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Tarkistus 20
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Verkko- ja tietojärjestelmillä ja 
-palveluilla on elintärkeä tehtävä 
yhteiskunnassa. Niiden luotettavuus ja 
turvallisuus ovat olennaisen tärkeitä 
talouden toiminnalle ja sosiaaliselle 
hyvinvoinnille ja erityisesti 
sisämarkkinoiden toiminnalle.

(1) Verkko- ja tietojärjestelmillä ja 
-palveluilla on elintärkeä tehtävä 
yhteiskunnassa. Niiden luotettavuus ja 
turvallisuus ovat olennaisen tärkeitä 
talouden toiminnalle, sosiaaliselle 
hyvinvoinnille ja ihmisten, 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
ja yritysten väliselle viestinnälle ja 
tiedonvaihdolle sekä yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojalle ja yksityisyyden ja 
tietosuojan kunnioittamiselle.

Or. fr

Tarkistus 21
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tahallisten tai tahattomien 
turvapoikkeamien laajuus ja 
esiintymistiheys kasvavat ja muodostavat 
merkittävän uhan verkko- ja 
tietojärjestelmien toiminnalle. Tällaiset 
turvapoikkeamat voivat toimia esteenä 
taloudelliselle toiminnalle, tuottaa 
huomattavia taloudellisia tappioita, 
heikentää käyttäjien luottamusta ja 
aiheuttaa merkittävää vahinkoa unionin 
taloudelle.

(2) Tahallisten tai tahattomien 
turvapoikkeamien laajuus ja 
esiintymistiheys kasvavat ja muodostavat 
merkittävän uhan verkko- ja 
tietojärjestelmien toiminnalle. Tällaiset 
turvapoikkeamat voivat toimia esteenä 
taloudelliselle toiminnalle, tuottaa 
huomattavia taloudellisia tappioita, 
heikentää käyttäjien luottamusta ja 
aiheuttaa merkittävää vahinkoa unionin 
taloudelle. Yhä laajemmin tiedostetaan, 
että valvontajärjestelmät ovat alttiina 
verkkohyökkäyksille lukuisista lähteistä, 
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joita ovat muun muassa vihamieliset 
hallitukset, terroristiryhmät ja muut 
ikivaltaiset tunkeutujat. 
Täsmähyökkäyksillä ja koordinoiduilla 
hyökkäyksillä saattaisi olla vakavia 
vaikutuksia infrastruktuurin vakauteen, 
suorituskykyyn ja taloudellisiin 
näkökohtiin.

Or. en

Tarkistus 22
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tahallisten tai tahattomien 
turvapoikkeamien laajuus ja 
esiintymistiheys kasvavat ja muodostavat 
merkittävän uhan verkko- ja 
tietojärjestelmien toiminnalle. Tällaiset 
turvapoikkeamat voivat toimia esteenä 
taloudelliselle toiminnalle, tuottaa 
huomattavia taloudellisia tappioita, 
heikentää käyttäjien luottamusta ja 
aiheuttaa merkittävää vahinkoa unionin 
taloudelle.

(2) Eri tahojen aiheuttamien tahallisten tai 
tahattomien turvapoikkeamien laajuus ja 
esiintymistiheys kasvavat ja muodostavat 
merkittävän uhan verkko- ja 
tietojärjestelmien toiminnalle. Tällaiset 
turvapoikkeamat voivat toimia esteenä 
taloudelliselle toiminnalle, tuottaa 
huomattavia taloudellisia tappioita, 
heikentää käyttäjien luottamusta ja 
aiheuttaa merkittävää vahinkoa unionin 
taloudelle. Ne vahingoittavat erityisesti 
kansalaisia ja heikentävät heidän 
luottamustaan tietojärjestelmiin, kun 
heidän henkilötietojaan käsitellään 
laajamittaisesti ja tarkkaillaan ilman 
asianmukaista valvontaa.

Or. fr

Tarkistus 23
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Digitaaliset tietojärjestelmät, 
ensisijaisesti internet, ovat rajat ylittäviä 
viestintävälineitä, jotka helpottavat 
olennaisesti tavaroiden, palvelujen ja 
ihmisten liikkumista rajojen yli. Tämän 
ylikansallisen luonteen vuoksi näiden 
järjestelmien merkittävä häiriö yhdessä 
jäsenvaltiossa voi vaikuttaa myös muihin 
jäsenvaltioihin ja koko EU:hun. Verkko- ja 
tietojärjestelmien sietokyky ja vakaus on 
sen vuoksi olennaisen tärkeää 
sisämarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle.

(3) Digitaaliset tietojärjestelmät, 
ensisijaisesti internet, ovat rajat ylittäviä 
viestintävälineitä, jotka helpottavat 
olennaisesti tavaroiden, palvelujen ja 
ihmisten liikkumista rajojen yli. Tämän 
ylikansallisen luonteen vuoksi näiden 
järjestelmien merkittävä häiriö yhdessä 
jäsenvaltiossa voi vaikuttaa myös muihin 
jäsenvaltioihin ja koko EU:hun. Verkko- ja 
tietojärjestelmien sietokyky ja vakaus on 
sen vuoksi olennaisen tärkeää 
sisämarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle sekä ihmisten, 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
ja yritysten väliselle viestinnälle ja 
tiedonvaihdolle.

Or. fr

Tarkistus 24
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Olisi otettava käyttöön unionin tason 
yhteistyömekanismi, joka mahdollistaa 
verkko- ja tietoturvaan liittyvän 
tiedonvaihdon sekä koordinoidun 
havaitsemisen ja reagoinnin. Jotta tämä 
mekanismi olisi tehokas ja kaikkien 
jäsenvaltioiden käytettävissä, on 
olennaisen tärkeää, että kaikilla 
jäsenvaltioilla on vähimmäisvalmiudet ja 
strategia, joilla varmistetaan 
korkeatasoinen verkko- ja tietoturva niiden 
alueella. Vähimmäistason 
turvallisuusvaatimuksia olisi sovellettava 
myös julkishallintoihin ja elintärkeän 
tietoinfrastruktuurin operaattoreihin, jotta 
voidaan edistää riskinhallintakulttuuria ja 

(4) Olisi otettava käyttöön unionin tason 
yhteistyömekanismi, joka mahdollistaa 
verkko- ja tietoturvaan liittyvän 
tiedonvaihdon sekä koordinoidun 
havaitsemisen ja reagoinnin. Jotta tämä 
mekanismi olisi tehokas ja kaikkien 
jäsenvaltioiden käytettävissä, on 
olennaisen tärkeää, että kaikilla 
jäsenvaltioilla on vähimmäisvalmiudet ja 
strategia, joilla varmistetaan 
korkeatasoinen verkko- ja tietoturva niiden 
alueella. Vähimmäistason 
turvallisuusvaatimuksia olisi sovellettava 
myös julkishallintoihin ja elintärkeän 
tietoinfrastruktuurin operaattoreihin, jotta 
voidaan edistää riskinhallintakulttuuria ja 
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varmistaa raportointi vakavimmista 
turvapoikkeamista.

varmistaa raportointi vakavimmista 
turvapoikkeamista. Tämä edellyttää 
asianmukaista koulutusta, jossa 
käsitellään turvapoikkeamien vaikutuksia 
kansalaisten tietosuojaan ja yksityisyyden 
suojaan.

