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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

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

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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirastosta (ENISA)
(KOM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0521),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0302/2010),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. helmikuuta 2011 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja budjettivaliokunnan 
lausunnot (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 

                                               
1 EUVL C 107, 6.4.2011, s. 58.
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JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan
verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA)

JA NEUVOSTON ASETUS unionin
verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA)
perustamisesta

Or. en

Perustelu

Nimen muuttaminen korostaa sitä, että tällä asetuksella perustetaan asetuksella N:o 460/2004 
perustetun ENISAn seuraaja. "Euroopan" muuttaminen "unioniksi" seuraa siitä, että neuvosto 
on tehnyt samoin koko muussa tekstissä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Sähköinen viestintä ja sähköiset 
infrastruktuurit ja palvelut ovat 
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.

(1) Sähköinen viestintä ja sähköiset 
infrastruktuurit ja palvelut ovat sekä 
suoraan että epäsuorasti taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen kehityksen olennainen 
tekijä. Niillä on yhteiskunnassa elintärkeä 
rooli, ja niistä itsestään on tullut sähkö- ja 
vesihuollon lailla kaikkialla läsnä olevia 
hyödykkeitä. Ne ovat myös keskeisellä 
sijalla sähkön, veden ja muiden 
elintärkeiden palveluiden toimittamisessa. 
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, jotka 
liittyvät esimerkiksi 
viestintäinfrastruktuurin yksittäisiin osiin 
sekä näitä osia ohjaaviin ohjelmistoihin, 
kokonaisinfrastruktuuriin sekä tällaisen 
infrastruktuurin avulla tarjottaviin 
palveluihin. Tämä on yhteiskunnallisesti 
yhä suurempi huolenaihe, eikä vähiten 
siksi, että järjestelmien monimutkaisuuden, 
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onnettomuuksien, inhimillisten virheiden ja 
vihamielisten hyökkäysten vuoksi saattaa 
aiheutua ongelmia, joilla voi olla 
vaikutuksia fyysiseen infrastruktuuriin, 
joka tuottaa Euroopan kansalaisten 
hyvinvoinnin kannalta kriittisiä palveluja.

Or. en

Perustelu

Muutosten avulla otetaan entistä paremmin huomioon sähköisen viestintäinfrastruktuurin 
osat sekä tällaisen infrastruktuurin laajempi yhteiskunnallinen merkitys.

Tarkistus 3

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.

Or. en

Perustelu

Täydennetään komission kuvausta siitä, miten ENISA päätyi Heraklioniin. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vuonna 2004 Euroopan parlamentti ja 
neuvosto antoivat Euroopan verkko- ja 

(5) Vuonna 2004 Euroopan parlamentti ja 
neuvosto antoivat ENISAn perustamisesta 



PE470.059v01-00 8/76 PR\875732FI.doc

FI

tietoturvaviraston perustamisesta asetuksen 
(EY) N:o 460/2004, jolla pyrittiin osaltaan 
varmistamaan verkko- ja tietoturvan 
korkea taso EU:ssa ja kehittämään verkko-
ja tietoturvakulttuuria kansalaisten, 
kuluttajien, yritysten ja hallintojen hyväksi. 
Vuonna 2008 Euroopan parlamentti ja 
neuvosto antoivat asetuksen (EY) N:o 
1007/2008, jolla viraston toimikautta 
jatkettiin maaliskuuhun 2012.

asetuksen (EY) N:o 460/2004, jolla 
pyrittiin osaltaan varmistamaan verkko- ja 
tietoturvan korkea taso EU:ssa ja 
kehittämään verkko- ja tietoturvakulttuuria 
kansalaisten, kuluttajien, yritysten ja 
hallintojen hyväksi. Vuonna 2008 
Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 
asetuksen (EY) N:o 1007/2008, jolla 
viraston toimikautta jatkettiin 
maaliskuuhun 2012. Vuonna 2011 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
antoivat asetuksen (EY) N:o 580/20111, 
jolla viraston toimikautta jatkettiin 
13 päivään syyskuuta 2013.
______________
1 EUVL L 165, 24.6.2011, s. 3.

Or. en

Tarkistus 5

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 

(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 
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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 
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.

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 ja tämän alan 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 potentiaalia ja 
muuntamaan se kestäväksi kasvuksi ja 
innovaatioiksi. Euroopan parlamentin 
6 päivänä heinäkuuta 2011 antamassa 
päätöslauselmassa aiheesta "laajakaista 
Euroopassa: investointi digitaalivetoiseen 
kasvuun" korostettiin myös verkko- ja 
tietoturvan merkitystä. Strategian yhtenä 
päätavoitteena on tietoyhteiskuntaan 
kohdistuvan luottamuksen lujittaminen, ja 
siinä esiteltiin lukuisia toimenpiteitä, joita 
komissio aikoo toteuttaa tällä alalla; näihin 
lukeutuu myös tämä ehdotus.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en



PE470.059v01-00 10/76 PR\875732FI.doc

FI

Tarkistus 6

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
unionin toimielimiltä. Näiden vaatimusten 
epäyhtenäinen soveltaminen voi johtaa 
tehottomiin ratkaisuihin ja luoda esteitä 
sisämarkkinoille. Tästä syystä 
jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten 
tueksi tarvitaan Euroopan tasoista 
osaamiskeskusta antamaan ohjeistusta, 
neuvoa ja apua verkko- ja tietoturvaan 
liittyvissä kysymyksissä. Virasto voi 
vastata näihin tarpeisiin kehittämällä ja 
ylläpitämällä korkeaa osaamistasoa ja 
avustamalla jäsenvaltioita, unionin 
toimielimiä ja elinkeinoelämää vastaamaan 
verkko- ja tietoturvaan liittyviin 
lakisääteisiin ja sääntelyllisiin 
vaatimuksiin, antamalla yleistä tukea 
sellaisten tarpeettomien ja toisistaan 
poikkeavien vaatimusten välttämiseksi, 
jotka aiheuttavat lisäkustannuksia 
yritystoiminnalle ja johtavat 
sisämarkkinoiden pirstoutumiseen ja 
esteisiin, ja edesauttaa näin 
sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa

Or. en

Perustelu

Ilmaus "unionin toimielimet" vastaa neuvoston käytäntöä, ja se merkitsisi koko tekstin 
kattavaa "EU:n toimielinten" muuttamista ilman muita yksittäisiä tarkistuksia. Johdanto-osan 
7 kappaleen ensimmäinen muutos heijastaa sitä, että asia koskee kaikkia toimielimiä eikä 
pelkästään komissiota. Viittaus toisistaan poikkeaviin vaatimuksiin, kustannuksiin ja 
pirstoutumiseen korostaa viraston panoksen tärkeyttä sisämarkkinoiden kannalta. 
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Tarkistus 7

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 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.

Or. en

Perustelu
Viraston olisi suoritettava unionin lainsäädännön sille osoittamia tehtäviä, ja koska 
lainsäädäntö voi vaihdella, olisi puhuttava vain EU-lainsäädännöstä.

Tarkistus 8

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 siten edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. 
Tämän vuoksi virastolle olisi myönnettävä 
tarvittavat määrärahat, jotta se voi esittää 
eurooppalaisen tietoverkkoturvallisuuden 
strategian laatimista koskevan kattavan 
analyysin uuden toimikautensa toisen 
vuoden loppuun mennessä ja kuultuaan 
kaikkia keskeisiä sidosryhmiä.

Or. en
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Perustelu

BUDG-valiokunnan tarkistus 2. Kyseisestä tarkistuksesta puuttuu vastaava aineellinen 
säännös, mikä kuitenkin esitetään tässä erillisessä tarkistuksessa lisätehtävänä.

Tarkistus 9

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 ja 
komission kanssa. Viraston olisi 
varmistettava koordinaatio jäsenvaltioiden
sekä unionin toimielinten kanssa ja 
lisättävä eri sidosryhmien yhteistyötä 
Euroopassa, erityisesti ottamalla 
toimintaansa mukaan asianomaisten 
alojen 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

Perustelu

"Asianomaisten alojen" käyttäminen vastaa sitä, että verkko- ja tietoturva ovat tärkeitä myös 
esimerkiksi yksityisyyden suojan ja tietosuojan kannalta. 
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Tarkistus 10

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. Viraston olisi pidettävä yllä
yhteyksiä teollisuuteen ja muihin 
asianomaisiin sidosryhmiin ja
hyödynnettävä yksityisen sektorin 
näkemyksiä ja yhteistyötä, jotka ovat
keskeisessä asemassa turvattaessa 
sähköistä viestintää sekä sähköisiä 
infrastruktuureja ja palveluja

Or. en

Tarkistus 11

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 

(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 pyrkimyksissä kehittää 
verkko- ja tietoturvapolitiikkaa ja
-valmiuksia.
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tietoturvapolitiikkaa ja -valmiuksia.

Or. en

Perustelu

Viraston pitäisi periaatteessa voida toimia omasta aloitteestaan. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Viraston olisi avustettava 
jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä niiden 
pyrkimyksissä luoda ja parantaa rajat 
ylittäviä valmiuksia ehkäistä, todeta ja 
lieventää verkko- ja tietoturvaongelmia ja -
uhkia sekä vastata niihin; tässä yhteydessä 
viraston olisi helpotettava jäsenvaltioiden 
keskinäistä ja jäsenvaltioiden ja komission 
välistä yhteistyötä. Tätä varten viraston 
olisi aktiivisesti tuettava jäsenvaltioita 
niiden pyrkiessä parantamaan 
reagointivalmiuksiaan ja järjestämään ja 
toteuttamaan kansallisia ja Euroopan 
laajuisia tietoturvaharjoituksia.

(16) Viraston olisi avustettava 
jäsenvaltioita ja unionin toimielimiä niiden 
pyrkimyksissä luoda ja parantaa rajat 
ylittäviä valmiuksia ehkäistä, todeta ja 
lieventää verkko- ja tietoturvaongelmia ja -
uhkia sekä vastata niihin; tässä yhteydessä 
viraston olisi helpotettava jäsenvaltioiden 
keskinäistä ja jäsenvaltioiden ja komission
sekä unionin muiden toimielinten välistä 
yhteistyötä. Tätä varten viraston olisi 
aktiivisesti tuettava jäsenvaltioita niiden 
pyrkiessä parantamaan 
reagointivalmiuksiaan ja järjestämään ja 
toteuttamaan kansallisia ja Euroopan 
laajuisia tietoturvaharjoituksia.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Ymmärtääkseen paremmin verkko- ja 
tietoturva-alan haasteita, viraston olisi 
analysoitava nykyisiä ja esiin nousevia 
riskejä. Tätä varten viraston olisi 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja tarvittaessa

(18) Ymmärtääkseen paremmin verkko- ja 
tietoturva-alan haasteita, viraston olisi 
analysoitava nykyisiä ja esiin nousevia 
riskejä. Tätä varten viraston olisi 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja tarvittaessa 
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tilastokeskusten kanssa kerättävä 
tarvittavaa tietoa. Lisäksi viraston olisi 
autettava jäsenvaltioita ja EU:n
toimielimiä ja muita elimiä keräämään, 
analysoimaan ja levittämään verkko- ja 
tietoturvaan liittyvää tietoa.

tilastokeskusten ja muiden elinten kanssa 
kerättävä tarvittavaa tietoa. Lisäksi viraston 
olisi autettava jäsenvaltioita ja unionin
toimielimiä ja muita elimiä keräämään, 
analysoimaan ja levittämään verkko- ja 
tietoturvaan liittyvää tietoa.

Or. en

Perustelu

Muita elimiä, jotka pystyvät antamaan merkittäviä tietoja riskeistä, ovat muiden muassa 
yksityissektorin organisaatiot. 

