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Tarkistus 12
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Käsiteltävänä olevan direktiivin 
tavoitteena on lähentää tietojärjestelmiin 
kohdistuvia hyökkäyksiä koskevia 
jäsenvaltioiden rikosoikeudellisia 
säännöksiä ja parantaa oikeus- ja muiden 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä, jäsenvaltioiden ja unionin
poliisi- ja muut erikoistuneet 
lainvalvontaviranomaiset mukaan 
luettuina. Tämä tavoite on osa unionin 
yleistä strategiaa, joka koskee 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, 
tietokoneverkkojen vahvistamista, 
elintärkeiden tietoinfrastruktuurien 
suojelua ja tietosuojaa.

Or. es

Tarkistus 13
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää tietojärjestelmiin kohdistuvia 
hyökkäyksiä koskevia jäsenvaltioiden 
rikosoikeudellisia säännöksiä ja parantaa 
oikeus- ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten, jäsenvaltioiden poliisi- ja 
muut erikoistuneet 
lainvalvontaviranomaiset mukaan 
luettuina, komission, Eurojustin, 
Europolin ja Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston välistä yhteistyötä, jotta 
mahdollistetaan yhteinen ja kattava 
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unionin lähestymistapa.

Or. ro

Tarkistus 14
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää tietojärjestelmiin kohdistuvia 
hyökkäyksiä koskevia jäsenvaltioiden 
rikosoikeudellisia säännöksiä ja parantaa 
oikeus- ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten, jäsenvaltioiden poliisi- ja 
muut erikoistuneet 
lainvalvontaviranomaiset, komissio, 
ENISA, Europol ja Eurojust mukaan 
luettuina, välistä yhteistyötä, jotta 
mahdollistetaan yhteinen ja kattava 
unionin lähestymistapa.

Or. en

Tarkistus 15
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Käsiteltävänä olevan direktiivin 
tavoitteena on lähentää tietojärjestelmiin 
kohdistuvia hyökkäyksiä koskevia 
jäsenvaltioiden rikosoikeudellisia 
säännöksiä ja parantaa oikeus- ja muiden 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä, ENISA, kansalliset 
tietotekniikan kriisiryhmät (CERT), 
jäsenvaltioiden poliisi- ja muut 
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erikoistuneet lainvalvontaviranomaiset 
mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 16
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 17
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tietojärjestelmiä vastaan tehdyt 
hyökkäykset, erityisesti järjestäytyneen 
rikollisuuden toimesta, ovat kasvava uhka,

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

terroristit, järjestäytynyt rikollisuus, 
valtiot tai yksittäiset henkilöt. 
Tietojärjestelmiin kohdistuvien 
terrorihyökkäysten tai poliittisista syistä 
tapahtuvien hyökkäysten mahdollisuus 
herättää lisääntyvää huolta, sillä 
tietojärjestelmät ovat osa jäsenvaltioiden ja 
unionin elintärkeää infrastruktuuria. Tätä 
uhkaa pahentaa huomattavasti se, että 
osalla näistä rikkomuksista on 
rajatylittäviä vaikutuksia, 
rikoksentekijöille niistä aiheutuvat riskit 
ja kustannukset ovat melko pieniä ja 
niillä voidaan saavuttaa suurta etua ja 
vahinkoja. Koska hyökkäykset uhkaavat 
turvallisemman tietoyhteiskunnan 
saavuttamista sekä vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen kehittämistä, niihin on varauduttava 
niin Euroopan unionin kuin myös 
kansainvälisen yhteisön tasolla.