Or. fr

Tarkistus 25
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tässä direktiivissä olisi keskityttävä 
elintärkeiden infrastruktuurien todella 
elintärkeisiin osiin
(1) jotka ovat elintärkeitä johtuen niiden 
rakenteellisesta asemasta koko 
infrastruktuurijärjestelmässä ja jotka 
vahvistavat keskinäisiä riippuvuussuhteita 
muiden infrastruktuurien ja alojen 
välillä;
(2) jotka ovat luonnostaan elintärkeitä 
johtuen niiden roolista tai tehtävästä
yhteiskunnassa.

Or. en

Tarkistus 26
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta tämä direktiivi kattaisi kaikki 
merkitykselliset turvapoikkeamat ja -riskit, 
sitä olisi sovellettava kaikkiin verkko- ja 

(5) Jotta tämä direktiivi kattaisi kaikki 
merkitykselliset turvapoikkeamat ja -riskit, 
sitä olisi sovellettava kaikkiin verkko- ja 
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tietojärjestelmiin. Julkishallinnoille ja 
markkinatoimijoille asetettavia velvoitteita 
ei kuitenkaan pitäisi soveltaa yrityksiin, 
jotka tarjoavat käyttöön sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 
7 päivänä maaliskuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2002/21/EY25 tarkoitettuja 
yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja, joihin sovelletaan 
mainitun direktiivin 13 a artiklassa 
vahvistettuja erityisiä turvallisuutta ja 
eheyttä koskevia vaatimuksia, eikä niitä 
pitäisi soveltaa luottamuspalvelun 
tarjoajiin.

tietojärjestelmiin. Julkishallinnoille ja 
yrityksille asetettavia velvoitteita ei 
kuitenkaan pitäisi soveltaa yrityksiin, jotka 
tarjoavat käyttöön sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 
7 päivänä maaliskuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2002/21/EY25 tarkoitettuja 
yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja, joihin sovelletaan 
mainitun direktiivin 13 a artiklassa 
vahvistettuja erityisiä turvallisuutta ja 
eheyttä koskevia vaatimuksia, eikä niitä 
pitäisi soveltaa luottamuspalvelun 
tarjoajiin.

__________________ __________________
25 EYVL L 108, 24.04.2002, s. 33. 25 EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.

Or. fr

Tarkistus 27
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Nykyiset valmiudet eivät riitä 
varmistamaan korkeatasoista verkko- ja 
tietoturvaa unionissa. Jäsenvaltioiden 
valmiudet ovat tasoltaan hyvin erilaisia, 
mikä johtaa hajanaisiin lähestymistapoihin 
eri puolilla unionia. Tämä johtaa 
epätasaiseen suojaan kuluttajille ja 
yrityksille ja heikentää yleistä verkko- ja 
tietoturvan tasoa unionissa. Julkishallintoja 
ja markkinatoimijoita koskevien yhteisten 
vähimmäisvaatimusten puuttuminen 
puolestaan merkitsee sitä, ettei unionin 
tasolla ole mahdollista luoda 
kokonaisvaltaista ja tuloksellista 
yhteistyömekanismia.

(6) Nykyiset valmiudet eivät riitä 
varmistamaan korkeatasoista verkko- ja 
tietoturvaa unionissa. Jäsenvaltioiden 
valmiudet ovat tasoltaan hyvin erilaisia, 
mikä johtaa hajanaisiin lähestymistapoihin 
eri puolilla unionia. Tämä johtaa 
epätasaiseen suojaan kuluttajille ja 
yrityksille ja heikentää yleistä verkko- ja 
tietoturvan tasoa unionissa. Julkishallintoja 
ja yrityksiä koskevien yhteisten 
vähimmäisvaatimusten puuttuminen 
puolestaan merkitsee sitä, ettei unionin 
tasolla ole mahdollista luoda 
kokonaisvaltaista ja tuloksellista 
yhteistyömekanismia.
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Or. fr

Tarkistus 28
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) On tärkeä tiedostaa tukenamme 
oleviin monimutkaisiin järjestelmiin 
luonnostaan liittyvä epävarmuus. Tämä 
edellyttää organisaatiota suojaavilta ja 
sen strategisen suunnan määrääviltä 
tahoilta parempaa yhteistä näkemystä 
siitä, mikä on elintärkeää.

Or. en

Tarkistus 29
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän direktiivin säännökset eivät saisi 
rajoittaa kunkin jäsenvaltion 
mahdollisuutta toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, joilla varmistetaan sen 
olennaisten turvallisuusetujen suojelu, 
taataan yleinen järjestys ja turvallisuus ja 
mahdollistetaan rikosten tutkinta, 
selvittäminen ja syytteeseenpano. 
SEUT-sopimuksen 346 artiklan mukaisesti 
mitään jäsenvaltiota ei pitäisi velvoittaa 
antamaan tietoja, joiden ilmaisemisen se 
katsoo keskeisten turvallisuusetujensa 
vastaiseksi.

(8) Tämän direktiivin säännökset eivät saisi 
rajoittaa kunkin jäsenvaltion 
mahdollisuutta toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, joilla varmistetaan sen 
olennaisten turvallisuusetujen suojelu, 
taataan yleinen järjestys ja turvallisuus ja 
mahdollistetaan rikosten tutkinta, 
selvittäminen ja syytteeseenpano, kunhan 
ne eivät käytä tätä verukkeena sille, että 
ne eivät noudata yksityisyyden suojaan ja 
tietosuojaan liittyviä yleisempiä 
velvoitteitaan. SEUT-sopimuksen 
346 artiklan mukaisesti mitään 
jäsenvaltiota ei pitäisi velvoittaa antamaan 
tietoja, joiden ilmaisemisen se katsoo 
keskeisten turvallisuusetujensa vastaiseksi.



AM\1006685FI.doc 9/56 PE521.696v01-00

FI

Or. fr

Tarkistus 30
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Verkko- ja tietoturvan yhteisen korkean 
tason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi 
kullakin jäsenvaltiolla olisi oltava 
kansallinen verkko- ja tietoturvastrategia, 
jossa määritellään strategiset tavoitteet ja 
toteutettavat konkreettiset toimet. 
Kansallisella tasolla on tarpeen kehittää 
olennaiset vaatimukset täyttäviä verkko- ja 
tietoturvan yhteistyösuunnitelmia, jotta 
saavutetaan valmiudet ja reagointikyky 
sellaisella tasolla, että voidaan toimia 
tuloksellisesti yhteistyössä kansallisella ja 
unionin tasolla turvapoikkeamien sattuessa.