Tarkistus 14

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 niitä koskevaa 
tiedonvaihtoa. Tiedonvaihdon lisääminen 
jäsenvaltioiden kesken tulee helpottamaan 
tällaista tiedotustoimintaa. Viraston olisi
edistettävä sähköisten viestimien, 
infrastruktuurin ja palveluiden 
yksittäisten käyttäjien tietämyksen 
parantamista muun muassa auttamalla 
jäsenvaltioita tuottamaan asiaa koskevaa 
suurelle yleisölle suunnattua tietoa 
verkko- ja tietoturvasta. Viraston olisi 
tuettava julkisen ja yksityisen sektorin 
sidosryhmien yhteistyötä myös EU:n 
tasolla, osin edistämällä tiedonvaihtoa, 
tiedotuskampanjoita ja koulutusohjelmia.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2009 televiestintäpaketin jälkeen yleispalveludirektiivi antaa pohjan vakiomuotoisen 
ja helppotajuisen suurelle yleisölle ja kaikille internetin käyttäjille suunnatun tiedon 
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tuottamiselle ja välittämiselle esimerkiksi liittyen turvallisuusriskeihin. Virasto voi auttaa 
jäsenvaltioita tämän pohjan käyttämisessä, mikä myös parantaa viraston näkyvyyttä 
yksityishenkilöille. US-CERT-verkkosivuilla on esimerkkejä siitä, millaiset tiedot tulevat 
kysymykseen: http://www.us-cert.gov/reading_room/.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Viraston työssä olisi hyödynnettävä 
meneillään olevia tutkimus-, kehittämis- ja 
teknologian arvioimistoimia ja erityisesti
niitä, joita harjoitetaan EU:n eri 
tutkimusaloitteissa.

(22) Viraston työssä olisi hyödynnettävä 
meneillään olevia tutkimus-, kehittämis- ja 
teknologian arvioimistoimia ja myös niitä, 
joita harjoitetaan EU:n eri 
tutkimusaloitteissa.

Or. en

Tarkistus 16

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 tavoitteiden 
ja tehtävien kannalta.

Or. en

Perustelu

Vastaa 1 artiklan uutta otsikkoa.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Ollessaan tietoverkkorikollisuuden 
tietoturvanäkökohtiin liittyen yhteydessä 
lainvalvontaviranomaisiin virasto käyttää
olemassa olevia tiedonvaihtokanavia ja 
vakiintuneita verkostoja, kuten 
yhteyspisteverkostoa, joka mainitaan 
ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi tietoverkkoihin 
kohdistuvista hyökkäyksistä ja 
puitepäätöksen 2005/222/JHA 
kumoamisesta, tai
tietotekniikkarikosyksiköiden päälliköistä 
koostuvaa Europolin työryhmää.

(24) Ollessaan tietoverkkorikollisuuden 
tietoturvanäkökohtiin liittyen yhteydessä 
lainvalvontaviranomaisiin viraston olisi 
käytettävä olemassa olevia 
tiedonvaihtokanavia ja vakiintuneita 
verkostoja, kuten yhteyspisteverkostoa, 
joka mainitaan ehdotuksessa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
tietoverkkoihin kohdistuvista 
hyökkäyksistä ja puitepäätöksen 
2005/222/JHA kumoamisesta, ja
tietotekniikkarikosyksiköiden päälliköistä 
koostuvaa Europolin työryhmää.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Tavoitteidensa saavuttamiseksi 
viraston olisi oltava yhteydessä 
lainvalvontaelimiin ja
tietosuojaviranomaisiin nostaakseen esiin 
tietoverkkorikollisuuden ehkäisemiseen 
liittyviä verkko- ja tietoturvanäkökohtia ja 
puuttuakseen niihin. Näiden viranomaisten 
edustajista olisi tultava viraston 
täysivaltaisia sidosryhmiä ja niiden olisi 
oltava edustettuina viraston pysyvässä 
sidosryhmässä.

(25) Tavoitteidensa saavuttamiseksi 
viraston olisi oltava yhteydessä
kansallisiin sekä unionin tason
lainvalvontaelimiin ja kansallisiin 
tietosuojasta ja henkilötietojen suojasta 
vastaaviin viranomaisiin, joita ovat 
esimerkiksi kansalliset 
sääntelyviranomaiset ja kansalliset 
tietosuojaviranomaiset ja unionin 
tietosuojasta ja henkilötietojen suojasta 
vastaavat viranomaiset, kuten yhteiset 
valvontaelimet sekä Euroopan 
tietosuojavaltuutettu, nostaakseen esiin 
tietoverkkorikollisuuden ehkäisemiseen 
liittyviä verkko- ja tietoturvanäkökohtia ja 
puuttuakseen niihin ottaen huomioon 
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myös niihin liittyvät tietosuojaa ja 
yksityisyyden suojaa koskevat 
näkökohdat. Näiden viranomaisten ja 
elinten edustajista olisi tultava viraston 
täysivaltaisia sidosryhmiä niin, että ne 
ovat edustettuina viraston pysyvässä 
sidosryhmässä.

Or. en

Perustelu

Otetaan huomioon sellaisten erilaisten elinten suuri määrä, joihin viraston on oltava 
yhteydessä ja joista pääjohtaja voi valita perustettaessa pysyvää sidosryhmää. Samalla ei 
kuitenkaan rajoiteta valinnanvaraa (neuvoston 12. toukokuuta 2011 julkaisemassa 
kehityskertomuksessa viitataan vain unionin lainsäädännön mukaisiin viranomaisiin) eikä 
aseteta valinnassa etusijalle mitään tiettyä elintä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Lisäksi silloin, jos millään muulla 
unionin tason elimellä ei ole erityistä 
toimivaltaa, viraston pitäisi voida 
yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion ja 
unionin elinten kanssa voida auttaa 
kehittämään unionin johdonmukaisia 
toimia sellaisten verkko- ja tietoturvaan 
liittyvien tapausten yhteydessä, jotka 
vaikuttavat moniin jäsenvaltioihin. 

Or. en

Perustelu

Esimerkiksi langattomiin verkkoihin liittyvien tietojen keräämiseen samalla tavoin useassa 
jäsenvaltioissa pitäisi soveltaa koordinoitua unionin menettelyä etenkin ottaen huomioon 
EU:n lainsäädännön yhdenmukaistaminen. Hyvin erilaiset kansalliset toimet tällaisissa 
tapauksissa osoittavat koordinoivan unionin elimen hajanaisuutta ja puuttumista, mikä 
vaikuttaa kielteisesti sekä yksilöihin että yrityksiin. Virastolla on hyvät mahdollisuudet 
omaksua tarvittava koordinoiva rooli. 
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Tarkistus 20

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 
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.

(27) Viraston tehtävien suorittaminen ei 
saisi vaikuttaa seuraavien elinten 
toimivaltaan, vaan sen pitäisi vahvistaa 
sitä, 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 
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.

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Viraston organisaatiorakennetta 
olisi yksinkertaistettava ja vahvistettava 
tavalla, joka mahdollistaa entistä 
paremman vaikutuksen ja 
kustannustehokkuuden, ja samalla olisi 
taattava komission sekä jäsenvaltioiden 
jatkuva korkean tason edustus.

Or. en

Perustelu

Katso esim. tarkistuksia, joilla poistetaan sidosryhmien edustajien ja työelinten 
osallistuminen johtokuntaan, perustetaan pieni hallitus ja taataan päätöksentekokyky. 

Tarkistus 22

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 
toimikauden jatkamisesta tai päättymisestä.
Johtokunnan olisi voitava perustaa 

(28) Viraston toiminnan tuloksellisuuden 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden ja 
komission olisi oltava edustettuina 
johtokunnassa asianmukaisilla tasoilla, 
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 
toimikauden jatkamisesta, minkä ehtona 
on Euroopan parlamentin antama 
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työryhmiä avukseen tehtäviensä hoidossa; 
ryhmät voisivat esimerkiksi laatia 
johtokunnan päätökset ja seurata niiden 
täytäntöönpanoa.

vahvistus tai lausunto, tai päättymisestä.
Johtokunnan olisi perustettava hallitus 
avukseen tehtäviensä hoidossa.

Or. en

Perustelu

Viraston vahvistamiseksi ja sen saaman asianmukaisen huomion vahvistamiseksi johtokunnan 
ja hallituksen tavallisten jäsenten olisi oltava korkean tason edustajia. Pääjohtajan 
nimittäminen edellyttäisi Euroopan parlamentin antamaa vahvistusta, kuten menetellään 
esimerkiksi Euroopan pankkiviranomaisen pääjohtajaa nimitettäessä. Johtokunnan työryhmät 
eivät ole tarpeen muodostettaessa hallitusta (katso BUDG-valiokunnan tarkistusta 5.). 

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Viraston asianmukainen toiminta 
edellyttää, että sen pääjohtaja nimitetään 
ansioiden ja todistuksin osoitettujen 
hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä 
verkko- ja tietoturvan kannalta 
merkityksellisen pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella ja että hänellä on 
tehtäviensä hoitamisessa täysi 
riippumattomuus viraston sisäisen 
toiminnan organisoinnissa. Tätä varten 
pääjohtajan olisi laadittava ehdotus 
viraston työohjelmaksi kuultuaan ensin
komission yksiköitä ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 
viraston työohjelman asianmukaisen 
toteutumisen. Hänen olisi luonnosteltava 
vuosittain johtokunnalle esitettävä 
yleiskertomus, laadittava esitys viraston 
tuloja ja menoja koskevaksi 
ennakkoarvioksi ja vastattava talousarvion 
toteuttamisesta.

(29) Kuten unionin kaikkien virastojen 
tapauksessa myös tämän viraston 
asianmukainen toiminta edellyttää, että sen 
pääjohtaja nimitetään ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä verkko- ja tietoturvan 
kannalta merkityksellisen pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella ja että hänellä on 
tehtäviensä hoitamisessa täysi 
riippumattomuus viraston sisäisen 
toiminnan organisoinnissa. Tätä varten 
pääjohtajan olisi laadittava ehdotus 
viraston työohjelmaksi kuultuaan ensin
komissiota ja toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen viraston 
työohjelman asianmukaisen toteutumisen.
Hänen olisi luonnosteltava vuosittain 
johtokunnalle esitettävä yleiskertomus, 
laadittava esitys viraston tuloja ja menoja 
koskevaksi ennakkoarvioksi ja vastattava 
talousarvion toteuttamisesta.

Or. en
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Perustelu

Katso 12 artiklaan esitettyjä tarkistuksia, joissa hyväksytään, että komission itsensä pitäisi 
osallistua komission yksiköiden asemesta. 

Tarkistus 24

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.
Pääjohtajan 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.
Pääjohtaja voi tarvittaessa
tapauskohtaisesti kutsua kyseisellä alalla 
päteviksi tunnustettuja yksittäisiä 
asiantuntijoita osallistumaan työryhmien 
toimintaan. Viraston olisi vastattava heille 
aiheutuvista kustannuksista sisäisten 
toimintasääntöjensä ja voimassa olevien 
varainhoitosäännösten mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Virastolla olisi oltava neuvoa-
antavana elimenä pysyvä sidosryhmä, jotta 
voitaisiin varmistaa säännöllinen 
yhteydenpito yksityisen sektorin, 
kuluttajajärjestöjen ja muiden 
asianmukaisten sidosryhmien kanssa.
Pysyvän sidosryhmän, jonka johtokunta 
perustaa pääjohtajan ehdotuksesta, olisi 
keskityttävä kaikkia sidosryhmiä koskeviin 
asioihin ja saatettava ne viraston tietoon.
Pääjohtaja voi tarvittaessa ja kokousten 
esityslistan mukaisesti kutsua Euroopan 
parlamentin ja muiden asianomaisten 
elinten edustajia osallistumaan ryhmän 
kokouksiin.

(31) Virastolla olisi oltava neuvoa-
antavana elimenä pysyvä sidosryhmä, jotta 
voitaisiin varmistaa säännöllinen 
yhteydenpito yksityisen sektorin, 
kuluttajajärjestöjen ja muiden 
asianmukaisten sidosryhmien kanssa.
Pysyvän sidosryhmän, jonka johtokunta 
perustaa pääjohtajan ehdotuksesta, olisi 
keskityttävä sidosryhmiä koskeviin 
asioihin ja saatettava ne viraston tietoon.
Pääjohtaja voi tarvittaessa ja kokousten 
esityslistan mukaisesti kutsua Euroopan 
parlamentin ja muiden asianomaisten 
elinten edustajia osallistumaan ryhmän 
kokouksiin.

Or. en

Perustelu

Pysyvän sidosryhmän pitäisi voida käsitellä kysymyksiä, vaikka niillä ei olisikaan merkitystä 
sidosryhmän kaikkien jäsenten kannalta etenkin, kun otetaan huomioon pysyvän sidosryhmän 
kokoonpanon laajentaminen. 

Tarkistus 26

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 

(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 



PE470.059v01-00 24/76 PR\875732FI.doc

FI

asetuksessa säädettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

tässä asetuksessa säädettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Viraston olisi toimialansa ja 
tavoitteidensa puitteissa sekä tehtäviään 
suorittaessaan noudatettava erityisesti 
arkaluonteisten asiakirjojen käsittelyä 
koskevia EU:n toimielimiin sovellettavia 
määräyksiä ja kansallista lainsäädäntöä.
Johtokunnalla olisi oltava valtuudet 
päättää viraston oikeudesta käsitellä 
turvaluokiteltua tietoa.

(34) Viraston olisi toimialansa ja 
tavoitteidensa puitteissa sekä tehtäviään 
suorittaessaan noudatettava erityisesti 
arkaluonteisten asiakirjojen käsittelyä 
koskevia EU:n toimielimiin sovellettavia 
määräyksiä ja kansallista lainsäädäntöä.
Johtokunnan olisi tehtävä päätös viraston 
oikeudesta käsitellä turvaluokiteltua tietoa.

Or. en

Perustelu

Johtokunnan pitäisi taata, että virasto voi käsitellä salaisia tietoja.

Tarkistus 28

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 

(35) Viraston täydellisen 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi ja 
jotta se pystyy suorittamaan uusia 
lisätehtäviä ja ennakoimattomia tehtäviä 
hätätilanteissa, pidetään tarpeellisena 
antaa sille riittävä ja itsenäinen 
talousarvio, jonka tulot koostuvat 
ensisijaisesti EU:n rahoitusosuudesta ja 
viraston työhön osallistuvien EU:n 
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vapaaehtoisia rahoitusosuuksia virastolle.
EU:n talousarviomenettelyä sovelletaan 
edelleen Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta maksettaviin tukiin. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuimen olisi 
vastattava viraston tilintarkastuksesta.

ulkopuolisten maiden rahoitusosuuksista.
Viraston isäntävaltion tai minkä tahansa 
muun jäsenvaltion olisi voitava maksaa 
vapaaehtoisia rahoitusosuuksia virastolle.
EU:n talousarviomenettelyä sovelletaan 
edelleen Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta maksettaviin tukiin. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuimen olisi 
vastattava viraston tilintarkastuksesta
avoimuuden ja vastuunalaisuuden 
parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

BUDG-valiokunnan tarkistus 3, johon tehdyllä lisäyksellä otetaan huomioon mahdollinen 
kulujen jyrkkä nousu ennakoimattomien hätätilanteiden vuoksi. 

Tarkistus 29

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. Isäntäjäsenvaltion olisi 
ylläpidettävä ja kehitettävä 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
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Perustelu

Tällä asetuksella säädetään virallisesti, että virasto jatkaa ENISAn työtä vuonna 2004 
annetun alkuperäisen asetuksen mukaisesti. Siksi siihen ei vaikuta mikään jäsenvaltioiden 
tekemä vuoden 2004 asetusta koskeva päätös. 

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen1 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.
____________
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Or. en

Perustelu
BUDG-valiokunnan tarkistus 1, josta on tehty johdanto-osan kappale. 

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kohde ja soveltamisala Kohde ja tavoitteet

Or. en
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Tarkistus 32

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 unionin
verkko- ja tietoturvavirasto, jäljempänä 
'virasto', jonka tarkoituksena on toteuttaa 
sille annettuja tehtäviä ja 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.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Virasto luo ja ylläpitää korkeatasoista 
asiantuntemusta.

Or. en

Perustelu

Siirretään kohta 2 artiklasta ja hyväksytään neuvoston suorittama tekstin (entinen 2 artiklan 
3 kohta) erottaminen erilliseksi kappaleeksi.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Entinen 2 artiklan 1 kohta. 

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Virasto auttaa parantamaan unionin 
ja jäsenvaltioiden valmiuksia ehkäistä, 
havaita ja ratkaista verkko- ja 
tietoturvallisuusongelmia ja -uhkia.

Or. en

Perustelu

Entinen 2 artiklan 2 kohta. Hyväksytään neuvoston tekemät muutokset (" ... auttaa 
parantamaan ... "). 
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Virasto käyttää asiantuntemustaan 
edistääkseen laajaa yhteistyötä julkisen ja 
yksityisen sektorin toimijoiden välillä.

Or. en

Perustelu

Ennen osa 2 artiklan 3 kohtaa. Hyväksytään neuvoston tekemät muutokset. 

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 artikla Poistetaan.
Tavoitteet

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.
2. Virasto parantaa unionin ja 
jäsenvaltioiden valmiuksia ehkäistä, 
havaita ja ratkaista verkko- ja 
tietoturvaongelmia ja -uhkia.
3. Virasto luo ja ylläpitää korkeatasoista 
asiantuntemusta ja käyttää tätä 
asiantuntemusta edistääkseen julkisen ja 
yksityisen sektorin toimijoiden välistä 
laajaa yhteistyötä.

Or. en
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Perustelu

Yhdistetty 1 artiklaan. 

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 1 kohdassa kuvattua tarkoitusta 
varten virasto hoitaa seuraavia tehtäviä:

1. Edellä 1 kohdassa kuvattua tarkoitusta ja 
tavoitteita varten virasto hoitaa seuraavia 
tehtäviä:

Or. en

Perustelu

Yleisesti 3 artiklasta on poistettu useimmat viittaukset siihen, että virasto voisi toimia vain 
pyynnöstä. Viraston, joka voi vain antaa neuvoja ja edistää ja tukea yhteistyötä jne. saamatta 
uusia käytännön tehtäviä, pitäisi voida toimia omasta aloitteestaan ja silloin, kun se katsoo 
siihen olevan tarvetta. Katso myös esitettyä 3 artiklan 1 a kohtaa (uusi).

Tarkistus 39

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 unionin toimielimiä kaikissa
verkko- ja tietoturvallisuuspolitiikkaan 
liittyvissä asioissa antamalla niille neuvoja,
lausuntoja ja analyyseja ja antamalla 
komissiolle valmistelevaa materiaalia 
unionin lainsäädännön kehittämiseksi ja 
ajantasaistamiseksi verkko- ja 
tietoturvallisuuden alalla,

Or. en

Perustelu

Lisätään "kaikissa ... liittyvissä asioissa" ja poistetaan "kehittäminen" sekä "tekniset ja 
sosioekonomiset".
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Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

a a) antaa neuvoja unionin toimielimille 
ja jäsenvaltioille verkko- ja 
tietoturvallisuusalan tutkimustarpeista, 
jotta nykyisiin ja uusiin verkko- ja 
tietoturvallisuusriskeihin ja -uhkiin 
voitaisiin vastata tehokkaasti 
riskinehkäisyteknologioita tehokkaasti 
käyttäen,

Or. en

Perustelu

Neuvoston teksti pienin muutoksin (muun muassa poistetaan viittaus siihen, että virasto voisi 
antaa jäsenvaltioille neuvoja vain niiden pyynnöstä). 

Tarkistus 41

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) edistää jäsenvaltioiden keskinäistä 
yhteistyötä ja helpottaa jäsenvaltioiden ja 
unionin toimielinten välistä yhteistyötä 
niiden pyrkiessä ehkäisemään, 
havaitsemaan ja ratkaisemaan verkko- ja 
tietoturvaongelmia rajat ylittävällä tavalla,

Or. en

Perustelu

Hyväksytään neuvoston muokkaus (viittaus rajat ylittävyyteen siirretään loppuun). Samalla ei 
kuitenkaan hyväksytä neuvoston rajoittavampaa sanamuotoa ("jos tällä on rajat ylittäviä 
vaikutuksia"). 
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Tarkistus 42

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 unionin
toimielimiä ja muita elimiä keräämään, 
analysoimaan ja levittämään verkko- ja 
tietoturvaan liittyvää tietoa,

Or. en

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

c a) olla yhteydessä asianomaisiin 
jäsenvaltioihin ja unionin toimielimiin ja 
vaihtaa taitotietoa ja parhaita käytäntöjä 
niiden kanssa, tietoverkkorikollisuutta ja 
tietosuojaa käsittelevät elimet mukaan 
luettuina, sekä antaa neuvoja sellaisissa 
verkko- ja tietoturvallisuuskysymyksissä, 
joilla voi olla vaikutusta niiden 
toimintaan, pyrkien vahvistamaan sekä 
niiden että viraston toimia verkko- ja 
tietoturvallisuuden parantamiseksi,

Or. en

Perustelu

Hyväksytään neuvoston teksti hieman muutettuna (esim. vältetään sanaa "synergia" ja 
lisätään jäsenvaltioiden toimielimet). Vertaa myös osittain heinäkuussa 2001 esitetyn 
ITRE-valiokunnan tilaaman ENISA-tutkimuksen suositukseen 11. 
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Tarkistus 44

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 komission kanssa 
verkko- ja tietoturvan tilaa Euroopassa,

Or. en

Perustelu

Neuvoston versiota ei hyväksytä, koska se näyttää heikentävän säännöstä niin, että tietoturvan 
tilan arviointi on riippuvainen jäsenvaltioiden antamista tiedoista sen sijaan, että 
jäsenvaltioita (ja komissiota, joka on ensisijaisesti relevantti unionin toimielin) 
velvoitettaisiin tekemään yhteistyötä. 

Tarkistus 45

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 
yhteistyötä Euroopassa erityisesti 
kehitettäessä hyviä käytänteitä ja normeja 
ja vaihdettaessa tietoa näistä,

Or. en

Tarkistus 46

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 

f) auttaa unionia ja jäsenvaltioita 
edistämään riskinhallinnan ja tietoturvan 
hyviä käytänteitä ja normeja sähköisissä 
tuotteissa, järjestelmissä, verkoissa, 
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tuotteissa, järjestelmissä ja palveluissa, ohjelmistoissa ja palveluissa myös 
edistämällä riskinhallinnan ja tietoturvaa 
koskevien vaatimusten vähimmäistasoa,

Or. en

Perustelu

Viraston pitäisi voida toimia tulevaisuudessa niin, että se auttaa estämään esimerkiksi EU:n 
päästökauppajärjestelmään kohdistuvia hyökkäyksiä tarjoamalla puitteet riskinhallintaa ja 
tietoturvaa koskevien vähimmäisvaatimusten edistämiselle. 

Tarkistus 47

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) edistää julkisen ja yksityisen sektorin 
sidosryhmien yhteistyötä unionin tasolla 
muun muassa edistämällä tiedonvaihtoa ja 
tietoisuuden lisäämistä ja auttamalla 
kehittämään ja ottamaan käyttöön 
normeja riskinhallintaa ja sähköisten 
tuotteiden, järjestelmien, verkkojen, 
ohjelmistojen ja palvelujen tietoturvaa 
varten,

Or. en

Tarkistus 48

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) edistää 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 
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kehittämisessä, jossa otetaan huomioon 
tietoverkkorikollisuuden torjunnan verkko-
ja tietoturvanäkökohdat,

kehittämisessä, jossa otetaan huomioon 
tietoverkkorikollisuuden torjunnan verkko-
ja tietoturvanäkökohdat,

Or. en

Tarkistus 49

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 unionin
toimielimiä ja muita elimiä niiden 
pyrkimyksissä kehittää ja parantaa
verkko- ja tietoturvaan liittyviä 
havaitsemis-, analysointi- ja 
reagointivalmiuksia myös itse paikalla ja 
organisoida ja järjestää unionin tason ja 
jäsenvaltioiden pyynnöstä kansallisen 
tason harjoituksia ja osallistua 
kansainvälisiin harjoituksiin,

Or. en

Perustelu

Viittaus "itse paikalla" liittyy tilanteisiin, joissa viraston työntekijöiden on mahdollisesti 
autettava jäsenvaltioita paikalla akuuteissa ongelmissa. Ehdotettu viittaus harjoituksiin on 
otettu neuvostolta. Katso lisätietoja "kansainvälisistä harjoituksista" esim. 
ENISA-tutkimuksen sivulta 12. 