Or. es

Tarkistus 18
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Tietojärjestelmiä vastaan tehdyt 
hyökkäykset, erityisesti järjestäytyneen 
rikollisuuden toimesta, ovat kasvava uhka 
tietojärjestelmien toiminnalle unionissa ja 
maailmanlaajuisesti, ja samalla 
tietojärjestelmiin kohdistuvien 
terrorihyökkäysten tai poliittisista syistä 
tapahtuvien hyökkäysten mahdollisuus 
herättää lisääntyvää huolta, sillä 
tietojärjestelmät ovat osa jäsenvaltioiden ja 
unionin elintärkeää infrastruktuuria. Koska 
hyökkäykset uhkaavat turvallisemman 
tietoyhteiskunnan toteuttamista sekä 
vapauteen, demokratiaan, turvallisuuteen 
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varauduttava Euroopan unionin tasolla. ja oikeuteen perustuvan alueen 
kehittämistä sekä vaikeuttavat Euroopan 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
perustamista, niihin on varauduttava 
Euroopan unionin tasolla sekä 
kansainvälisesti esimerkiksi vuodelta 2001 
peräisin olevan Euroopan neuvoston 
tietoverkkorikollisuutta koskevan 
yleissopimuksen avulla.

Or. en

Tarkistus 19
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Tietojärjestelmiin kohdistuvat 
hyökkäykset, erityisesti järjestäytyneen 
rikollisuuden taholta, ovat kasvava uhka 
sekä unionissa että maailmanlaajuisesti, 
ja samalla tietojärjestelmiin kohdistuvien 
terrorihyökkäysten tai poliittisista syistä 
tapahtuvien hyökkäysten mahdollisuus 
herättää entistä enemmän huolta, sillä 
tietojärjestelmät ovat osa jäsenvaltioiden ja 
unionin elintärkeää infrastruktuuria. Koska 
hyökkäykset uhkaavat turvallisemman 
tietoyhteiskunnan toteuttamista sekä 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvan alueen kehittämistä, niihin on 
tarpeen varautua Euroopan unionin tasolla 
ja koordinaatiota ja yhteistyötä on 
parannettava kansainvälisesti.

Or. ro

Tarkistus 20
Ivailo Kalfin
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) On todisteita siitä, että kansainvälisten 
järjestöjen ja valtioiden tai julkisen tai 
yksityisen sektorin tiettyjen toimintojen 
kannalta elintärkeitä tietojärjestelmiä 
vastaan pyritään tekemään entistä 
vaarallisempia ja toistuvia laajamittaisia 
hyökkäyksiä. Tällaiset hyökkäykset voivat 
kaataa tieto- ja viestintäjärjestelmiä sekä 
aiheuttaa tietojen häviämistä tai 
muuttumista ja siten merkittäviä 
taloudellisia menetyksiä. Tähän 
suuntaukseen liittyy valitettavasti, että
saatavilla on entistä kehittyneempiä 
välineitä, joita rikoksentekijät voivat 
käyttää käynnistääkseen erilaisia 
tietoverkkohyökkäyksiä.

Or. ro
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Tarkistus 22
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) On todisteita siitä, että pyritään 
tekemään entistä vaarallisempia ja toistuvia 
laajamittaisia hyökkäyksiä valtioiden tai 
julkisen tai yksityisen sektorin tiettyjen 
toimintojen kannalta elintärkeitä 
tietojärjestelmiä vastaan. Tähän 
suuntaukseen liittyvät entistä 
kehittyneemmät välineet, joita 
rikoksentekijät voivat käyttää 
käynnistääkseen erilaisia 
tietoverkkohyökkäyksiä. Lisäksi 
tietojärjestelmiin kohdistettuja 
hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä 
ja/tai elintärkeisiin 
tietoinfrastruktuureihin 
häirintätarkoituksessa kohdistettuja 
hyökkäyksiä voidaan käyttää 
verkkosodankäynnin ja/tai terrorismin 
välineenä.

Or. en

Tarkistus 23
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) On todisteita siitä, että pyritään 
tekemään entistä vaarallisempia ja toistuvia 
laajamittaisia hyökkäyksiä valtioiden tai 
julkisen tai yksityisen sektorin tiettyjen 
toimintojen kannalta elintärkeitä 
tietojärjestelmiä vastaan. Tähän 

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

suuntaukseen liittyvät nopeasti kehittyvä 
tietotekniikka ja entistä kehittyneemmät 
välineet, joita rikoksentekijät voivat 
käyttää käynnistääkseen erilaisia 
tietoverkkohyökkäyksiä, joilla kyetään 
melko todennäköisesti aiheuttamaan 
taloudellista ja sosiaalista vahinkoa.

