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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) 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 ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto
mukaan luettuina, välistä yhteistyötä, jotta 
mahdollistetaan yhteinen ja kattava 
unionin lähestymistapa.

Or. en

Tarkistus 2

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 

(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 
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unionin elintärkeää infrastruktuuria. Koska 
hyökkäykset uhkaavat turvallisemman 
tietoyhteiskunnan toteuttamista sekä 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvan alueen kehittämistä, niihin on 
varauduttava Euroopan unionin tasolla.

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 
sekä kansainvälisesti esimerkiksi 
tietoverkkorikollisuutta koskevan 
Euroopan neuvoston vuonna 2001 
tekemän yleissopimuksen avulla.

Or. en

Tarkistus 3

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. Tällaiset 
hyökkäykset voivat aiheuttaa merkittäviä 
taloudellisia vahinkoja katkaisemalla 
tietojärjestelmät ja kommunikaation ja 
aiheuttamalla kaupallisesti tärkeiden 
luottamuksellisten tietojen menetyksen. 
Tämä vaikuttaa erityisesti innovatiivisiin 
pk-yrityksiin, koska ne ovat riippuvaisia 
tietojärjestelmien oikeasta toiminnasta ja 
saatavuudesta mutta pystyvät usein 
käyttämään vähemmän resursseja 
tietoturvallisuuteen. Tähän suuntaukseen 
liittyvät entistä kehittyneemmät välineet, 
joita rikoksentekijät voivat käyttää 
käynnistääkseen erilaisia 
tietoverkkohyökkäyksiä.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Jäsenvaltiot, unioni ja yksityissektori 
säätävät toimista, joilla pyritään 
lisäämään tietojärjestelmien turvallisuutta 
ja eheyttä sekä estämään hyökkäykset ja 
minimoimaan niiden vaikutukset. 
Jäsenvaltioiden olisi lisäksi säädettävä 
tietojärjestelmiin kohdistuviin 
hyökkäyksiin syyllistyneille määrättävistä 
seuraamuksista. Säädettyjen seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

Or. en

Tarkistus 5

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.
Kyseinen yleissopimus on oikeudellinen 
viitekehys torjuttaessa 
tietoverkkorikollisuutta, tietojärjestelmiin 
kohdistuvat hyökkäykset mukaan luettuina. 
Tässä direktiivissä otetaan huomioon 
mainitun yleissopimuksen asiaankuuluvat 
määräykset.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 9

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 

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ja Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirastolle 3–8 artiklassa 
tarkoitettuja tekoja koskevaa 
tietojenvaihtoa varten nimeämänsä 



PE472.192v01-00 8/9 PA\877128FI.doc

FI

jäsenvaltioille. yhteyspisteen yhteystiedot. Komissio 
toimittaa tiedot muille jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
 15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
 18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



PA\877128FI.doc 9/9 PE472.192v01-00

FI

hyökkäysten alalla, sekä tekniset 
ratkaisut, joilla tällaisia hyökkäyksiä 
voitaisiin estää tai lieventää.

Or. en