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

j a) auttaa koordinoimaan toimia 
tilanteissa, joissa sovellettavaa 
lainsäädäntöä on rikottu moniin 
jäsenvaltioihin vaikuttavalla tavalla, ja 
kuulee tällöin komissiota ja muita asiaan 
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liittyviä jäsenvaltioiden ja unionin 
toimielimiä,

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 25 a kappaletta. Viraston pitäisi voida auttaa esimerkiksi korjaamaan 
puute, jonka toi esiin äskettäinen langattoman verkon tietojen keräämiseen liittynyt asia. Asia 
koski sekä verkkoturvaan että tietosuojaan liittyviä näkökohtia samalla tavoin kaikissa 
jäsenvaltioissa, mutta jäsenvaltioiden reagointi EU:n lainsäädännön yhdenmukaistamiseen 
perustuvan kansallisen oikeuden soveltamisessa oli hyvin hajanaista. Tällä hetkellä ei ole 
yhtä ainoaa EU:n elintä, joka voisi auttaa kansallisten toimien koordinoinnissa ja jonka 
kanssa asianomainen toiminnanharjoittaja voisi mahdollisesti toimia yhteistyössä. 

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

j b) edistää loppukäyttäjien tietoisuuden 
lisäämistä verkko- ja tietoturvaan, 
tietoverkkorikollisuuden torjuntaan sekä 
yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan 
liittyvissä kysymyksissä auttamalla 
jäsenvaltioita tuottamaan vakiomuotoista 
suurelle yleisölle suunnattua tiedotusta 
yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista 
sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) 7 
maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/22/EY1 21 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti ja myös auttamalla sellaisten 
tietojen kehittämisessä, jotka toimitetaan 
yhdessä julkisissa viestintäverkoissa 
käytettäviksi tarkoitettujen laitteiden 
kanssa,
____________
1 EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51.

Or. en
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Perustelu

Näin virasto voi osallistua vuoden 2009 yleispalveludirektiivissä tarkoitetun suurelle yleisölle 
tiedottamista koskevan kehyksen aktivointiin. Verkko- ja tietoturva ovat viime kädessä 
suurelta osin riippuvaisia yksittäisten käyttäjien toimista. Siksi käyttäjien pitäisi olla tietoisia 
uhista ja mahdollisista varotoimista, mikä on paitsi heidän oman etunsa mukaista myös 
edistää verkkojen turvallisuutta kokonaisuudessaan. Katso johdanto-osan 20 kappaletta. 

Tarkistus 52

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

Komission teksti Tarkistus

j c) auttaa komissiota valmistelemaan 
kattava verkko- ja tietoturvaa koskeva 
unionin strategia esittämällä siihen 
liittyvän yksityiskohtaisen analyysin 
suoritettuaan ensin tarvittavat kaikkien 
osapuolten kuulemiset,

Or. en

Perustelu

Katso BUDG-valiokunnan tarkistusta 2 (johdanto-osan 11 kappale) ja myös ITRE-
valiokunnan/Tzavelan laajakaistamietintöä. 

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) hoitaa sille unionin lainsäädännössä 
annettuja tehtäviä.

k) hoitaa sille unionin lainsäädännössä 
annettuja tehtäviä sekä tarvittavia muita 
tehtäviä, joita tarvitaan a–j c alakohdassa 
tai unionin muissa säädöksissä 
tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Virasto voi toimia omasta 
aloitteestaan tämän asetuksen 
soveltamisalan ja tavoitteiden puitteissa. 
Jos jäsenvaltio on pyytänyt virastoa 
toimimaan, sen on ilmoitettava virastolle, 
onko sen suositus on otettu huomioon ja 
miten se on otettu huomioon.

Or. en

Perustelu

Katso 3 artiklan 1 kohdan perustelua. Koska neuvoston teksti antaa virastolle mahdollisuuden 
antaa riippumattomasti neuvoja jne., neuvoston yleiset viittaukset siihen, että virasto toimisi 
vain jäsenvaltioiden pyynnöstä, ovat tarpeettomia ja ristiriitaisia, ja ehdotetaan niiden 
jättämistä pois tekstistä. Vaikuttaa viraston kehittämisen kannalta loogiselta ja hyödylliseltä 
(esim. sen palveluiden tms. tehokkuuden arvioinnissa), että jäsenvaltio, joka todella pyytää 
apua, ilmoittaa virastolla avun hyödyllisyydestä toisin kuin tilanteessa, jossa virasto toimii 
oma-aloitteisesti. 

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden ja unionin 
toimielinten on tiedotettava virastolle 
säännöllisesti verkko- ja tietoturvaan 
liittyvien toimiensa tärkeimmistä 
osatekijöistä.

Or. en

Perustelu

Viraston pitäisi täydentää jäsenvaltioiden toimia eikä suorittaa samoja toimia uudestaan. 
Siksi sillä on oltava tiedot tällaisten toimien vaikutuksesta. Vertaa Euroopan työturvallisuus-
ja terveysvirastoa koskevan asetuksen 4 artiklan 2 kohtaan. 
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Tietotekniikan CERT-kriisiryhmät
1. Virasto tukee jäsenvaltioiden ja 
unionin CERT-kriisiryhmiä ja 
jäsenvaltion ja unionin CERT-
kriisiryhmien verkon perustamista ja 
toimintaa, mikä koskee myös Euroopan 
hallitusten CERT-kriisiryhmän jäseniä. 
Virasto auttaa takaamaan, että kullakin 
jäsenvaltion ja unionin CERT-
kriisryhmällä on riittävän kehittynyt 
kapasiteetti ja että kapasiteetti vastaa 
mahdollisimman pitkälti kehittyneimpien 
CERT-kriisiryhmien kapasiteettia, ja sen 
vuoksi se auttaa ryhmien vertailemisessa 
indikaattorien avulla ja edistää 
vuoropuhelua sekä tiedon ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa CERT-kriisiryhmien 
ja Euroopan hallitusten CERT-
kriisiryhmän välillä. Virasto edistää ja 
tukee yhteistyötä asianomaisen 
jäsenvaltion ja unionin CERT-
kriisiryhmien välillä tapauksissa, joka 
koskee tai joka voi mahdollisesti koskea 
useita niistä.
2. Virasto edistää yhteyksiä sekä tietojen 
ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
asianomaisen valtion ja muiden sellaisten 
CERT-kriisiryhmien, ryhmien ja 
foorumeiden välillä, jotka sijaitsevat 
kolmansissa maissa.

Or. en

Perustelu

Kuten ITRE-valiokunnan pienimuotoisessa kuulemistilaisuudessa kävi ilmi, virastolla on 
tärkeä tehtävä kansallisiin ja unionin CERT-kriisiryhmiin nähden. Sitä on selvennettävä ja 
korostettava erillisellä tekstillä. 
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) hallitus,

Or. en

Perustelu

Johtokunnan perustaminen vastaa virastoja käsittelevän toimielinten välisen työryhmän 
suosituksia, ja se sisältyy BUDG-valiokunnan lausuntoon (tarkistus 5). Sen pitäisi helpottaa 
ja tehostaa viraston sisäistä toimintaa. 

Tarkistus 58

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 
johdonmukaisuudesta suhteessa 
jäsenvaltioiden toimintaan sekä unionin 
tason toimiin. 

1. Johtokunta määrittelee viraston 
toiminnan yleisen suunnan ja varmistaa, 
että se toimii tässä asetuksessa säädettyjen 
sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti. 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 teksti seuraa virastoja 
käsittelevän toimielinten välisen työryhmän suosituksia. 
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta vahvistaa työjärjestyksensä 
asiaan liittyvien komission yksiköiden
suostumuksella. 

2. Johtokunta vahvistaa työjärjestyksensä 
komission suostumuksella. Työjärjestys 
mahdollistaa nopeiden päätösten 
tekemisen kirjallisella menettelyllä tai 
etäkokouksien avulla.

Or. en

Perustelu

Komission yksiköiden poistaminen vastaa neuvoston lähestymistapaa tässä ja muualla. 
Komission roolin pitäisi kuitenkin olla vahvempi kuin mitä merkitsee pelkkä neuvoston 
ehdottama kuuleminen.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtokunta vahvistaa viraston sisäiset 
toimintasäännöt asiaan liittyvien
komission yksiköiden suostumuksella.
Säännöt on julkistettava.

3. Johtokunta vahvistaa viraston sisäiset 
toimintasäännöt komission suostumuksella.
Säännöt on julkistettava.

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta nimittää pääjohtajan 10 
artiklan 2 kohdan mukaisesti ja voi erottaa 
tämän. Johtokunnalla on pääjohtajaan 

4. Johtokunta nimittää pääjohtajan
Euroopan parlamentin antaman 
vahvistuksen jälkeen 10 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ja voi erottaa tämän.
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nähden kurinpidollinen toimivalta. Johtokunnalla on pääjohtajaan nähden 
kurinpidollinen toimivalta.

Or. en

Perustelu

Parlamentin asemaa pääjohtajan nimittämisessä olisi vahvistettava. Katso 10 artiklaa ja 
vertaa yhteispäätösmenettelyllä hyväksyttyyn asetukseen 1093/2010, joka koskee Euroopan 
pankkiviranomaista. Englanninkielisen tarkistuksen mukainen sanan "remove" muuttaminen 
sanaksi "dismiss" ei vaikuta suomenkieliseen versioon. 

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Pääjohtaja kuulee johtokuntaa 
pääasiallisesta toiminnasta, painopisteistä 
ja tavoitteista, joihin virasto aikoo 
seuraavana vuonna keskittyä. Viraston 
työohjelman alustavan ehdotuksen 
perustana ovat tämän kuulemisen 
tulokset.

Or. en

Perustelu

Hyväksytään neuvoston teksti.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Johtokunta päättää yhteydenpito- ja 
sivutoimistojen perustamisesta. 

Or. en
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Perustelu

Katso ENISA-tutkimuksen suosituksia 8–9. Samalla, kun johtokunta voi perustaa tällaisia 
toimistoja ilman nimenomaista mainintaa asetuksessa, se ei ole tähän mennessä tehnyt niin 
huolimatta monista tämänsuuntaisista suosituksista. Teksti ei ole ristiriidassa sen kanssa, että 
sijaintipaikaksi on ehdotettu Brysseliä. 

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtokunta vahvistaa viraston 
työohjelman 13 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti ja edeltävän vuoden 
yleiskertomuksen viraston toiminnasta
14 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5. Johtokunta vahvistaa viraston 
työohjelman 12 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti ja edeltävän vuoden 
yleiskertomuksen viraston toiminnasta
13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Johtokunta hoitaa viraston 
talousarvioon liittyviä tehtäviään 19 ja 
21 artiklan mukaisesti ja seuraa sekä 
sisäisissä että ulkoisissa 
tarkastuskertomuksissa ja arvioinneissa 
esitettyjä havaintoja ja suosituksia sekä 
toteuttaa niiden johdosta asianmukaisia 
jatkotoimia.

Or. en

Perustelu

BUDG-valiokunnan tarkistus 4. 
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Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Johtokunta voi perustaa jäsenistään
koostuvia työryhmiä avustamaan sitä 
tehtävien suorittamisessa, kuten päätösten 
valmistelussa ja niiden täytäntöönpanon 
seurannassa.

8. Johtokunta perustaa jäsenistään
koostuvan hallituksen avustamaan sitä 
tehtävien suorittamisessa, kuten päätösten 
valmistelussa ja niiden täytäntöönpanon 
seurannassa.

Or. en

Perustelu

Katso 4 artiklan perustelua. Kun perustetaan hallitus, johtokunnan työryhmät voidaan 
lakkauttaa.

Tarkistus 67

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 komissiota 
kuultuaan monivuotisen 
henkilöstösuunnitelman ottaen huomioon 
työohjelmaan liittyvän monivuotisen 
ennakoivan katsauksen sekä viraston 
tuloja ja menoja koskevan 
ennakkoarvion. Se ilmoittaa asiasta
asianmukaisesti budjettivallan käyttäjälle.

Or. en

Perustelu

Hyväksytään neuvoston tekemät muutokset. Katso myös ENISA-tutkimusta, jonka mukaan 
johtokunnan asemaa henkilöstöä koskevassa strategisessa suunnittelussa olisi selvennettävä. 
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Tarkistus 68

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 
hyväksytty toimimaan kyseisen 
jäsenvaltion puolesta, ja kolme komission 
nimittämää edustajaa. Johtokunnan 
jäsenten sijalla voivat toimia heidän 
sijaisensa johtokunnan työjärjestyksen 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Hyväksytään suurimmalta osin neuvoston tekemät muutokset. Jotta viraston toimintaa 
voitaisiin tehostaa ja ottaen huomioon pysyvän sidosryhmän olemassaolo, johtokunnassa ei 
tarvita sidosryhmien edustajia. 

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tieto- ja viestintätekniikkatoimiala, Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kuluttajajärjestöt, Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) akateemiset verkko- ja tietoturva-
asiantuntijat.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 72

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. Elimen, joka aikoo nimittää 
johtokunnan jäsenen ja varajäsenen, on 
annettava tietoja jäsenten asiaan 
liittyvästä kokemuksesta ja 
asiantuntemuksesta riittävän ajoissa 
ennen nimitystä, jotta muut jäsenvaltiot ja 
komissio voisivat kommentoida asiaa. 
Komissio ja jäsenvaltiot ottavat huomioon 
suunniteltua johtokunnan jäsenen 
nimitystä koskevan perustellun 
vastalauseen. 
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Or. en

Perustelu

Katso osittain BUDG-valiokunnan tarkistusta 6 ja johdanto-osan 28 kappaletta. Olisi 
taattava, että johtokunnan jäsenillä on riittävä virkaikä, joka perustuu komission edustajien 
virkaikää koskevaan vaatimukseen (tällä hetkellä kaksi pääjohtajaa ja yksi johtaja). 
Vastaavat kansalliset tasot on määritettävä jäsenvaltioiden tasolla. Käytettävissä pitäisi olla 
menettely, jonka avulla voidaan ottaa huomioon mahdolliset johtokunnan jäsenten nimityksiä 
koskevat perustellut vastalauseet. 

Tarkistus 73

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. Johtokunnan jäsenten toimikausi on 
neljä vuotta. Sama henkilö voidaan 
nimittää jäseneksi kerran uudelleen.

Or. en

Perustelu

Katso BUDG-valiokunnan tarkistusta 7, jota on mukautettu niin, että otetaan huomioon 
sidosryhmien edustajien poistaminen johtokunnasta. 

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Johtokunta valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
kolmen vuoden toimikaudeksi, joka 
voidaan uusia. Varapuheenjohtaja toimii 
ilman eri toimenpiteitä puheenjohtajan 
sijaisena tämän ollessa estynyt.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta tekee päätöksensä 
äänioikeutettujen jäsentensä enemmistöllä.

1. Johtokunta tekee päätöksensä läsnä 
olevien äänioikeutettujen jäsentensä 
enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

 Helpotetaan päätöksentekoa yhdessä muiden 9 artiklaan esitettyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus 76

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, 
toimikauden jatkaminen ja tehtävistä 
vapauttaminen edellyttävät johtokunnan 
läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten 
kahden kolmasosan enemmistöä.

Or. en
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Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Johtokunta on päätösvaltainen, kun 
kaksi kolmasosaa sen äänivaltaisista 
jäsenistä tai näiden sijaisista on läsnä. Jos 
johtokunta ei ole päätösvaltainen, 
puheenjohtaja voi kutsua koolle 
ylimääräisen kokouksen, joka on 
päätösvaltainen, jos yksi kolmasosa 
äänivaltaisista jäsenistä on läsnä. 
Työjärjestyksessä määrätään 
ylimääräisen kokouksen 
koollekutsumiseen sovellettavasta 
riittävästä määräajasta.

Or. en

Perustelu

Kaksi kolmasosaa jäsenistä vastaa Euroopan järjestelmäriskikomiteasta annetussa 
asetuksessa 2010/1092 säädettyä jäsenmäärää. Neuvoston muistutus siitä, että sijaiset voivat 
toimia varsinaisten jäsenten sijaisina on sisällytetty 6 artiklan 1 kohtaan ja sitä on 
tarpeetonta toistaa. Kaksi viimeistä lausetta perustuvat asetukseen Euroopan 
järjestelmäriskikomiteasta ja niillä pyritään varmistamaan päätöksentekovalmiudet. 

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Hallitus

1. Perustetaan hallitus, joka koostuu 
johtokunnan jäsenistä, joista kaksi on 
komission edustajia. Sen koko on 
enintään kolmasosa johtokunnan 
jäsenmäärästä. Se kokoontuu vähintään 
neljännesvuosittain. Johtokunnan 
puheenjohtaja toimii myös hallituksen 
puheenjohtajana.
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2. Johtokunta valtuuttaa hallituksen 
hoitamaan ainakin seuraavia tehtäviä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
pääjohtajan tehtäviä: 
a) johtokunnan päätösten
täytäntöönpanon seuranta,
b) hallinnollisten ja talousarvioon 
liittyvien kysymysten seuranta 
johtokunnan puolesta,
c) pääjohtajan avustaminen ja 
neuvominen, 
d) kaikkien viraston hallinnan kannalta 
tarpeellisten toimenpiteiden toteuttaminen 
johtokunnan kokousten välillä,
e) johtokunnan hyväksyttäväksi 
annettavien päätösten, ohjelmien ja 
toimintojen valmistelu.
3. Kaikki hallituksen jäsenille jaettavat 
asiakirjat jaetaan samanaikaisesti myös 
johtokunnan jäsenille. Kaikki 
johtokunnan jäsenet voivat osallistua 
hallituksen kokouksiin omalla 
kustannuksellaan, mutta ainoastaan niillä 
jäsenillä, jotka ovat myös hallituksen 
jäseniä, on äänioikeus. Hallitus toimittaa 
toimintakertomuksen jokaiseen 
johtokunnan kokoukseen.
4. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen 
tarvittaessa koolle valmistelemaan 
johtokunnan päätöksiä sekä avustamaan 
pääjohtajaa ja antamaan tälle neuvoja. Se 
tekee päätöksensä yksinkertaisella 
enemmistöllä.
5. Johtaja osallistuu hallituksen 
kokouksiin ilman äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

BUDG-valiokunnan tarkistus 8, viitaten toimielinten väliseen työryhmään, yhdessä 
ehdotettujen tarkistusten sekä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastoa koskevasta 
asetuksesta 2062/94 sekä perusoikeusvirasto koskevasta asetuksesta 168/2007 poimittujen 
osien kanssa. Katso myös Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tutkimus, jossa todetaan, 
että johtokunta on jäsenmäärältään liian suuri, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa toimivan 
melko hyvin. Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tutkimuksessa mainittuihin 
huolenaiheisiin, kuten todellisen päätöksenteon ulkopuolelle jättäminen toistamiseen sekä 
johtokunnan tehokas korvaaminen pääjohtajalla, puututaan raportointijärjestelmällä, 
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hallitukselta johtokunnalle.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virastoa johtaa sen pääjohtaja, joka 
hoitaa tehtäväänsä riippumattomasti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 80

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 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 voi 
järjestää avoimen kilpailun sopivia 
ehdokkaista koskevan luettelon 
vahvistamiseksi. Johtokunnan valitsema 
ehdokas ja muut komission ehdottaman 
ehdokasluettelon ehdokkaat kutsutaan
ennen nimittämistä antamaan lausuntoja 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.

Or. en
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Perustelu

Noudatetaan Euroopan pankkiviranomaisesta yhteispäätösmenettelyllä annetun 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 51 artiklan mallia. Neuvoston tekstissä vaaditaan avoimen 
kilpailun järjestämistä ja ehdokkaiden valitsemista sen perusteella. Kun otetaan huomioon 
sopivien ehdokkaiden mahdollinen (ja ymmärrettävä) vastahakoisuus osallistua tällaiseen
koettelemukseen, on parempi antaa komission valita ehdokkaat entiseen tapaan ja antaa 
samalla komissiolle valtuudet järjestää kilpailu tarvittaessa. Vertaa myös toimielinten välinen 
työryhmä kaikkien ehdokkaiden parlamentaarisesta kuulemisesta. 

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Johtokunta voi erottaa pääjohtajan 
tehtävästään.

Or. en

Perustelu

Perustuu Euroopan pankkiviranomaisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 51 artiklan 
5 kohtaan. 

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimikauden päättymistä edeltävien 
yhdeksän kuukauden aikana komissio 
suorittaa arvioinnin. Arvioinnissa
komissio tarkastelee erityisesti 

3. Viimeistään kuusi kuukautta ennen 
2 kohdassa vahvistetun viisivuotiskauden 
päättymistä komissio toimittaa arvioinnin 
suoritettuaan arviointikertomuksen 
johtokunnalle sekä Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle. Arviointikertomuksessa
komissio tarkastelee erityisesti 

Or. en



PR\875732FI.doc 53/76 PE470.059v01-00

FI

Tarkistus 83

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.

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

Or. en

Perustelu

Ks. budjettivaliokunnan tarkistukset 9–10. 

Tarkistus 84

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 kutsutaan
toimikauden jatkamista edeltävän kolmen
kuukauden aikana antamaan lausunto 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.

Or. en
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Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Pääjohtaja jatkaa tehtävässään 
seuraajansa nimittämiseen asti.

Or. en

Perustelu

Hyväksytään neuvoston tekemät ehdotukset. 

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) johtokunnan ja hallituksen toimien 
valmistelu

Or. en

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) työohjelmien ja johtokunnan tekemien 
päätösten täytäntöönpano

b) työohjelmien ja johtokunnan sekä 
hallituksen tekemien päätösten 
täytäntöönpano

Or. en
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Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) muiden hänelle tällä asetuksella 
osoitettujen tehtävien hoito.

g) muiden hänelle tällä asetuksella 
osoitettujen tehtävien hoito, myös viraston 
monivuotisen strategian valmistelu ja 
päivittäminen.

Or. en

Perustelu

Ks. BUDG-valiokunnan tarkistus 13.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Tarpeen vaatiessa ja viraston 
tavoitteiden ja tehtävien puitteissa 
pääjohtaja voi perustaa asiantuntijoista 
koostuvia tilapäisiä työryhmiä. Tästä on 
ilmoitettava etukäteen johtokunnalle. 
Menettelyt, jotka koskevat erityisesti 
tilapäisten työryhmien kokoonpanoa, 
pääjohtajan suorittamaa asiantuntijoiden 
nimeämistä ja työryhmien toimintaa, on 
vahvistettava viraston sisäisissä 
toimintasäännöissä.

8. Tarpeen vaatiessa ja viraston 
tavoitteiden ja tehtävien puitteissa 
pääjohtaja voi perustaa asiantuntijoista 
koostuvia tilapäisiä työryhmiä. Tästä 
ilmoitetaan etukäteen hallitukselle. 
Menettelyt, jotka koskevat erityisesti 
tilapäisten työryhmien kokoonpanoa, 
pääjohtajan suorittamaa asiantuntijoiden 
nimeämistä ja työryhmien toimintaa, on 
vahvistettava viraston sisäisissä 
toimintasäännöissä.

Or. en
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Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Pääjohtajan on tarvittaessa asetettava 
johtokunnan käyttöön hallinnollista 
tukihenkilöstöä ja muita resursseja.

9. Pääjohtajan on tarvittaessa asetettava 
johtokunnan ja hallituksen käyttöön 
hallinnollista tukihenkilöstöä ja muita 
resursseja.

Or. en

Tarkistus 91

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 liittyviä sidosryhmiä 
edustavista yleisesti tunnustetuista
asiantuntijoista, kuten tieto- ja 
viestintäteknologiatoimialan, sähköisten 
viestintäverkkojen tai yleisön saatavilla 
olevien palvelujen tarjoajien, 
kuluttajajärjestöjen, verkko- ja tietoturva-
alan akateemisten asiantuntijoiden sekä 
asiaankuuluvien viranomaisten, mukaan 
lukien lainvalvonta- ja 
tietosuojaviranomaisten, edustajista.