Or. es

Tarkistus 24
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 25
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 26
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) IP-osoitteiden tai verkkotunnusten 
hävittäminen ovat esimerkkejä 
järjestelmän häirinnästä ja niitä voidaan 
pitää tämän direktiivin 4 artiklassa 
määriteltyinä rikoksina.

Or. en

Perustelu

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnössä "Internetin hallinto tästä eteenpäin" 
todetaan, että hallitusten olisi toteutettava globaalin internetin loukkaamattomuuden ja 
tiedonvälityksen vapauden suojelu niin, että vältetään kaikenlaisia alueellisia toimenpiteitä, 
kuten IP-osoitteiden tai verkkotunnusten hävittämistä kolmansissa maissa. IP-osoitteiden tai 
verkkotunnusten hävittäminen ilman lupaa, esimerkiksi etukäteen tehtyä oikeuden päätöstä, 
voi vahingoittaa vakavasti laillisia yrityksiä sekä vaikuttaa tiedonvälityksen vapauteen. 
Johdanto-osa selventää, että laiton järjestelmän häirintä sisältää tällaisen toiminnan unionin 
yhteydessä.

Tarkistus 27
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) IP-osoitteiden tai verkkotunnusten 
hävittäminen ovat esimerkkejä 
järjestelmän häirinnästä ja niitä voidaan 
pitää tämän direktiivin 4 artiklassa 
määriteltyinä rikoksina.

Or. en
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Tarkistus 28
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
tietojärjestelmiin kohdistuviin 
hyökkäyksiin syyllistyneille määrättävistä 
seuraamuksista, jotka olisi otettava 
käyttöön osana laajempia kansallisia 
strategioita, joilla estetään ja torjutaan 
tällaisia hyökkäyksiä. Säädettyjen 
seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden soveltamien 
seuraamusten ja rangaistusten 
lähentäminen on välttämätöntä, sillä 
uhkat ovat usein rajatylittäviä, ja 
lähentämisen tarkoituksena on vähentää 
jäsenvaltioiden välisiä eroja siinä, miten 
unionissa tehtyjen rikosten suhteen 
toimitaan.

Or. es

Tarkistus 29
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
tietojärjestelmiin kohdistuviin 
hyökkäyksiin syyllistyneille määrättävistä 
yhdenmukaisista seuraamuksista ja 
tehokkaista toimista tällaisten 
hyökkäysten ehkäisemiseksi. Säädettyjen 
seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.



AM\879431FI.doc 13/27 PE473.808v01-00

FI

Or. ro

Tarkistus 30
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. ro

Tarkistus 31
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On tarkoituksenmukaista säätää 
ankarammista seuraamuksista silloin, kun 
tietojärjestelmään kohdistuvan 
hyökkäyksen toteuttaa rikollisjärjestö, 
sellaisena kuin tämä on määritelty 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta 
24 päivänä lokakuuta 2008 tehdyssä 
neuvoston puitepäätöksessä 
2008/841/YOS, kun hyökkäys on 
laajamittainen tai kun teko on tehty 
salaamalla rikoksentekijän todellinen 
henkilöllisyys ja henkilöllisyyden oikealle 
omistajalle on aiheutettu vahinkoa. On 
myös aiheellista säätää ankarammista 
seuraamuksista, kun hyökkäys on 

(7) On tarkoituksenmukaista säätää 
ankarammista seuraamuksista silloin, kun 
tietojärjestelmään kohdistuvan 
hyökkäyksen toteuttaa rikollisjärjestö, 
sellaisena kuin tämä on määritelty 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta 
24 päivänä lokakuuta 2008 tehdyssä 
neuvoston puitepäätöksessä 
2008/841/YOS, kun hyökkäys on 
laajamittainen tai kun teko on tehty 
salaamalla rikoksentekijän todellinen 
henkilöllisyys ja henkilöllisyyden oikealle 
omistajalle on aiheutettu vahinkoa. On 
myös aiheellista säätää ankarammista 
seuraamuksista, kun hyökkäyksen 
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aiheuttanut vakavia vahinkoja tai 
vaikuttanut haitallisesti olennaisiin etuihin.

toteuttaa organisaation sisältä käsin 
henkilö, jolla on käyttöoikeudet, ja 
hyökkäys aiheuttaa vakavia vahinkoja tai 
vaikuttaa haitallisesti olennaisiin etuihin.