(9) Verkko- ja tietoturvan yhteisen korkean 
tason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi 
kullakin jäsenvaltiolla olisi oltava 
kansallinen verkko- ja tietoturvastrategia, 
jossa määritellään strategiset tavoitteet ja 
toteutettavat konkreettiset toimet. 
Kansallisella tasolla on tarpeen kehittää 
olennaiset vaatimukset täyttäviä verkko- ja 
tietoturvan yhteistyösuunnitelmia, jotta 
saavutetaan valmiudet ja reagointikyky 
sellaisella tasolla, että voidaan toimia 
tuloksellisesti yhteistyössä kansallisella ja 
unionin tasolla turvapoikkeamien sattuessa 
siten, että kunnioitetaan yksityisyyttä ja 
tietosuojaa ja huolehditaan yksityisyyden 
ja henkilötietojen suojaamisesta.

Or. fr

Tarkistus 31
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta tämän direktiivin nojalla annetut 
säännökset voitaisiin panna tehokkaasti 
täytäntöön, kunkin jäsenvaltion olisi 
perustettava tai yksilöitävä elin vastaamaan 
verkko- ja tietoturvakysymysten 
koordinoinnista ja toimimaan 
keskuspisteenä yhteistyölle rajojen yli 

(10) Jotta tämän direktiivin nojalla annetut 
säännökset voitaisiin panna tehokkaasti 
täytäntöön, kunkin jäsenvaltion olisi 
perustettava tai yksilöitävä 
siviilivalvonnassa oleva kansallinen 
toimivaltainen viranomainen, jonka 
toiminta on täysin avointa ja täydessä 
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unionin tasolla. Näille elimille olisi 
annettava riittävät tekniset, taloudelliset ja 
inhimilliset voimavarat, jotta ne voivat 
toteuttaa tehokkaasti ja tuloksekkaasti 
niille osoitetut tehtävät ja siten saavuttaa 
tämän direktiivin tavoitteet.

demokraattisessa valvonnassa, 
vastaamaan verkko- ja 
tietoturvakysymysten koordinoinnista ja 
toimimaan keskuspisteenä yhteistyölle 
rajojen yli unionin tasolla. Kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
kansalliselle yhteyspisteelle olisi annettava 
riittävät tekniset, taloudelliset ja 
inhimilliset voimavarat, jotta ne voivat 
toteuttaa tehokkaasti ja tuloksekkaasti 
niille osoitetut tehtävät ja siten saavuttaa 
tämän direktiivin tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 32
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Yhteistyöverkoston olisi myös 
tarjottava toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille ja komissiolle 
mahdollisuus ENISAa, Europolin 
verkkorikostorjuntakeskusta sekä 
asiaankuuluvia julkishallintoja ja 
markkinatoimijoita kuullen jakaa 
kokemuksia, keskustella kaikenlaisista 
kysymyksistä ja sopia kaikista 
näkökohdista, jotka liittyvät tämän 
direktiivin ja erityisesti sen IV luvun 
johdonmukaiseen tulkintaan ja sen 
moitteettomaan ja yhdenmukaiseen 
täytäntöönpanoon kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 33
Ágnes Hankiss
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Monilla aloilla käytetään 
etäresurssipalveluja tietoteknisessä 
ympäristössä, kuten elintärkeitä 
infrastruktuureja hoitavissa 
tietoteknisissä palveluissa. 
Etäresurssipalvelussa olevien tietojen 
luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus 
olisi varmistettava riittävillä 
turvallisuustoimenpiteillä. 
Infrastruktuuripalvelujen 
verkkoisännöinti ja arkaluonteisten 
tietojen tallentaminen 
etäresurssiympäristöön tuo mukanaan 
turvallisuus- ja sietokykyvaatimuksia, 
joita nykyiset etäresurssipalvelut eivät 
kunnolla pysty täyttämään. Siksi olisi 
varmistettava, että etäresurssiympäristö 
pystyy suojaamaan asianmukaisesti 
arkaluonteisen elintärkeän 
infrastruktuuritiedon, kehittämällä 
innovoivia tekniikoita tunkeutumisten 
havaitsemista varten.

Or. en

Tarkistus 34
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska useimmat verkko- ja 
tietojärjestelmät ovat yksityisten 
ylläpitämiä, julkisen ja yksityisen sektorin 
välinen yhteistyö on olennaisen tärkeää. 
Markkinatoimijoita olisi kannustettava 
kehittämään omia epävirallisia 
yhteistyömekanismejaan verkko- ja 
tietoturvan varmistamiseksi. Niiden olisi 

(15) Koska useimmat verkko- ja 
tietojärjestelmät ovat yksityisten 
ylläpitämiä, julkisen ja yksityisen sektorin 
välinen yhteistyö on olennaisen tärkeää. 
Markkinatoimijoita olisi kannustettava 
kehittämään omia epävirallisia 
yhteistyömekanismejaan verkko- ja 
tietoturvan varmistamiseksi. Niiden olisi 
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myös tehtävä yhteistyötä julkisen sektorin 
kanssa sekä jaettava tietoa ja parhaita 
toimintatapoja vastineeksi operatiivisesta 
tuesta turvapoikkeamien tapauksessa.

myös tehtävä yhteistyötä julkisen sektorin 
kanssa sekä jaettava keskenään tietoa ja 
parhaita toimintatapoja ja huolehdittava 
tarvittaessa vastavuoroisesta
operatiivisesta tuesta turvapoikkeamien 
tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 35
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska useimmat verkko- ja 
tietojärjestelmät ovat yksityisten 
ylläpitämiä, julkisen ja yksityisen sektorin 
välinen yhteistyö on olennaisen tärkeää. 
Markkinatoimijoita olisi kannustettava 
kehittämään omia epävirallisia 
yhteistyömekanismejaan verkko- ja 
tietoturvan varmistamiseksi. Niiden olisi 
myös tehtävä yhteistyötä julkisen sektorin 
kanssa sekä jaettava tietoa ja parhaita 
toimintatapoja vastineeksi operatiivisesta 
tuesta turvapoikkeamien tapauksessa.

(15) Koska useimmat verkko- ja 
tietojärjestelmät ovat yksityisten yritysten
ylläpitämiä, julkisen ja yksityisen sektorin 
välinen yhteistyö on olennaisen tärkeää. 
Yrityksiä olisi kannustettava kehittämään 
omia epävirallisia yhteistyömekanismejaan 
verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi. 
Niiden olisi myös tehtävä yhteistyötä 
julkisen sektorin kanssa sekä jaettava tietoa 
ja parhaita toimintatapoja vastineeksi 
operatiivisesta tuesta turvapoikkeamien 
tapauksessa.

Or. fr

Tarkistus 36
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jo olemassa olevat julkisten ja 
yksityisten toimijoiden väliset kansalliset 
yhteistyömekanismit olisi otettava 
täysimääräisesti huomioon, ja tämän 
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direktiivin säännökset eivät saisi 
heikentää tällaisia vakiintuneita 
yhteistyöjärjestelyjä.

Or. en

Tarkistus 37
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Avoimuuden varmistamiseksi ja EU:n 
kansalaisten ja markkinatoimijoiden 
informoimiseksi asianmukaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
perustettava yhteinen verkkosivusto, jolla 
julkaistaan ei-luottamukselliset tiedot 
turvapoikkeamista ja -riskeistä.

(16) Avoimuuden varmistamiseksi ja EU:n 
kansalaisten ja markkinatoimijoiden 
informoimiseksi asianmukaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
perustettava yhteinen verkkosivusto, jolla 
julkaistaan nopeasti ja kattavasti
ei-luottamukselliset tiedot 
turvapoikkeamista ja -riskeistä.

Or. de

Tarkistus 38
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Avoimuuden varmistamiseksi ja EU:n 
kansalaisten ja markkinatoimijoiden
informoimiseksi asianmukaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
perustettava yhteinen verkkosivusto, jolla 
julkaistaan ei-luottamukselliset tiedot 
turvapoikkeamista ja -riskeistä.

(16) Avoimuuden varmistamiseksi ja EU:n 
kansalaisten ja yritysten informoimiseksi 
asianmukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten olisi perustettava yhteinen 
verkkosivusto, jolla julkaistaan 
ei-luottamukselliset tiedot 
turvapoikkeamista ja -riskeistä ja 
yksinkertaisista toimenpiteistä 
tietojärjestelmien suojaamiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 39
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Kynnys, joka käynnistää
ilmoitusvaatimuksen, olisi määriteltävä 
siten, että perustana käytetään direktiivin 
2009/140/EY mukaista turvapoikkeamista 
ilmoittamista koskevia ENISAn teknisiä 
ohjeita ja ilmoitusvaatimus koskee 
lähinnä loukkauksia, jotka vaikuttavat tai 
saattavat vaikuttaa asianomaisten 
verkkojen ja palvelujen jatkuvuuteen tai 
eheyteen. Tämä parantaa tämän 
direktiivin säännösten johdonmukaisen 
soveltamisen ja yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon edellytyksiä ja 
perusteita.

Or. en

Tarkistus 40
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Erityisesti kansallisten 
kriisinhallintakokemusten perusteella ja 
yhteistyössä ENISAn kanssa komission ja 
jäsenvaltioiden olisi luotava unionin 
verkko- ja tietoturvan 
yhteistyösuunnitelma, jossa määritellään
yhteistyömekanismit turvariskien ja 
-poikkeamien torjumiseksi. Tämä 
suunnitelma olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon varhaisvaroitusten tekemisessä 
yhteistyöverkostossa.

(18) Erityisesti kansallisten 
kriisinhallintakokemusten perusteella ja 
yhteistyössä ENISAn kanssa komission ja 
jäsenvaltioiden olisi luotava unionin 
verkko- ja tietoturvan 
yhteistyösuunnitelma, jossa esitetään
yhteistyömekanismit turvariskien ja 
-poikkeamien torjumiseksi. Tämä 
suunnitelma olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon varhaisvaroitusten tekemisessä 
yhteistyöverkostossa.
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Or. en

Tarkistus 41
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jotta erilaisten kansainvälisten ja 
EU:n toimielinten, elinten, laitosten ja 
järjestöjen sekä jo olemassa olevien 
CERT-ryhmien toimet eivät olisi 
päällekkäisiä, ENISAlle, kansallisille 
CERT-ryhmille ja Europolin 
verkkorikostorjuntakeskukselle olisi 
tarjottava mahdollisuus toimia 
yhteistyöverkostossa 
tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Or. en

Tarkistus 42
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Verkostossa tehtävää varhaisvaroitusta 
olisi edellytettävä ainoastaan silloin kun 
turvapoikkeaman tai -riskin laajuus ja 
vakavuus ovat niin merkittäviä tai niistä 
voi tulla niin merkittäviä, että niistä on 
tarpeen antaa tietoa tai niihin on tarpeen 
reagoida unionin tasolla. 
Varhaisvaroitukset olisi sen vuoksi 
rajoitettava sellaisiin todellisiin tai 
mahdollisiin turvapoikkeamiin tai 
-riskeihin, jotka leviävät nopeasti, ylittävät 
kansallisen reagointivalmiuden tai 
vaikuttavat useampaan kuin yhteen 

(19) Verkostossa tehtävää varhaisvaroitusta 
olisi edellytettävä ainoastaan silloin, kun 
turvapoikkeaman tai -riskin laajuus ja 
vakavuus ovat niin merkittäviä tai niistä 
voi tulla niin merkittäviä, että niistä on 
tarpeen antaa tietoa tai niihin on tarpeen 
reagoida unionin tasolla, eli ainoastaan 
silloin, kun kyseessä ovat todelliset tai 
mahdolliset turvapoikkeamat tai -riskit, 
jotka leviävät nopeasti, ylittävät kansallisen 
reagointivalmiuden tai vaikuttavat 
useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. 
Asianmukaisen arvioinnin



PE521.696v01-00 16/56 AM\1006685FI.doc

FI

jäsenvaltioon. Asianmukaisen arvioinnin 
mahdollistamiseksi yhteistyöverkostolle 
olisi ilmoitettava kaikki tiedot, joilla on 
merkitystä turvariskin tai -poikkeaman 
arvioinnin kannalta.

mahdollistamiseksi yhteistyöverkostolle 
olisi ilmoitettava kaikki tiedot, joilla on 
merkitystä turvariskin tai -poikkeaman 
arvioinnin kannalta.

Or. de

Tarkistus 43
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Verkko- ja tietoturvaongelmien 
maailmanlaajuisen luonteen vuoksi 
tarvitaan tiiviimpää kansainvälistä 
yhteistyötä, jolla voidaan parantaa 
turvallisuusstandardeja ja tiedonvaihtoa 
sekä edistää yhteistä maailmanlaajuista 
lähestymistapaa verkko- ja 
tietoturvakysymyksiin.

(21) Verkko- ja tietoturvaongelmien 
maailmanlaajuisen luonteen vuoksi 
tarvitaan tiiviimpää kansainvälistä 
yhteistyötä, jolla voidaan parantaa 
turvallisuusstandardeja ja tiedonvaihtoa 
sekä edistää yhteistä maailmanlaajuista 
lähestymistapaa verkko- ja 
tietoturvakysymyksiin; edellytyksenä on, 
että valtioilla, joiden kanssa yhteistyötä 
suunnitellaan, on käytössään valvonta- ja 
tietosuojavälineet, joilla taataan sama 
turvallisuustaso kuin EU:n välineillä.

Or. fr

Tarkistus 44
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vastuu verkko- ja tietoturvan 
varmistamisesta lankeaa paljolti 
julkishallinnoille ja markkinatoimijoille. 
Riskinhallintakulttuuria, johon sisältyy 
riskinarviointi ja riskeihin suhteutettujen 

(22) Vastuu verkko- ja tietoturvan 
varmistamisesta lankeaa paljolti 
julkishallinnoille ja markkinatoimijoille. 
Riskinhallintakulttuuria, johon sisältyy 
riskinarviointi ja riskeihin suhteutettujen 
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turvatoimenpiteiden toteuttaminen, olisi 
edistettävä ja kehitettävä asianmukaisten 
sääntelyllisten vaatimusten ja toimialojen 
vapaaehtoisten käytäntöjen kautta. 
Tasavertaisten toimintaedellytysten 
luominen on myös olennaista 
yhteistyöverkoston tehokkaan toiminnan 
kannalta, jotta voidaan varmistaa 
tuloksellinen yhteistyö kaikkien 
jäsenvaltioiden taholta.

turvatoimenpiteiden toteuttaminen, olisi 
edistettävä ja kehitettävä asianmukaisten 
sääntelyllisten vaatimusten ja toimialojen 
vapaaehtoisten käytäntöjen kautta. Jos 
tällainen riskinhallintakulttuuri on jo 
olemassa ja etenkin jos se perustuu 
vapaaehtoisiin käytäntöihin, sitä olisi 
tuettava, vahvistettava ja levitettävä.
Tasavertaisten toimintaedellytysten 
luominen on myös olennaista 
yhteistyöverkoston tehokkaan toiminnan 
kannalta, jotta voidaan varmistaa 
tuloksellinen yhteistyö kaikkien 
jäsenvaltioiden taholta.