Or. en

Perustelu

Viittauksella "yleisesti tunnustetuista" asiantuntijoista pyritään varmistamaan pysyvän 
sidosryhmän korkean tason asiantuntijuus. Muut muutokset heijastelevat pitkälti neuvoston 
tekstiä. Neuvoston lisäystä "unionin" lainvalvonta- ja tietosuojaviranomaisten edellä ei 
hyväksytä, koska se näyttää jättävän huomiotta kansalliset viranomaiset.
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Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ryhmän puheenjohtajana toimii 
pääjohtaja. 

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

Or. en

Perustelu

Neuvosto ehdottaa, että johtokunnalle annettaisiin (hallituksen ehdotuksesta) lupa antaa 
pysyvän sidosryhmän johtaminen kokonaisuudessaan pysyvän sidosryhmän jäsenen 
tehtäväksi. Pysyvän sidosryhmän johtamisen olisi kuitenkin kuuluttava nimenomaan 
hallituksen keskeisiin tehtäviin. Olisi kuitenkin tehtävä selväksi, että hallitus voi 
tapauskohtaisesti nimittää jonkin toisen henkilön johtamaan pysyvää sidosryhmää. 

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ryhmän jäsenten toimikausi on kaksi ja 
puoli vuotta. Johtokunnan jäsenet eivät saa 
olla ryhmän jäseniä. Komission 
henkilöstöllä on oikeus olla läsnä ryhmän 
kokouksissa ja osallistua sen työhön.

4. Ryhmän jäsenten toimikausi on kaksi ja 
puoli vuotta. Johtokunnan jäsenet eivät saa 
olla ryhmän jäseniä. Komission 
henkilöstöllä ja jäsenvaltioiden 
asiantuntijoilla on oikeus olla läsnä 
ryhmän kokouksissa ja osallistua sen 
työhön. Jos nämä eivät ole jäseniä, muita 
pääjohtajan merkityksellisiksi katsomia 
elimiä voidaan pyytää olemaan läsnä 
kokouksissa ja osallistumaan ryhmän 
työhön.

Or. en

Perustelu

Hyväksytään neuvoston tekemät ehdotukset osittain. Neuvoston rajausta "unionin 
lainsäädännön nojalla" perustettuihin elimiin ei hyväksytä. 
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Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viraston on toimittava noudattaen 
työohjelmaansa, jonka on sisällettävä 
kaikki sen suunniteltu toiminta. 
Työohjelma ei estä virastoa ryhtymästä 
ennakoimattomiin toimiin tavoitteidensa, 
tehtäviensä ja talousarvionsa puitteissa. 
Pääjohtajan on tiedotettava johtokunnalle 
viraston toimista, jotka eivät sisälly 
työohjelmaan. 

1. Viraston on toimittava noudattaen 
työohjelmaansa, jonka on sisällettävä 
kaikki sen suunniteltu toiminta. 
Työohjelma ei estä virastoa ryhtymästä 
ennakoimattomiin toimiin tavoitteidensa, 
tehtäviensä ja talousarvionsa puitteissa. 
Pääjohtajan on pikaisesti tiedotettava 
hallitukselle viraston toimista, jotka eivät 
sisälly työohjelmaan. Hallituksen jäsenten 
vaatimuksesta, mikäli nämä edustavat 
vähintään yhtä kolmasosaa 
äänioikeutetuista jäsenistä, hallitus 
päättää siitä, ryhtyykö virasto 
ennakoimattomaan toimeen. Kaikista 
tällaisista pyynnöistä on ilmoitettava 
kymmenen päivän kuluessa siitä, kun 
pääjohtaja on ilmoittanut hallitukselle 
ennakoimattomasta toimesta.

Or. en

Perustelu

Johtokunta hyväksyy työohjelman. Kun otetaan huomioon viraston tehtävät verrattuna 
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tehtäviin, ennakoimattomia toimia (jotka silti kuuluvat 
viraston tehtäviin) voi ilmetä. Hallituksella olisi sen vuoksi oltava mahdollisuus, mikäli 
riittävän suuri vähemmistö sitä vaatii, päättää pikaisesti, ryhdytäänkö tiettyyn 
ennakoimattomaan toimeen vai ei.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pääjohtaja vastaa viraston 
työohjelmaluonnoksen laatimisesta 
kuultuaan komission yksiköitä. Pääjohtajan 
on joka vuosi ennen 15 päivää 

2. Pääjohtaja vastaa viraston 
työohjelmaluonnoksen laatimisesta 
kuultuaan komission yksiköitä. Pääjohtajan 
on joka vuosi ennen 1 päivää maaliskuuta
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maaliskuuta toimitettava seuraavan 
vuoden työohjelmaluonnos johtokunnalle. 

toimitettava seuraavan vuoden 
työohjelmaluonnos johtokunnalle. 
Pääjohtaja varmistaa, että viraston 
työohjelmaluonnoksessa on selkeät 
tavoitteet ja että siinä esitetään viraston 
toiminnan tuloksellisuuden mittaamiseen 
tarvittavat indikaattorit.

Or. en

Perustelu

Neuvoston teksti hyväksytään laajalla kannatuksella. 

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtokunta hyväksyy komission 
yksiköitä kuullen kunkin vuoden 
marraskuun 30 päivään mennessä viraston 
työohjelman seuraavaa vuotta varten. 
Työohjelmaan on sisällyttävä 
monivuotinen ennakoiva katsaus. 
Johtokunnan on varmistettava, että 
työohjelma on viraston tavoitteiden sekä 
unionin verkko- ja tietoturva-alan 
lainsäädännön ja politiikan painopisteiden 
mukainen. 

3. Johtokunta hyväksyy komissiota kuullen 
vuosittain 30 päivään marraskuuta 
mennessä viraston työohjelman seuraavaa 
vuotta varten. Työohjelmaan on 
sisällyttävä monivuotinen ennakoiva 
katsaus ja sen on katettava kaikki viraston 
toiminnan, toimien ja sitoumusten 
näkökohdat. Johtokunnan on 
varmistettava, että työohjelmassa esitetään 
selkeästi saavutettavat tavoitteet, jaettavat 
resurssit ja se, miten viraston toiminnan 
tuloksia mitataan, ja että työohjelma on 
viraston tavoitteiden sekä unionin verkko-
ja tietoturvallisuusalan lainsäädännön ja 
politiikan painopisteiden mukainen.

Or. en

Perustelu

Ks. BUDG-valiokunnan tarkistus 11 osin, muutettu hieman siten, että viitataan "kaikkiin 
näkökohtiin" "virtuaalisten ja ei-virtuaalisten näkökohtien" sijaan. Hyväksytään neuvoston 
tekemät ehdotukset. 
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Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Työohjelma on laadittava 
toimintoperusteisen johtamisen 
periaatteiden mukaisesti. Työohjelman on 
oltava viraston kyseisen varainhoitovuoden 
tuloja ja menoja koskevan 
ennakkoarvioesityksen ja talousarvion 
mukainen.

4. Työohjelma on laadittava 
toimintoperusteisen johtamisen 
periaatteiden mukaisesti, ja siinä on 
ilmoitettava kuhunkin toimintoon 
osoitettavat ennakoidut taloudelliset ja 
henkilöresurssit. Tätä varten pääjohtaja 
laatii yhteisymmärryksessä komission 
kanssa räätälöidyt tulosindikaattorit, 
joiden avulla voidaan tehokkaasti 
arvioida saavutettuja tuloksia.
Työohjelman on oltava viraston ohjelman 
kattaman varainhoitovuoden tuloja ja 
menoja koskevan ennakkoarvioesityksen ja 
talousarvion mukainen.

Or. en

Perustelu

Ks. BUDG-valiokunnan tarkistus 11.

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtokunnan hyväksyttyä työohjelman 
pääjohtaja toimittaa sen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioille sekä julkistaa sen.

5. Johtokunnan hyväksyttyä työohjelman 
pääjohtaja toimittaa sen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioille sekä julkistaa sen. 
Pääjohtaja saapuu Euroopan parlamentin 
toimivaltaisen valiokunnan kutsusta 
valiokuntaan esittelemään vuosittaisen 
työohjelman ja keskustelemaan siitä.

Or. en
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Perustelu

Ks. BUDG-valiokunnan tarkistus 12. 

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Pääjohtaja valmistelee myös viraston 
monivuotisen strategian ja toimittaa sen 
johtokunnalle kuultuaan parlamenttia ja 
komissiota vähintään kahdeksan viikkoa 
ennen johtokunnan kokousta, jossa asiaa 
käsitellään.

Or. en

Perustelu

Ks. BUDG-valiokunnan tarkistus 13. 

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pääjohtaja toimittaa vuosittain 
johtokunnalle yleiskertomusluonnoksen, 
joka kattaa kaiken viraston toiminnan 
edellisenä vuonna. 

1. Pääjohtaja toimittaa vuosittain 
johtokunnalle yleiskertomusluonnoksen, 
joka kattaa kaiken viraston toiminnan 
edellisenä vuonna ja johon sisältyy selvitys 
talousarvio- ja varainhallinnosta. 
Yleiskertomukseen sisällytetään 
räätälöidyt tulosindikaattorit, joiden 
avulla voidaan arvioida tehokkaasti 
saavutettuja tuloksia.

Or. en

Perustelu

Ks. BUDG-valiokunnan tarkistus 14. Neuvoston muotoilu "Yleiskertomuksessa mitataan 
viraston toiminnanvaikutukset edellisenä vuotena ja julkistetaan ne" vaikuttaa päämääränsä 
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puolesta olennaisilta osiltaan samanlaiselta.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viraston tavoitteiden ja tehtävien piiriin 
kuuluvat neuvonta- ja avustamispyynnöt 
on osoitettava pääjohtajalle, ja niihin on 
liitettävä taustatiedot, joista selviää, mistä 
asiassa on kyse. Pääjohtaja ilmoittaa 
johtokunnalle saaduista pyynnöistä ja 
pyyntöjen johdosta toteutetuista 
toimenpiteistä. Jos virasto torjuu pyynnön, 
sen on perusteltava päätöksensä.

1. Viraston tavoitteiden ja tehtävien piiriin 
kuuluvat neuvonta- ja avustamispyynnöt 
on osoitettava pääjohtajalle, ja niihin on 
liitettävä taustatiedot, joista selviää, mistä 
asiassa on kyse. Pääjohtaja ilmoittaa 
hallitukselle saaduista pyynnöistä, 
mahdollisista vaikutuksista resursseihin ja 
pyyntöjen johdosta toteutetuista 
toimenpiteistä. Jos virasto torjuu pyynnön, 
sen on perusteltava päätöksensä.

Or. en

Perustelu

Hallitukseen viittaavaa mainintaa lukuun ottamatta tarkistus noudattaa neuvoston tekstiä. 

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
pyyntöjä voivat esittää:

Poistetaan.

a) Euroopan parlamentti 
b) neuvosto
c) komissio 
d) kaikki jäsenvaltioiden nimeämät 
toimivaltaiset elimet, kuten direktiivin 
2002/21/EY 2 artiklassa määritellyt 
kansalliset sääntelyviranomaiset.

Or. en
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Perustelu

Yksinkertaistava poisto ottaen huomioon, että viraston tukemat elimet ovat seurausta 
tehtävistä, minkä vuoksi niiden määritteleminen uudestaan olisi tarpeetonta toistoa, ja että 
viraston ei tarvitse vastata kaikkiin pyyntöihin. Perusteluna viraston kieltäytymiselle 
vastaamasta sille esitettyyn pyyntöön voi yksinkertaisesti olla se, ettei pyynnön toteuttaminen 
kuulu sen tehtäviin ja /tai ettei mikään tehtävissä määritellyistä elimistä toteuta tällaisia 
pyyntöjä. 

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtokunta vahvistaa viraston sisäisissä 
toimintasäännöissä 1 ja 2 kohdan
soveltamista koskevat käytännön järjestelyt 
erityisesti virastolle osoitettujen pyyntöjen 
esittämisen, tärkeysjärjestykseen 
asettamisen ja seurannan sekä 
johtokunnalle tiedottamisen osalta.

3. Johtokunta vahvistaa viraston sisäisissä 
toimintasäännöissä 1 kohdan soveltamista 
koskevat käytännön järjestelyt erityisesti 
virastolle osoitettujen pyyntöjen 
esittämisen, tärkeysjärjestykseen 
asettamisen ja seurannan sekä hallitukselle 
ja johtokunnalle tiedottamisen osalta.