Or. ro

Tarkistus 32
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 33
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 34
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tässä direktiivissä vahvistetaan 
verkostojen, kuten G8:n tai Euroopan 
neuvoston ympärivuorokautisen, seitsemän 
päivää viikossa käytettävissä olevan 
yhteyspisteverkoston, merkitystä 
tietojenvaihdossa, jotta voidaan varmistaa 
välitön avunanto tutkimuksissa tai 
menettelyissä, jotka koskevat 

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

tietojärjestelmiin ja dataan liittyviä 
rikoksia, tai sähköisessä muodossa olevien 
todisteiden keräämisessä rikostapauksissa. 
Kun otetaan huomioon, miten nopeasti 
laajamittaisia hyökkäyksiä voidaan 
toteuttaa, jäsenvaltioiden, unionin ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston
olisi voitava vastata ripeästi 
yhteyspisteverkoston esittämiin kiireellisiin 
pyyntöihin. Tähän avunantoon olisi 
kuuluttava avustaminen seuraavissa 
toimenpiteissä tai niiden toteuttaminen: 
tekninen neuvonta, tietojen säilyttäminen, 
todisteiden kerääminen, oikeudellisten 
tietojen antaminen ja epäiltyjen 
paikantaminen.

Or. ro

Tarkistus 35
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

säilyttäminen, todisteiden kerääminen, 
oikeudellisten tietojen antaminen, 
vaarantuneiden ja/tai vietyjen tietojen 
tunnistaminen ja epäiltyjen 
paikantaminen.

Or. en

Tarkistus 36
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 37
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen kerätä tässä direktiivissä 
tarkoitetuista rikoksista tietoja, jotta 
saadaan täydellisempi kuva ongelmasta 

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

unionin tasolla ja voidaan suunnitella 
tehokkaampia vastatoimia. Jäsenvaltioiden 
on parannettava tietojärjestelmiin 
kohdistuvia hyökkäyksiä koskevaa 
tietojenvaihtoa komission ja Euroopan 
verkko- ja tietoturvaviraston tuella.
Lisäksi tiedot auttavat erityisvirastoja, 
kuten Europolia ja Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirastoa, arvioimaan paremmin 
tietoverkkorikollisuuden laajuutta ja 
verkko- ja tietoturvallisuuden tilaa 
Euroopassa. Paremmat tiedot nykyisistä ja 
tulevista riskeistä auttavat tekemään 
asianmukaisempia päätöksiä siitä, miten 
tietojärjestelmiin kohdistuvien 
hyökkäysten aiheuttamia vahinkoja 
voidaan estää, torjua tai vähentää.

Or. es

Tarkistus 38
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro
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Tarkistus 39
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 40
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden tietojärjestelmiin 
kohdistuviin hyökkäyksiin liittyvien 
lainsäädäntöjen merkittävät puutteet ja 
lainsäädäntöjen väliset erot saattavat 
vaikeuttaa järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin torjuntaa sekä hankaloittaa 
tehokasta poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötä tällä alalla. Koska nykyaikaiset 
tietojärjestelmät eivät tunne 
maantieteellisiä rajoja, niihin kohdistuvilla 
hyökkäyksillä on rajat ylittävä ulottuvuus, 
mikä korostaa pikaista tarvetta lähentää 
edelleen jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä 
tällä alalla. Lisäksi rikosoikeudenkäyntejä 
koskevien toimivaltaristiriitojen 

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

enemmän kansainvälistä yhteistyötä 
verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuuden alalla kaikkien 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
toimijoiden kanssa. Lisäksi 
rikosoikeudenkäyntejä koskevien 
toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja 
ratkaisemisesta annetun neuvoston 
puitepäätöksen 2009/948/YOS pitäisi
helpottaa tietojärjestelmiin kohdistuvia 
hyökkäyksiä koskevien syytetoimien 
koordinointia.

