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LYHYET PERUSTELUT

Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa julkista ja yksityistä elämää Euroopassa.

Saatujen kokemusten ja lisääntyvien rajatylittävien haasteiden pohjalta ja verkko- ja 
tietoturvan merkitys huomioon ottaen ENISAn valtuuksia ja resursseja on lisättävä, jotta 
varmistetaan tietoturvan ja tietosuojan korkea taso ja edistetään sitä.

Tätä varten viraston tulisi komission ehdotuksen mukaisesti perustaa 
varhaisvaroitusjärjestelmä, kerätä, analysoida ja koordinoida tietosuoja- ja 
tietoturvarikkomuksiin liittyvää tietoa sekä tehdä tiiviimpää yhteistyötä jäsenvaltioiden, 
unionin toimielinten sekä lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten kanssa joko niiden pyynnöstä 
tai omasta aloitteestaan. 

Lisäksi täyden avoimuuden varmistamiseksi on vahvistettava viraston demokraattista 
valvontaa.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

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 

(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 
ja yhteiskunnallista 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 
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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.

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.

Tarkistus 2

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. Viraston toimipaikka on 
Heraklionissa, Kreetalla.

Tarkistus 3

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, 

(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, 
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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.

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 se voi määritellä verkko-
ja tietoturvaongelmia, puuttua niihin ja 
edesauttaa näin sisämarkkinoiden sujuvaa 
toimintaa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Viraston olisi hoidettava voimassa 
olevassa sähköisen viestinnän 
EU-lainsäädännössä sille annettuja tehtäviä 
ja yleisemmin myötävaikutettava sähköisen 
viestinnän tietoturvan sekä yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojan parantumiseen 
muun muassa tarjoamalla 
asiantuntemustaan ja neuvontaa sekä 
edistämällä tiedonvaihtoa hyvistä 
käytänteistä. Viraston olisi myös luotava 
luottamusta riippumattomuutensa, 
antamiensa neuvojen ja levittämiensä 
tietojen laadun sekä menettelyjensä ja 
toimintatapojensa avoimuuden avulla.

Tarkistus 5

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 

(11) Viraston olisi osaltaan edistettävä 
korkeatasoista verkko- ja tietoturvaa 
EU:ssa, parannettava yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaa sekä kehitettävä sen 
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organisaatioita hyödyttävä verkko- ja 
tietoturvakulttuuri, ja siten edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

kansalaisia, kuluttajia, yrityksiä ja julkisen 
sektorin organisaatioita hyödyttävä verkko-
ja tietoturvakulttuuri, ja siten edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Tarkistus 6

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 
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 unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita niiden 
yhteydenpidossa yritysmaailman edustajien 
kanssa laitteistojen ja ohjelmistotuotteiden 
tietoturvaongelmien arvioimiseksi ja 
edesautettava näin osaltaan 
yhteistoiminnallisen lähestymistavan 
kehittymistä verkko- ja tietoturvan alalla.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Viraston olisi tuettava Euroopan 
jäsenvaltiofoorumia, jolla pyritään 
edistämään keskustelua ja yhteydenpitoa 
hyvistä toimintamalleista ja jakamaan 
tietoa tieto- ja viestintäteknisen 
infrastruktuurin turvallisuuteen ja 
kestokykyyn liittyvistä poliittisista 
tavoitteista ja painopisteistä, ja oltava 
aktiivisemmassa roolissa sen 
työskentelyssä.

Tarkistus 8

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 
riippumattomien sääntelyviranomaisten
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.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Viraston olisi kannustettava 
jäsenvaltioita ja palveluntarjoajia 
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tiukentamaan niiden yleisiä 
turvallisuusnormeja, jotta kaikki 
internetin käyttäjät toteuttaisivat 
tarvittavat toimenpiteet oman 
verkkoturvallisuutensa varmistamiseksi.