Or. en

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pääjohtajan sekä niiden 
toimihenkilöiden, jotka on otettu 
palvelukseen jäsenvaltioiden väliaikaisesti 
lähettäminä virkamiehinä, on tehtävä 
sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan 
kirjallinen ilmoitus, jossa he toteavat, ettei 
heidän riippumattomuuttaan mahdollisesti 
vaarantavia välittömiä tai välillisiä 
etunäkökohtia ole. 

1. Johtokunnan jäsenten, pääjohtajan sekä 
niiden toimihenkilöiden, jotka on otettu 
palvelukseen jäsenvaltioiden väliaikaisesti 
lähettäminä virkamiehinä, on tehtävä 
sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan 
ilmoitus, jossa he joko toteavat, että heidän 
riippumattomuuttaan mahdollisesti 
vaarantavia välittömiä tai välillisiä 
etunäkökohtia ei ole, tai mainitsevat 
tällaiset heidän riippumattomuuttaan 
mahdollisesti vaarantavat välittömät tai 
välilliset etunäkökohdat. Ilmoitusten on 
oltava tarkkoja ja täydellisiä, ne on 
tehtävä kirjallisesti vuosittain ja niitä on 
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tarvittaessa päivitettävä.

Or. en

Perustelu

Neuvoston muutokset hyväksytään siten, että niihin lisätään määreet "tarkka" ja "täydellinen" 
ja vaatimus päivittämisestä tarvittaessa. 

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tilapäisiin työryhmiin osallistuvien 
ulkopuolisten asiantuntijoiden on 
ilmoitettava kussakin kokouksessa 
mahdolliset etunäkökohdat, jotka saattavat 
vaarantaa heidän riippumattomuutensa 
kokouksen esityslistalla olevien kohtien 
suhteen, sekä pidättäydyttävä 
osallistumasta kyseisiä kohtia koskevaan 
keskusteluun.

2. Johtokunnan ja hallituksen jäsenten, 
tilapäisiin työryhmiin osallistuvien 
ulkopuolisten asiantuntijoiden ja 
pääjohtajan on ilmoitettava viimeistään 
kussakin kokouksessa tarkasti ja 
täydellisesti mahdolliset etunäkökohdat, 
jotka saattavat vaarantaa heidän 
riippumattomuutensa kokouksen 
esityslistalla olevien kohtien suhteen.

Or. en

Perustelu

Neuvoston muutokset hyväksytään pääasiallisesti siten, että lisätään määreet "tarkasti ja 
täydellisesti". 

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Johtokunta vahvistaa viraston 
sisäisissä toimintasäännöissä menettelyn, 
jota sovelletaan jäsenen korvaamiseen 
kokouksessa tai hänen pidättymiseensä 
osallistumasta kyseisiä kohtia koskeviin 
keskusteluihin. Toimintasäännöissä 
määrätään myös mahdollisuudesta, että 
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ulkopuolinen riippumaton taho voi 
tarkastella uudestaan kysymyksiä, joihin 
väitetysti liittyy eturistiriitoja.

Or. en

Perustelu

Neuvoston teksti hyväksytään mutta lisätään mahdollisuus riippumattomaan 
uudelleentarkasteluun väitetyissä eturistiriitatapauksissa. 

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Virasto varmistaa, että yleisölle ja 
kaikille asianomaisille osapuolille annetaan 
tarvittaessa puolueetonta ja luotettavaa 
tietoa, joka on helposti saatavissa, 
varsinkin jos on kyse viraston työn tuloksia 
koskevasta tiedosta. Sen on myös 
julkistettava pääjohtajan ja niiden 
toimihenkilöiden, jotka on otettu 
palvelukseen jäsenvaltioiden väliaikaisesti 
lähettäminä virkamiehinä, etunäkökohtia 
koskevat ilmoitukset sekä asiantuntijoiden 
etunäkökohtia koskevat ilmoitukset 
tilapäisten työryhmien kokousten 
esityslistalla olevien kohtien suhteen.

2. Virasto varmistaa, että yleisölle ja 
kaikille asianomaisille osapuolille annetaan 
tarvittaessa asianmukaista, puolueetonta ja 
luotettavaa tietoa, joka on helposti 
saatavissa, varsinkin jos on kyse viraston 
työn tuloksia koskevasta tiedosta. Sen on 
myös julkistettava 15 artiklan mukaisesti 
annetut ilmoitukset.

Or. en

Perustelu

Neuvoston yksinkertaistettu toisinto viimeisestä lauseesta hyväksytään. "Etunäkökohtia 
koskevat" poistetaan, jotta varmistetaan, että ilmoittaminen kattaa myös sitoumuksia koskevat 
ilmoitukset.
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Tarkistus 108

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 ennen 
julkaisemista neuvoteltava tiedot 
toimittaneen tahon kanssa.

Or. en

Perustelu

Pyrkimyksenä on lisätä avoimuutta pyytämällä luottamuksellisuutta koskevan pyynnön 
esittäneeltä henkilöltä esittämään perusteet pyynnölle ja antamalla virastolle mahdollisuuden 
julkaista tällaista EU:n turvaluokittelematonta tietoa edellä mainittua asianomaista tahoa 
kuultuaan, mikäli tieto ei viraston arvion mukaan ole (kokonaan tai osittain) 
luottamuksellista.

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta voi päättää antaa virastolle 
luvan käsitellä turvaluokiteltua tietoa. 
Tässä tapauksessa johtokunnan on 
yhteisymmärryksessä asianomaisten 
komission yksiköiden kanssa vahvistettava 
sisäiset toimintasäännöt soveltaen 
tietoturvaperiaatteita, jotka sisältyvät 
komission sisäisten menettelysääntöjen 
muuttamisesta 29 päivänä 
marraskuuta 2001 tehtyyn komission 
päätökseen 2001/844/EY, EHTY, Euratom. 

4. Jotta virastolle voidaan antaa lupa
käsitellä turvaluokiteltua tietoa, 
johtokunnan on yhteisymmärryksessä 
komission kanssa vahvistettava sisäiset 
toimintasäännöt soveltaen 
tietoturvallisuusperiaatteita, jotka sisältyvät 
komission sisäisten menettelysääntöjen 
muuttamisesta 29 päivänä 
marraskuuta 2001 tehtyyn komission 
päätökseen 2001/844/EY, EHTY, Euratom. 
Tämä koskee muun muassa 
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Tämä koskee muun muassa 
turvaluokiteltujen tietojen vaihtamista, 
käsittelyä ja tallentamista.

turvaluokiteltujen tietojen vaihtamista, 
käsittelyä ja tallentamista.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että virasto voi käsitellä EU:n turvaluokiteltua tietoa. Komission 
yksiköitä koskeva neuvoston poisto hyväksytään. 

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viraston tulot koostuvat Euroopan 
unionin talousarviosta saatavasta 
rahoitusosuudesta, viraston työhön 29 
artiklan mukaisesti osallistuvien 
kolmansien maiden rahoitusosuuksista ja 
jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista. 

1. Viraston tulot koostuvat Euroopan 
unionin talousarviosta saatavasta 
rahoitusosuudesta, viraston 
työhön 29 artiklan mukaisesti osallistuvien 
kolmansien maiden rahoitusosuuksista ja 
jäsenvaltioiden rahana tai 
luontoissuorituksina myönnettävistä 
vapaaehtoisista osuuksista. Vapaaehtoisia 
rahoitusosuuksia maksavat jäsenvaltiot 
eivät voi vaatia erityisoikeuksia tai 
palveluja suorituksensa perusteella.

Or. en

Perustelu

Lisäys "rahana tai luontoissuorituksina" kattaa esimerkiksi asiantuntijoiden lähettämisen 
sisäasiainministeriön kustannuksella, tietojenkäsittelyvalmiuksien tarjoamisen, vuokran 
maksamisen tai minkä tahansa muun luontoissuorituksena maksetun osuuden. Muut 
neuvoston esittämät muutokset hyväksytään laajalla kannatuksella. 

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Johtokunta toimittaa 31 päivään 6. Johtokunta toimittaa 31 päivään 
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maaliskuuta mennessä tämän arvion, johon 
sisältyy henkilöstötaulukkoehdotus ja 
työohjelmaluonnos, komissiolle ja niille 
valtioille, joiden kanssa Euroopan unioni 
on tehnyt 24 artiklassa tarkoitetut 
sopimukset.

maaliskuuta mennessä tämän arvion, johon 
sisältyy henkilöstötaulukkoehdotus ja 
työohjelmaluonnos, komissiolle ja niille 
valtioille, joiden kanssa Euroopan unioni 
on tehnyt 28 artiklassa tarkoitetut 
sopimukset.

Or. en

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Pääjohtaja toimittaa viimeistään kutakin 
varainhoitovuotta seuraavan vuoden 
heinäkuun 1 päivänä lopullisen 
tilinpäätöksen ja johtokunnan lausunnon 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle.

7. Pääjohtaja toimittaa viimeistään kutakin 
varainhoitovuotta seuraavan vuoden 
heinäkuun 1 päivänä lopullisen 
tilinpäätöksen ja johtokunnan lausunnon 
sekä selvityksen varainhoitovuoden 
talousarvio- ja varainhallinnosta ja 
tilintarkastustuomioistuimen 
huomautukset Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle.

Or. en

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeudellinen asema Oikeudellinen asema ja toimipaikka

Or. en
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Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Viraston kotipaikka on Bryssel.

Or. en

Perustelu

Noudatetaan Euroopan pankkiviranomaisesta yhteispäätösmenettelyllä annetun 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 7 artiklan mallia. Virasto, joka korvaa vuoden 2004 
asetuksella perustetun Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston, on sijoitettava paikkaan, jossa 
se voi palvella tehokkaimmin unionin yleistä etua. Kun otetaan huomioon viraston tehtävät ja 
sen toimintaan liittyvien tiiviiden henkilökohtaisten suhteiden tarve, oikea paikka on Bryssel. 

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viraston henkilöstöön, pääjohtaja 
mukaan luettuna, sovelletaan Euroopan 
unionin virkamiehiin ja muuhun 
henkilöstöön sovellettavia sääntöjä ja 
määräyksiä.

1. Viraston henkilöstöön, pääjohtaja 
mukaan luettuna, sovelletaan unionin 
virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön 
sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä.

Or. en

Perustelu

Neuvoston tekemä muutos hyväksytään.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun virasto käsittelee henkilöihin liittyviä 
tietoja, sen on noudatettava asetuksen (EY) 

Kun virasto erityisesti tehtäviään 
suorittaessaan käsittelee henkilöihin 
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N:o 45/2001 säännöksiä. liittyviä tietoja, sen on noudatettava 
henkilötietojen suojaamisen periaatteita 
ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Neuvoston tekemät muutokset hyväksytään näin muutettuna. 

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Virasto voi olla yhteydessä ja 
yhteistyössä muiden kolmansien maiden 
kanssa ja antaa niiden osallistua 
tarvittaessa viraston toimien asiaa 
koskeviin osa-alueisiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon kansainvälisen vuoropuhelun, yhteistyön ja 
yhteisen maailmanlaajuisen tarkastelutavan tukemista koskeva tehtävä. 

Tarkistus 118

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 

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

tavoitteiden saavuttamisessa sekä viraston 
toimintatapojen tehokkuutta. Arvioinnin 
perusteella määritetään, onko virasto 
edelleen tuloksellinen toimintaväline, onko 
sen talousarviosuunnittelu seuraaviksi 
vuosiksi edelleen asianmukainen ja 
olisiko viraston toimintaa jatkettava 
33 artiklassa tarkoitetun toimikauden 
jälkeen. 

Or. en

Perustelu

Hallitukseen viittaavaa mainintaa lukuun ottamatta tarkistus noudattaa neuvoston tekstiä. 
Ajatusta riippumattoman kolmannen osapuolen toteuttamasta arvioinnista kannatetaan myös 
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tekemässä tutkimuksessa.

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arviointi toimitetaan johtokunnalle, joka 
antaa tämän asetuksen, viraston ja sen 
toimintatapojen muuttamista koskevia 
suosituksia komissiolle. Johtokunnan ja 
pääjohtajan on otettava arvioinnin tulokset 
huomioon viraston 
monivuotissuunnitelmissa.