Or. es

Tarkistus 41
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 42
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 43
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 44
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. ro
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Tarkistus 45
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jos 3–7 artiklassa tarkoitettuihin tekoihin 
syyllistyy henkilö, jolla on työnsä puolesta 
käyttöoikeudet tietojärjestelmien 
turvajärjestelmiin, sen katsotaan olevan 
raskauttava tekijä ja rikosoikeudellisesti 
rangaistava teko.

Or. ro

Tarkistus 46
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 47
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niillä on toimiva kansallinen yhteyspiste, 
ja hyödynnettävä kaikkina viikonpäivinä ja 
ympärivuorokautisesti toimivien 
yhteyspisteiden verkostoa 3–8 artiklassa 
tarkoitettuja tekoja koskevaa 
tietojenvaihtoa varten ja 
tietosuojasäännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
niillä on käytössä menettely, jonka avulla 
ne voivat vastata kiireellisiin pyyntöihin 
enintään kahdeksan tunnin kuluessa. 
Pyyntöihin on vastattava tehokkaasti ja 
tarvittaessa on helpotettava seuraavia 
toimenpiteitä tai pantava ne suoraan 
täytäntöön: tekninen neuvonta muun 
muassa tietojärjestelmän toimintakyvyn 
palauttamisesta, tietojen säilyttäminen
henkilötietojen suojelua koskevien 
periaatteiden mukaisesti, todisteiden 
kerääminen, oikeudellisten tietojen 
antaminen ja epäiltyjen paikantaminen ja 
tunnistaminen. Yhteyspisteiden on 
ilmoitettava, missä muodossa ja 
aikataulussa avunantopyyntöihin 
vastataan.

Or. ro

Tarkistus 48
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

nykyistä kaikkina viikonpäivinä ja 
ympärivuorokautisesti toimivien 
yhteyspisteiden verkostoa 3–8 artiklassa 
tarkoitettuja tekoja koskevaa 
tietojenvaihtoa varten ja 
tietosuojasäännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
niillä on käytössä menettely, jonka avulla 
ne voivat vastata kiireellisiin pyyntöihin 
enintään kahdeksan tunnin kuluessa. 
Vastauksesta on ilmettävä, vastataanko 
avunpyyntöön ja missä muodossa ja 
milloin se tehdään. ENISA voi hoitaa tätä 
tehtävää ja valvoa tietojenvaihtoa sekä 
toimia keskitettynä yhteyspisteenä ja 
unionin tietoverkkoturvallisuuden 
vaarantavien tapahtumien rekisterinä.

Or. en

Tarkistus 49
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro
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Tarkistus 50
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 51
Niki Tzavela

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. ENISAlla on merkittävä asema 
jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten 
välisessä koordinoinnissa.

Or. en

Tarkistus 52
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niillä on järjestelmä, jonka avulla voidaan 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niillä on järjestelmä, jonka avulla voidaan 
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kirjata, tuottaa ja antaa tilastotietoja 3–8 
artiklassa tarkoitetuista teoista.

kirjata, tuottaa ja antaa tilastotietoja 
3-8 artiklassa tarkoitetuista teoista. Jos 
rikokset koskevat useita jäsenvaltioita, 
ENISA voi toimia tällaisten tietojen 
välittäjänä kaikkien asianomaisten 
osapuolten välillä, Europol ja Eurojust 
mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 53
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän 
artiklan mukaisesti kerätyt tiedot 
komissiolle ja Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirastolle sekä varmistettava, että 
tilastollisista kertomuksista julkaistaan 
määräajoin konsolidoitu selvitys. 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto 
kerää keskitetysti nämä tiedot unionin 
tasolla ja laatii niiden perusteella 
tietojärjestelmien ja tietoturvan tilaa 
Euroopassa koskevia selvityksiä.

Or. ro

Tarkistus 54
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän 
artiklan mukaisesti kerätyt tiedot 
komissiolle ja Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirastolle (ENISA). Niiden on 
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konsolidoitu selvitys. myös varmistettava, että tilastollisista 
kertomuksista julkaistaan konsolidoitu 
selvitys.

Or. ro

Tarkistus 55
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro


