Or. en