Or. en

Tarkistus 45
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vastuu verkko- ja tietoturvan 
varmistamisesta lankeaa paljolti 
julkishallinnoille ja markkinatoimijoille. 
Riskinhallintakulttuuria, johon sisältyy 
riskinarviointi ja riskeihin suhteutettujen
turvatoimenpiteiden toteuttaminen, olisi 
edistettävä ja kehitettävä asianmukaisten 
sääntelyllisten vaatimusten ja toimialojen 
vapaaehtoisten käytäntöjen kautta. 
Tasavertaisten toimintaedellytysten 
luominen on myös olennaista 
yhteistyöverkoston tehokkaan toiminnan 
kannalta, jotta voidaan varmistaa 
tuloksellinen yhteistyö kaikkien 
jäsenvaltioiden taholta.

(22) Vastuu verkko- ja tietoturvan 
varmistamisesta lankeaa paljolti 
julkishallinnoille ja yrityksille. 
Riskinhallintakulttuuria, johon sisältyy 
riskinarviointi ja turvatoimenpiteiden 
toteuttaminen tahallisten ja tahattomien 
turvapoikkeamien ennakoimiseksi, olisi 
edistettävä ja kehitettävä asianmukaisten 
sääntelyllisten vaatimusten ja toimialojen 
käytäntöjen kautta. Tasavertaisten 
toimintaedellytysten luominen on myös 
olennaista yhteistyöverkoston tehokkaan 
toiminnan kannalta, jotta voidaan 
varmistaa tuloksellinen yhteistyö kaikkien 
jäsenvaltioiden taholta.

Or. fr
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Tarkistus 46
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Julkishallintojen ja yksityisten 
yritysten, verkkopalvelujen, tietojen ja 
ohjelmistojen tarjoajat mukaan luettuina, 
olisi luettava tietojärjestelmiensä ja niiden 
sisältämien tietojen suojaaminen 
kuuluvaksi varmistamisvelvollisuutensa 
piiriin. Sellaisia uhkia ja
haavoittuvaisuuksia vastaan, joiden 
voidaan kohtuudella katsoa olevan 
tunnistettavissa, olisi tarjottava 
asianmukainen suojan taso. Tällaisesta 
suojasta aiheutuvien kustannusten ja 
rasitteen olisi vastattava 
verkkohyökkäyksen kohteiksi joutuneille 
aiheutuvaa todennäköistä vahinkoa.

Or. fr

Tarkistus 47
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Nämä velvollisuudet olisi 
laajennettava sähköisen viestinnän 
sektorin ulkopuolelle teknisiä standardeja 
ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan 
palveluja koskevia määräyksiä koskevien 
tietojen toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 98/34/EY27

määriteltyjen sellaisten tietoyhteiskunnan 
palvelujen keskeisiin tarjoajiin, jotka 
tukevat loppukäyttäjille suunnattuja 

(24) Nämä velvollisuudet olisi 
laajennettava etäresurssipalveluihin, jotka 
säilyttävät elintärkeästä infrastruktuurista 
annetussa direktiivissä 2008/114/EY 
määriteltyä Euroopan unionin 
arkaluonteista elintärkeää 
infrastruktuuritietoa. Ohjelmistojen 
kehittäjät ja laitevalmistajat eivät ole 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia, 
minkä vuoksi ne jäävät direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle. Edellä 
mainitut velvollisuudet olisi laajennettava 
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tietoyhteiskunnan palveluja tai 
verkkotoimintoja, kuten sähköisen 
kaupankäynnin alustoja, 
internet-välitteisiä maksupalveluja, 
verkkoyhteisöpalveluja, hakukoneita, 
pilvipalveluja ja sovelluskauppoja. Häiriöt 
näissä tietoyhteiskunnan mahdollistavissa 
palveluissa estävät tarjoamasta muita 
tietoyhteiskunnan palveluja, jotka ovat 
niistä keskeisesti riippuvaisia.
Ohjelmistojen kehittäjät ja laitevalmistajat 
eivät ole tietoyhteiskunnan palvelujen 
tarjoajia, minkä vuoksi ne jäävät direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle. Edellä 
mainitut velvollisuudet olisi laajennettava 
koskemaan myös julkishallintoja ja 
elintärkeiden infrastruktuurien 
operaattoreita, sillä ne ovat vahvasti 
riippuvaisia tieto- ja viestintäteknologiasta 
ja olennaisia elintärkeiden talouden ja 
yhteiskunnan toimintojen, kuten sähkön ja 
kaasun jakelun, liikenteen, luottolaitosten, 
pörssien ja terveydenhuollon, 
ylläpitämiselle. Häiriö näissä verkko- ja 
tietojärjestelmissä vaikuttaisi 
sisämarkkinoihin.

koskemaan myös julkishallintoja ja 
elintärkeiden infrastruktuurien 
operaattoreita, sillä ne ovat vahvasti 
riippuvaisia tieto- ja viestintäteknologiasta 
ja olennaisia elintärkeiden talouden ja 
yhteiskunnan toimintojen, kuten sähkön ja 
kaasun jakelun, liikenteen, luottolaitosten, 
pörssien, terveydenhuollon ja 
maatalouden, ylläpitämiselle. Häiriö 
näissä verkko- ja tietojärjestelmissä 
vaikuttaisi sisämarkkinoihin.

__________________ __________________
27 EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37. 27 EYVL L 204, 21.7.1998, p. 37.

Or. en

Tarkistus 48
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Nämä velvollisuudet olisi 
laajennettava sähköisen viestinnän sektorin 
ulkopuolelle teknisiä standardeja ja
määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja 
koskevia määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 

(24) Nämä velvollisuudet olisi 
laajennettava sähköisen viestinnän sektorin 
ulkopuolelle teknisiä standardeja ja 
määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja 
koskevia määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
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menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 98/34/EY27

määriteltyjen sellaisten tietoyhteiskunnan 
palvelujen keskeisiin tarjoajiin, jotka 
tukevat loppukäyttäjille suunnattuja 
tietoyhteiskunnan palveluja tai 
verkkotoimintoja, kuten sähköisen 
kaupankäynnin alustoja, internet-välitteisiä 
maksupalveluja, verkkoyhteisöpalveluja, 
hakukoneita, pilvipalveluja ja 
sovelluskauppoja. Häiriöt näissä 
tietoyhteiskunnan mahdollistavissa 
palveluissa estävät tarjoamasta muita 
tietoyhteiskunnan palveluja, jotka ovat 
niistä keskeisesti riippuvaisia.
Ohjelmistojen kehittäjät ja laitevalmistajat 
eivät ole tietoyhteiskunnan palvelujen 
tarjoajia, minkä vuoksi ne jäävät 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
Edellä mainitut velvollisuudet olisi 
laajennettava koskemaan myös 
julkishallintoja ja elintärkeiden 
infrastruktuurien operaattoreita, sillä ne 
ovat vahvasti riippuvaisia tieto- ja 
viestintäteknologiasta ja olennaisia 
elintärkeiden talouden ja yhteiskunnan 
toimintojen, kuten sähkön ja kaasun 
jakelun, liikenteen, luottolaitosten, pörssien 
ja terveydenhuollon, ylläpitämiselle. Häiriö 
näissä verkko- ja tietojärjestelmissä 
vaikuttaisi sisämarkkinoihin.

menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 98/34/EY27

määriteltyjen sellaisten tietoyhteiskunnan 
palvelujen keskeisiin tarjoajiin, jotka 
tukevat loppukäyttäjille suunnattuja 
tietoyhteiskunnan palveluja tai 
verkkotoimintoja, kuten sähköisen 
kaupankäynnin alustoja, internet-välitteisiä 
maksupalveluja, verkkoyhteisöpalveluja, 
hakukoneita, pilvipalveluja ja 
sovelluskauppoja. Häiriöt näissä 
tietoyhteiskunnan mahdollistavissa 
palveluissa estävät tarjoamasta muita 
tietoyhteiskunnan palveluja, jotka ovat 
niistä keskeisesti riippuvaisia. 
Ohjelmistojen kehittäjät ja laitevalmistajat 
ovat tärkeässä asemassa pyrittäessä 
turvaamaan ohjelmistoja ja laitteistoja 
tahallisilta ja tahattomilta takaporteilta, 
joilla voi olla kielteisiä vaikutuksia 
tietosuojaan sekä verkko- ja tietoturvaan, 
minkä vuoksi nekin olisi sisällytettävä 
tämän direktiivin soveltamisalaan. Edellä 
mainitut velvollisuudet olisi laajennettava 
koskemaan myös julkishallintoja ja 
elintärkeiden infrastruktuurien 
operaattoreita, sillä ne ovat vahvasti 
riippuvaisia tieto- ja viestintäteknologiasta 
ja olennaisia elintärkeiden talouden ja 
yhteiskunnan toimintojen, kuten sähkön ja 
kaasun jakelun, liikenteen, luottolaitosten, 
pörssien ja terveydenhuollon, 
ylläpitämiselle. Häiriö näissä verkko- ja 
tietojärjestelmissä vaikuttaisi 
sisämarkkinoihin.

__________________ __________________
27 EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37. 27 EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

Or. en

Tarkistus 49
Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Julkishallinnoille ja 
markkinatoimijoille määrättävät tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet eivät saisi 
edellyttää jonkin tietyn kaupallisen tieto- ja 
viestintäteknologiatuotteen suunnittelua, 
kehittämistä tai valmistamista tietyllä 
tavalla.

(25) Julkishallinnoille ja yrityksille
määrättävät tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet eivät saisi edellyttää jonkin 
tietyn kaupallisen tieto- ja 
viestintäteknologiatuotteen suunnittelua, 
kehittämistä tai valmistamista tietyllä 
tavalla.

Or. fr

Tarkistus 50
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Julkishallintojen ja 
markkinatoimijoiden olisi varmistettava 
valvonnassaan olevien verkkojen ja 
järjestelmien turvallisuus. Näitä ovat 
ensisijaisesti yksityiset verkot ja 
järjestelmät, joita hallinnoi joko niiden 
oma tietotekninen henkilöstö tai joiden 
tietoturvahallinto on ulkoistettu. 
Turvallisuus- ja ilmoitusvaatimuksia olisi 
sovellettava kyseeseen tuleviin 
markkinatoimijoihin ja julkishallintoihin 
riippumatta siitä, huolehtivatko ne verkko-
ja tietojärjestelmiensä ylläpidosta sisäisesti 
vai ulkoistavatko ne sen.

(26) Julkishallintojen ja yritysten olisi 
varmistettava valvonnassaan olevien 
verkkojen ja järjestelmien turvallisuus. 
Näitä ovat ensisijaisesti yksityiset verkot ja 
järjestelmät, joita hallinnoi joko niiden 
oma tietotekninen henkilöstö tai joiden 
tietoturvahallinto on ulkoistettu. 
Turvallisuus- ja ilmoitusvaatimuksia olisi 
sovellettava kyseeseen tuleviin yrityksiin ja 
julkishallintoihin riippumatta siitä, 
huolehtivatko ne verkko- ja 
tietojärjestelmiensä ylläpidosta sisäisesti 
vai ulkoistavatko ne sen.

Or. fr

Tarkistus 51
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Tahallisten ja tahattomien 
takaporttien käyttö tietoyhteiskunnan 
palvelujen keskeisten tarjoajien 
ohjelmistoissa ja laitteistoissa on erityinen 
huolenaihe. Näiden tahallisten ja 
tahattomien takaporttien käyttö 
henkilötietojen käsittelyssä on laillista 
ainoastaan, jos siihen on unionin tai 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön perustuva 
oikeudellinen velvoite tai oikeudellinen 
tarve.

Or. en

Tarkistus 52
Tanja Fajon

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Lapset altistuvat jo hyvin nuorina 
internetille ja muulle nykyaikaiselle 
teknologialle sekä niiden mukanaan 
tuomille uhille. Lapsiystävällisen 
verkkoympäristön asianmukainen 
hallinta on välttämätöntä, jotta voidaan 
lieventää haittoja ja varmistaa, että lasten 
ja heidän oikeuksiensa suojelu ei 
vaarannu.

Or. en

Tarkistus 53
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta pienille toimijoille ja käyttäjille 
ei aiheutuisi suhteetonta taloudellista ja 
hallinnollista rasitetta, vaatimusten olisi 
oltava oikeassa suhteessa kulloisenkin 
verkon tai tietojärjestelmän turvariskiin 
ottaen huomioon tällaisiin toimenpiteisiin 
käytettävä uusin tekniikka. Näitä 
vaatimuksia ei pitäisi soveltaa 
mikroyrityksiin.

(27) Jotta toimijoille ja käyttäjille ei 
aiheutuisi suhteetonta taloudellista ja 
hallinnollista rasitetta, vaatimusten olisi 
oltava oikeassa suhteessa kulloisenkin 
verkon tai tietojärjestelmän turvariskiin 
ottaen huomioon tällaisiin toimenpiteisiin 
käytettävä uusin tekniikka. Näitä 
vaatimuksia ei pitäisi soveltaa 
mikroyrityksiin.