3. Arviointi toimitetaan johtokunnalle, joka 
antaa tämän asetuksen, viraston, sen 
talousarvion ja sen toimintatapojen 
muuttamista koskevia suosituksia 
komissiolle. Johtokunnan ja pääjohtajan on 
otettava arvioinnin tulokset huomioon 
viraston monivuotissuunnitelmissa.

Or. en

Perustelu

Neuvoston tekemä muutos hyväksytään. 



PE470.059v01-00 72/76 PR\875732FI.doc

FI

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyö isäntävaltion kanssa Yhteistyö isäntävaltion kanssa ja 
toimipaikkaa koskeva sopimus

Or. en

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kotipaikkajäsenvaltion virastolle 
tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat 
järjestelyt sekä viraston pääjohtajaan, 
johtokunnan jäseniin, henkilöstöön ja 
heidän perheenjäseniinsä 
kotipaikkajäsenvaltiossa sovellettavat 
erityissäännöt vahvistetaan viraston ja 
sijaintijäsenvaltion välisessä toimipaikkaa 
koskevassa sopimuksessa, joka tehdään 
sen jälkeen kun johtokunta on sen 
hyväksynyt.

Or. en

Perustelu

Vertaa toimielinten välinen työryhmä ja Euroopan pankkiviranomaisesta 
yhteispäätösmenettelyllä annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 74 artikla..
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Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava viraston 
asianmukaiselle toiminnalle parhaat 
mahdolliset olosuhteet, mukaan lukien 
monikieliset ja eurooppalaisesti 
suuntautuneet 
koulunkäyntimahdollisuudet sekä 
asianmukaiset kulkuyhteydet.

Or. en

Perustelu

Katso 30 artiklan 1 a kohdan (uusi) perustelut. 

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Virasto perustetaan […] alkavaksi 
viiden vuoden kaudeksi.

Virasto perustetaan 13 päivänä 
syyskuuta 2013 alkavaksi 
seitsemän vuoden kaudeksi.

Or. en

Perustelu

Keston yhdenmukaistamiseksi monivuotisen rahoituskehyksen kanssa, ks. suositus viisi ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tutkimus (useita kohtia).
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PERUSTELUT

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto ENISA (jäljempänä virasto) perustettiin 
maaliskuussa 2004 viisivuotiskaudeksi, jota jatkettiin vuonna 2008 maaliskuuhun 2012. 
Syyskuussa 2010 komissio esitti kaksi ehdotusta, joista ensimmäisessä esitettiin viraston 
perustamisvaiheen jatkamista 18 kuukaudella syyskuuhun 2013. Toinen ehdotus oli 
kattavampi: siinä esitettiin viraston nykyaikaistamista ja sen toiminnan järkeistämistä.
Alkajaisiksi viraston toimeksiantoa päätettiin jatkaa parlamentin yksimielisellä tuella. 
Päätöksen tavoitteena oli taata viraston toiminnan jatkuminen lähitulevaisuudessa ja antaa 
parlamentille lisäaikaa käynnistää perusteellinen keskustelu ja selvitys viraston 
tulevaisuudesta pidemmällä aikavälillä.

Tarkasteltaessa komission toista ehdotusta viraston tehtävien päivittämisestä on ensin 
pohdittava, onko virastolle ylipäänsä enää tarvetta. Melko lyhyen toimintakautensa aikana 
viraston panos verkko- ja tietoturvan osalta on ollut arvokas, mutta esittelijän näkemyksen 
mukaan on selvää, että viraston toiminnan jatkaminen sen nykyisessä muodossa ei ole 
elinkelpoinen vaihtoehto tietoverkkojen jatkuvan kehityksen asettamiin haasteisiin 
vastaamiseksi. Kaikki perusteet huomioon ottaen on selvää, että virasto vastaa tiettyihin EU:n 
tason tarpeisiin koordinoimalla sidosryhmiä, mihin tuskin päästäisiin yhtä tehokkaasti 
jäsenvaltioiden välisellä yhteistyöllä.

Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE) päätti järjestää 
kuulemisen ja pyysi toteuttamaan ajantasaisen riippumattoman tutkimuksen, jossa 
tarkasteltaisiin viraston nykyisen toiminnan eri näkökulmia ja myös sitä, miten virasto voi 
tehokkaasti myötävaikuttaa verkko- ja tietoturvaan EU:ssa ja kansainvälisesti. Tutkimusta 
koskevassa ohjeistuksessa kehotettiin tarkastelemaan kaikkia käytännön järjestelyjä, joilla 
edistettäisiin viraston johtamista, henkilöstö- ja budjettikysymykset mukaan luettuina.
Tutkimus toteutettiin yksityiskohtaisesti ja parlamentin antamien ohjeiden mukaisesti ja se 
palautettiin viraston toiminnan parantamiseen tähtäävän kahdentoista suosituksen kera. 
Näiden joukossa oli myös suosituksia, jotka koskivat viraston toimikauden pidentämistä, sen 
asemaa ja toimintatapoja koskevien epäselvyyksien vähentämistä ja talousarvion lisäämistä, 
jotta se voi hoitaa tehtävänsä.

Virastolle olisi annettava myös lisää tehtäviä, jotka koskevat CERT-kriisiryhmiä 
(tietoturvaloukkauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn keskittyviä ryhmiä), jotta voitaisiin 
varmistaa, että kaikki jäsenvaltioiden ja unionin CERT-kriisiryhmillä on riittävän edistyneitä 
valmiuksia ja että valmiudet vastaavat kaikkein edistyneimpien ryhmien tasoa. Lisäksi 
viraston olisi oltava yhteydessä kansallisiin tietosuojasta ja henkilötietojen suojasta vastaaviin 
viranomaisiin, jotta tietoverkkorikollisuuden torjumisen verkko- ja tietoturvanäkökohtiin 
voidaan puuttua asianmukaisesti, ja sen olisi kyettävä ottamaan koordinaattorin rooli 
sellaisten alojen puutteiden kattamiseksi, joista mikään muu EU:n tason elin ei ole vastuussa 
ja jotka kuuluvat viraston toimialaan.

Tuore esimerkki tapauksesta, joka liittyy sekä verkkoturvaa että tietosuojaan ja 
henkilötietojen suojaan on langattomiin verkkoihin liittyvien tietojen kerääminen 
samanlaisilla menetelmillä useissa jäsenvaltioissa. Tietosuojaa koskevan EU:n lainsäädännön 
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yhdenmukaisuudesta huolimatta, mikään EU:n tason elin ei ollut kykenevä koordinoimaan 
yhteistä selvitystä ja vastausta, mikä johti hyvin erilaisiin kansallisiin toimintatapoihin ja näin 
ollen kansalaisten suojelun tason eroihin sekä operaattoreiden näkökulmasta tarpeettomaan 
epävarmuuteen ja monimutkaisuuteen. 

Kuten viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, verkko- ja tietoturva edellyttää globaalimpaa 
ulottuvuutta, minkä vuoksi viraston on kyettävä käynnistämään vuoropuhelu ja yhteistyö 
kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotta voidaan kehittää yhtenäisempi 
linjaus mahdollisten uhkien varalta. 

Lisäksi televiestinnän sääntelyjärjestelmään vuonna 2009 tehtyjen muutosten yhteydessä 
otettiin käyttöön foorumi suurelle yleisölle suunnatun vakiomuotoisen tiedon tarjoamiseksi 
internetin käyttäjille. Verkkoturva kokonaisuudessaan on yhteinen hyvä ja viime kädessä 
suurelta osin riippuvainen yksittäisten käyttäjien toimista ja siitä, miten nämä suojelevat 
laitteitaan uhkilta. Kun lisäksi otetaan huomioon riskit, joita nämä uhat aiheuttavat 
yksittäisille käyttäjille, olisi tartuttava tilaisuuteen ja otettava aktiivisesti käyttöön edellä 
mainittu foorumi. Virastolla on hyvät edellytykset tukea jäsenvaltioita sellaisten tarpeellisten 
tietojen hankkimisessa, joita voitaisiin jakaa eteenpäin yksittäisille käyttäjille. 

Edellä mainitun tutkimuksen lisäksi myös muissa lähteissä on korostettu sitä, että viraston 
varsinaiseen rooliin liittyy epäselvyyksiä. Jäsenvaltioilla vaikuttaa olevan erilaisia 
näkemyksiä siitä, millaisia tehtäviä virastolle kuuluu sen toimenkuvaan nähden, ja nämä 
näkemyserot ovat monimutkaistaneet viraston toimintaa. On tärkeää, että viraston toimialaa, 
tehtäviä ja päämääriä selkiytetään, jotta sen arvokkaita voimavaroja voidaan hyödyntää 
parhaalla mahdollisella tavalla. On myös tärkeää pitää huolta siitä, ettei toimintasäännöistä 
tehdä liian ankaria yritettäessä vähentää epäselvyyksiä ja määritellä selkeämmin viraston 
tehtäviä. 

Verkko- ja tietoturva-alalla tapahtuvat muutokset ovat niin nopeita, että se, mikä nykyisessä 
tilanteessa vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta ei välttämättä ole sitä enää lähitulevaisuudessa, 
minkä vuoksi virastolle on suunniteltava joustava hallintorakenne, joka mahdollistaa 
sopeutumisen tällaiseen toimintaympäristöön. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö vaikuttaa 
myös viraston toiminnan kestoon. Ehdotuksia viraston toiminnan jatkamisesta ilman takarajaa 
on esitetty säännöllisesti. Näiden ehdotusten taustalla on viraston toiminnan parempi 
turvaaminen ja tehostaminen pitkän aikavälin suunnittelussa. Vaikka nämä ovatkin järkeviä 
perusteita, kokemus on osoittanut, että virastoa koskevaa ensimmäistä asetusta olisi syytä 
tarkastella uudestaan melko pian, jotta kehityksestä ei jäätäisi jälkeen. Se, että viraston 
toimikausi on rajallinen merkitsee sitä, että on säännöllisesti tarkasteltava, saavuttaako virasto 
sille asetetut tavoitteet ja tarvittaessa päivitettävä niitä, tai vaihtoehtoisesti sitä, että virasto on 
suljettava, mikäli se ei enää ole tarkoitukseen sopiva.

Myös viraston sijainti Kreetan Heraklionissa, Kreikassa on herättänyt ristiriitaa. Vaikka 
tekniikan kehittyminen on mahdollistanut työskentelyn syrjäisillä alueilla, henkilökohtaisia 
tapaamisia on mahdotonta korvata. Monet tarkkailijat ovat korostaneet luottamuksen 
merkitystä maailmassa, jossa elämme, ja voitaisiin sanoa, että verkostoituminen 
henkilökohtaisella tasolla on välttämätöntä, jotta verkkoturvaa voidaan suojella paremmin. 
Viraston henkilöstön matkustamista koskevat tilastot ovat hälyttäviä sekä matkustamiseen 
käytetyn ajan että kustannuksien puolesta. Pelkästään viraston matkustustilastoja 
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tarkastelemalla voidaan todeta, että Bryssel olisi ehdottomasti paras sijaintipaikka virastolle. 
Viraston sijoittaminen Brysseliin lisäisi viraston toimintamahdollisuuksia monin eri tavoin, 
kuten EU:n toimielinten viime hetken pyyntöihin vastaaminen, tärkeiden kontaktiverkostojen 
säilyttäminen ja osallistuminen tärkeisiin tapahtumiin. Myös viraston korkeampi profiili 
voitaisiin taata, toisin kuin nyt, viraston sijaintipaikkaa vaihtamalla.

Tämä asetus, jossa säädetään virastosta, joka korvaa vuoden 2004 asetuksella perustetun 
alkuperäisen viraston, tarjoaa oivan mahdollisuuden tarkastella uudelleen kysymystä viraston 
sijainnista. On selvää, että parlamentin olisi lainsäädäntövaltaa käyttävänä täytettävä 
vastuunsa myös siten, että se osallistuisi päätöksentekoon, joka koskee sen perustamien 
elimien sijoittamista, sen sijaan, että se jättää kysymyksen ratkaisemisen jäsenvaltioille 
käymättä asiasta julkista keskustelua. Tästä syystä valmistelija suosittelee viraston 
sijoittamista Brysseliin.