Tarkistus 10

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 
lainvalvontaelimiin ja 
tietosuojaviranomaisiin ja tehtävä niiden 
kanssa yhteistyötä nostaakseen esiin 
tietoverkkorikollisuuden ehkäisemiseen ja 
henkilötietojen suojaamiseen liittyviä 
verkko- ja tietoturvanäkökohtia ja 
puuttuakseen niihin. Näiden viranomaisten 
edustajista olisi tultava viraston 
täysivaltaisia sidosryhmiä ja niiden olisi 
oltava edustettuina viraston pysyvässä 
sidosryhmässä.

Tarkistus 11

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 

(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 
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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.

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 
riippumattomat valvontaviranomaiset, 
jotka käsittelevät yksilöiden suojelua 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaata liikkuvuutta.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Virasto auttaa komissiota, muita 
unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita 
täyttämään nykyisessä ja tulevassa unionin 
lainsäädännössä asetetut verkko- ja 
tietoturvaan sekä yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaan liittyvät 
oikeudelliset ja sääntelylliset vaatimukset 
edesauttaen näin sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Virasto varmistaa tietosuojan ja 
tietoturvan korkean tason.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) avustaa komissiota pyynnöstä tai oma-
aloitteisesti verkko- ja tietoturvapolitiikan 
kehittämisessä antamalla sille neuvoja ja 
lausuntoja ja laatimalla sille teknisiä, 
juridisia ja sosioekonomisia analyyseja 
sekä valmistelevaa materiaalia unionin 
lainsäädännön kehittämiseksi ja 
ajantasaistamiseksi verkko- ja tietoturvan 
alalla sekä yksityisyyden ja henkilötietojen 
suojan alalla etenkin verkkoon liittyvissä 
kysymyksissä,

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) helpottaa pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan jäsenvaltioiden keskinäistä ja 
jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten
välistä yhteistyötä niiden pyrkiessä 
ehkäisemään, havaitsemaan ja 
ratkaisemaan verkko- ja 
tietoturvallisuusongelmia tapauksissa, 
joissa tällä on rajat ylittäviä vaikutuksia,

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 17

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) pitää jäsenvaltioiden ja unionin 
toimielinten unionin säännösten sekä 
unionin lainsäädännön mukaisten 
kansallisten säännösten mukaisesti 
toimittamien tietojen pohjalta vireillä 
tietoisuutta unionin viimeisimmästä 
verkko- ja tietoturvatilanteesta 
jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten 
hyödyksi,

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) tukee toimivaltaisten julkisten elinten
sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
sidosryhmien välillä niiden pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan toteutettavaa
yhteistyötä unionissa, helpottaa 
vuoropuhelua ja pyrkimyksiä kehittää 
hyviä käytänteitä ja vaihtaa tietoa näistä 
sekä huolehtia niiden täydellisestä 
riippumattomuudesta, edistää 
tiedonvaihtoa ja tiedotusta, helpottaa 
eurooppalaisten ja kansainvälisten 
normien laatimista ja käyttöön ottamista 
riskinhallintaa ja sähköisten tuotteiden, 
verkkojen ja palvelujen turvallisuutta 
varten,



PE469.719v03-00 12/17 AD\879972FI.doc

FI

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

f a) tukee lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisia joko niiden pyynnöstä 
tai omasta aloitteestaan tarjoamalla 
asiantuntemusta tietoverkkorikollisuuden 
torjunnassa ja tietoverkkoloukkauksiin 
reagoimisessa,

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 kohta – 1 kohta – f aa alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f aa) tukee lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisia joko niiden pyynnöstä 
tai omasta aloitteestaan tarjoamalla 
asiantuntemusta tietoverkkorikollisuuden 
torjunnassa ja tietoverkkoloukkauksiin 
reagoimisessa; virasto ei kuitenkaan 
käynnistä erityisiä rikostutkintoja eikä 
sitä kutsuta rutiininomaisesti antamaan 
operationaalista apua lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisille esimerkiksi 
tietoverkkorikosten tutkinnassa tai 
tietokonerikosten jälkien selvittämisessä,