Or. en

Tarkistus 54
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta pienille toimijoille ja käyttäjille 
ei aiheutuisi suhteetonta taloudellista ja 
hallinnollista rasitetta, vaatimusten olisi 
oltava oikeassa suhteessa kulloisenkin 
verkon tai tietojärjestelmän turvariskiin 
ottaen huomioon tällaisiin toimenpiteisiin 
käytettävä uusin tekniikka. Näitä 
vaatimuksia ei pitäisi soveltaa 
mikroyrityksiin.

(27) Jotta pienille toimijoille ja käyttäjille 
ei aiheutuisi suhteetonta taloudellista ja 
hallinnollista rasitetta, vaatimusten olisi 
oltava oikeassa suhteessa kulloisenkin 
verkon tai tietojärjestelmän turvariskiin 
ottaen huomioon tällaisiin toimenpiteisiin 
käytettävä uusin tekniikka. Näitä 
vaatimuksia ei pitäisi soveltaa pieniin 
yrityksiin, paitsi jos ne toimivat 
arkaluonteisilla aloilla, joita 12 päivänä 
heinäkuuta 2002 annetun direktiivin 
2002/58/EY mukaiset velvoitteet 
laajennetaan koskemaan tällä 
direktiivillä, sillä tällä alalla riski ei 
määräydy yrityksen koon vaan 
käsiteltyjen tietojen luonteen ja määrän 
mukaan.

Or. fr



PE521.696v01-00 24/56 AM\1006685FI.doc

FI

Tarkistus 55
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
kiinnitettävä asianmukaista huomiota 
epävirallisten ja luotettavien 
tiedonjakokanavien säilyttämiseen 
markkinatoimijoiden välillä ja julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä. Toimivaltaisille 
viranomaisille raportoitujen 
turvapoikkeamien julkistamisessa olisi 
otettava asianmukaisesti ja tasapainoisesti 
huomioon yleisön yleinen etu saada tietoa 
uhista sekä mahdollinen 
turvapoikkeamista raportoivien 
julkishallintojen ja markkinatoimijoiden 
maineen vahingoittuminen ja niille 
koituva taloudellinen vahinko.
Ilmoitusvelvoitteiden täytäntöönpanossa 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
tarpeeseen pitää tuotteiden 
haavoittuvuutta koskevat tiedot tiukasti 
luottamuksellisena ennen asianomaisten 
turvallisuuspäivitysten julkistamista.

(28) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
kiinnitettävä asianmukaista huomiota 
epävirallisten ja luotettavien 
tiedonjakokanavien säilyttämiseen 
markkinatoimijoiden välillä ja julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä. Toimivaltaisille 
viranomaisille raportoitujen 
turvapoikkeamien julkistamisessa olisi 
asetettava etusijalle yleisön yleinen etu 
saada tietoa uhista lyhyen aikavälin 
taloudellisten näkökohtien sijaan.

Or. de

Tarkistus 56
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
kiinnitettävä asianmukaista huomiota 
epävirallisten ja luotettavien 
tiedonjakokanavien säilyttämiseen 
markkinatoimijoiden välillä ja julkisen ja 

(28) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
kiinnitettävä asianmukaista huomiota 
epävirallisten ja luotettavien 
tiedonjakokanavien säilyttämiseen 
yritysten ja julkisen sektorin välillä. 
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yksityisen sektorin välillä. Toimivaltaisille 
viranomaisille raportoitujen 
turvapoikkeamien julkistamisessa olisi 
otettava asianmukaisesti ja tasapainoisesti 
huomioon yleisön yleinen etu saada tietoa 
uhista sekä mahdollinen 
turvapoikkeamista raportoivien 
julkishallintojen ja markkinatoimijoiden 
maineen vahingoittuminen ja niille 
koituva taloudellinen vahinko.
Ilmoitusvelvoitteiden täytäntöönpanossa 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota tarpeeseen 
pitää tuotteiden haavoittuvuutta koskevat 
tiedot tiukasti luottamuksellisena ennen 
asianomaisten turvallisuuspäivitysten 
julkistamista.

Ilmoitusvelvoitteiden täytäntöönpanossa 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota tarpeeseen 
pitää tuotteiden haavoittuvuutta koskevat 
tiedot tiukasti luottamuksellisena ennen 
asianomaisten turvallisuuspäivitysten 
julkistamista.

Or. fr

Tarkistus 57
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi 
oltava tarvittavat keinot tehtäviensä 
suorittamiseen, mukaan lukien valtuudet 
saada riittävät tiedot markkinatoimijoilta
ja julkishallinnoilta verkko- ja 
tietojärjestelmien turvatason arvioimiseksi 
sekä luotettavat ja kattavat tiedot verkko-
ja tietojärjestelmien toimintaan 
vaikuttaneista tosiasiallisista 
turvapoikkeamista.

(29) Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi 
oltava tarvittavat keinot tehtäviensä 
suorittamiseen, mukaan lukien valtuudet 
saada riittävät tiedot yrityksiltä ja 
julkishallinnoilta verkko- ja 
tietojärjestelmien turvatason arvioimiseksi 
sekä luotettavat ja kattavat tiedot verkko-
ja tietojärjestelmien toimintaan 
vaikuttaneista tosiasiallisista 
turvapoikkeamista.

Or. fr

Tarkistus 58
Tanja Fajon



PE521.696v01-00 26/56 AM\1006685FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Internetin vilpillisen käytön 
ansiosta järjestäytynyt rikollisuus voi 
laajentaa rahanpesuun, väärentämiseen 
ja muihin teollis- ja tekijänoikeuksia 
loukkaaviin tuotteisiin ja palveluihin 
liittyvää toimintaansa verkossa sekä 
kokeilla uutta rikollista toimintaa, mikä
osoittaa, että järjestäytyneellä 
rikollisuudella on pelottava kyky sopeutua 
moderniin teknologiaan.

Or. en

Tarkistus 59
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Turvapoikkeaman taustalla on usein 
rikollinen toiminta. Turvapoikkeamien 
rikollista luonnetta voidaan epäillä, vaikka 
sitä tukeva näyttö ei olisi riittävän selvä 
alusta alkaen. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja 
lainvalvontaviranomaisten välisen 
yhteistyön olisi tällöin oltava osa tehokasta 
ja kokonaisvaltaista reagointia 
turvapoikkeamien uhkaan. Turvallisen, 
varman ja kestävämmän ympäristön 
kehittäminen edellyttää erityisesti, että 
turvapoikkeamista, joihin epäillään 
liittyvän vakavaa rikollisuutta, 
raportoidaan järjestelmällisesti 
lainvalvontaviranomaisille. Se, liittyykö 
turvapoikkeamiin vakavaa rikollisuutta, 
olisi arvioitava tietoverkkorikollisuutta 
koskevan EU:n lainsäädännön perusteella.