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

f c)edistää turvallisen tietojenkäsittelyn 
hyviä käytänteitä soveltamalla sisäisesti 
tehokkaimpia ja edistyneimpiä 
turvamenettelyjä ja toimintamenetelmiä ja 
minimoiden samalla vaikutukset 
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yksityisyyden suojaan, sekä toimii 
vertailukohtana turvallisuusalan parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamisessa käytännössä;

Tarkistus 22

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 unionin toimielimiä ja unionin 
lainsäädännön nojalla perustettuja elimiä 
niiden pyrkimyksissä kehittää verkko- ja 
tietoturvaan liittyviä ehkäisemis-, 
havaitsemis-, analysointi- ja 
reagointivalmiuksia,

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) hoitaa sille unionin lainsäädännössä 
annettuja tehtäviä.

k) hoitaa sille unionin lainsäädännössä 
annettuja, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston vahvistamia tehtäviä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Tietotekniikan kriisiryhmät 

(CERT-ryhmät)
1. Virasto tukee jäsenvaltioiden ja 
unionin CERT-ryhmiä sekä kansallisten 
ja unionin CERT-ryhmien verkon 
perustamista ja toimintaa, mikä koskee 



PE469.719v03-00 14/17 AD\879972FI.doc

FI

myös Euroopan hallitusten 
CERT-ryhmän jäseniä. Virasto auttaa 
takaamaan, että kullakin kansallisella ja 
unionin CERT-ryhmällä on riittävän 
kehittyneet valmiudet ja että valmiudet 
vastaavat mahdollisimman pitkälti 
kehittyneimpien CERT-ryhmien 
kapasiteettia, ja sen vuoksi se auttaa 
ryhmien vertailemisessa indikaattorien 
avulla ja edistää vuoropuhelua sekä 
tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
CERT-ryhmien ja Euroopan hallitusten 
CERT-ryhmien välillä. Virasto edistää ja 
tukee yhteistyötä asianomaisten 
kansallisten ja unionin CERT-ryhmien 
välillä tapauksissa, jotka koskevat tai 
jotka voivat mahdollisesti koskea useita 
niistä.
2. Virasto edistää yhteyksiä sekä tietojen 
ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
asianomaisten kolmansissa maissa 
toimivien kansallisten ja muiden 
CERT-ryhmien ja foorumeiden välillä.
3. Virasto toimii EU:n CERT-ryhmien 
koordinointielimenä.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Johtokunnan valitsema ehdokas on 
ennen nimittämistä kutsuttava antamaan 
lausuntonsa (yhdelle tai useammalle) 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin. Euroopan 
parlamentin on kyseisen lausunnon 
jälkeen annettava lausunto, jossa se 
esittää näkemyksensä valitusta 
ehdokkaasta. Johtokunta ilmoittaa 
Euroopan parlamentille, miten tämä 
parlamentin lausunto on otettu 
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huomioon.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Pääjohtajan nimittää ja vapauttaa 
tehtävistään johtokunta. Nimitys tapahtuu 
komission ehdottamasta ehdokasluettelosta 
viiden vuoden kaudeksi ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä erityisen pätevyyden 
ja kokemuksen perusteella. Johtokunnan 
valitsema ehdokas on ennen nimittämistä 
kutsuttava antamaan lausuntonsa (yhdelle 
tai useammalle) Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. Euroopan parlamentin on 
kyseisen lausunnon jälkeen annettava 
lausunto, jossa se esittää näkemyksensä 
valitusta ehdokkaasta. Johtokunta 
ilmoittaa Euroopan parlamentille, miten 
tämä parlamentin lausunto on otettu 
huomioon.

Tarkistus 27

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 
kuukauden aikana antamaan lausuntonsa 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.
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Tarkistus 28

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.

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Johtokunta vahvistaa toimenpiteet, 
joiden mukaisesti virasto soveltaa asetusta 
(EY) N:o 45/2001, viraston tietosuojasta 
vastaavaa henkilöä koskevat toimenpiteet 
mukaan lukien.
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