(30) Turvapoikkeaman taustalla on usein 
rikollinen toiminta. Turvapoikkeamien 
rikollista luonnetta voidaan epäillä, vaikka 
sitä tukeva näyttö ei olisi riittävän selvä 
alusta alkaen. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja 
lainvalvontaviranomaisten välisen 
yhteistyön olisi tällöin oltava osa tehokasta 
ja kokonaisvaltaista reagointia 
turvapoikkeamien uhkaan. Turvallisen, 
varman ja kestävämmän ympäristön 
kehittäminen edellyttää erityisesti, että 
turvapoikkeamista, joihin epäillään 
liittyvän vakavaa rikollisuutta, 
raportoidaan järjestelmällisesti 
lainvalvontaviranomaisille. Se, liittyykö 
turvapoikkeamiin vakavaa rikollisuutta, 
kuten tietoverkkoterrorismia eli 
tietoverkkovälineiden käyttöä 
elintärkeiden kansallisten 
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infrastruktuurien sulkemiseen valtion 
hallituksen tai siviiliväestön 
pakottamiseksi tai pelottelemiseksi, olisi 
arvioitava tietoverkkorikollisuutta 
koskevan EU:n lainsäädännön perusteella.

Or. en

Tarkistus 60
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Turvapoikkeaman taustalla on usein
rikollinen toiminta. Turvapoikkeamien 
rikollista luonnetta voidaan epäillä, vaikka 
sitä tukeva näyttö ei olisi riittävän selvä 
alusta alkaen. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja 
lainvalvontaviranomaisten välisen 
yhteistyön olisi tällöin oltava osa tehokasta 
ja kokonaisvaltaista reagointia 
turvapoikkeamien uhkaan. Turvallisen, 
varman ja kestävämmän ympäristön 
kehittäminen edellyttää erityisesti, että 
turvapoikkeamista, joihin epäillään 
liittyvän vakavaa rikollisuutta, 
raportoidaan järjestelmällisesti 
lainvalvontaviranomaisille. Se, liittyykö 
turvapoikkeamiin vakavaa rikollisuutta, 
olisi arvioitava tietoverkkorikollisuutta 
koskevan EU:n lainsäädännön perusteella.

(30) Tietyissä tapauksissa
turvapoikkeaman taustalla on rikollinen 
toiminta ja turvapoikkeamien rikollista 
luonnetta voidaan epäillä. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja 
lainvalvontaviranomaisten välisen 
yhteistyön olisi näissä tapauksissa oltava 
osa tehokasta ja kokonaisvaltaista 
reagointia turvapoikkeamien uhkaan. 
Turvallisen, varman ja kestävämmän 
ympäristön kehittäminen edellyttää 
erityisesti, että turvapoikkeamista, joihin 
epäillään liittyvän vakavaa rikollisuutta, 
raportoidaan järjestelmällisesti 
lainvalvontaviranomaisille. Se, liittyykö 
turvapoikkeamiin vakavaa rikollisuutta, 
olisi arvioitava tietoverkkorikollisuutta 
koskevan EU:n lainsäädännön perusteella.

Or. fr

Tarkistus 61
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(30 a) Jäsenvaltioiden olisi osoitettava 
riittävästi voimavaroja maan sisäisiin 
radikalisoitumisen ja terrorismin 
vastaisiin toimiin, sillä ne kattavat 
nopeasti myös elintärkeän 
infrastruktuurin suojelun; niiden olisi 
pidettävä yllä EU:n ja Naton välistä 
tiiviimpää yhteistyötä terrorismin 
vastaisessa politiikassa. EU:n 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan, EU:n 
terrorisminvastaisen toiminnan 
koordinaattorin ja Europolin 
verkkorikostorjuntakeskuksen olisi 
saatava kaikki tiedot tapauksista, joissa 
turvariskien katsotaan liittyvän 
terrorismiin.

Or. en

Tarkistus 62
Tanja Fajon

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Tietoverkkorikollisuus aiheuttaa 
yhä merkittävämpiä taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia vahinkoja, jotka 
vaikuttavat miljooniin kuluttajiin ja 
aiheuttavat vuosittain arviolta 
290 miljardin euron menetykset1.
__________________
1 Norton Cybercrime Report 2012.

Or. en
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Tarkistus 63
Tanja Fajon

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Etenkin järjestäytynyt rikollisuus 
hankkii usein henkilötietoja vilpillisesti 
valmistaakseen väärennettyjä asiakirjoja 
tai muuttaakseen aitoja asiakirjoja 
muiden rikosten tekemiseksi.

Or. en

Tarkistus 64
Tanja Fajon

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 b) Komission tutkimusten1 mukaan 
1,8 prosenttia internetin käyttäjistä 
Euroopan unionissa on joutunut 
henkilötietovarkauden uhriksi ja 
12 prosenttia on joutunut jonkinlaisen 
verkkopetoksen uhriksi. Henkilötietojen 
suojaaminen verkossa on olennainen 
edellytys verkkorikollisuuden torjumiselle 
sekä tärkeä väline kuluttajien 
verkkopalveluja kohtaan tunteman 
luottamuksen palauttamiseksi.
__________________
1 Erityiskertomus nro 390 
verkkorikollisuudesta, heinäkuu 2012.

Or. en

Tarkistus 65
Tanja Fajon
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Tämä direktiivi olisi hyväksyttävä 
vasta yleisen tietosuojalainsäädännön 
hyväksymisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 66
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Komission olisi tarkasteltava tätä 
direktiiviä säännöllisin väliajoin uudelleen 
erityisesti tekniikan ja markkinaolojen 
kehitykseen perustuvien muutostarpeiden 
selvittämiseksi.

(33) Komission olisi tarkasteltava tätä 
direktiiviä säännöllisin väliajoin uudelleen 
erityisesti tekniikan ja markkinaolojen 
kehitykseen sekä mahdollisimman 
korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan, 
verkkojen ja tietojen eheyden, 
yksityisyyden suojan ja tietosuojan 
mukaisiin velvoitteisiin perustuvien 
muutostarpeiden selvittämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 67
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tietoja, jotka toimivaltainen 
viranomainen katsoo liikesalaisuuksia 
koskevien unionin ja kansallisten sääntöjen 
mukaisesti luottamuksellisiksi, olisi 

(38) Tietoja, jotka toimivaltainen 
viranomainen katsoo liikesalaisuuksia 
koskevien unionin ja kansallisten sääntöjen 
mukaisesti luottamuksellisiksi, olisi 
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vaihdettava komission ja muiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa vain 
silloin kun se on ehdottoman välttämätöntä 
tämän direktiivin soveltamiseksi. Tällöin 
olisi toimitettava vain ne tiedot, jotka ovat 
merkityksellisiä ja laajuudeltaan oikein 
suhteutettuja kulloisenkin tiedonvaihdon 
tarkoituksen kannalta.

vaihdettava komission ja muiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa vain 
silloin kun se on ehdottoman välttämätöntä 
tämän direktiivin soveltamiseksi, 
rikosoikeudellisten säännösten 
soveltaminen mukaan luettuna. Tällöin 
olisi toimitettava vain ne tiedot, jotka ovat 
merkityksellisiä ja laajuudeltaan oikein 
suhteutettuja kulloisenkin tiedonvaihdon 
tarkoituksen kannalta.

Or. fr

Tarkistus 68
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Turvariskejä ja -poikkeamia 
koskevien tietojen jakaminen 
yhteistyöverkostossa ja turvapoikkeamista 
kansallisille viranomaisille ilmoittamista 
koskevien vaatimusten noudattaminen 
voivat edellyttää henkilötietojen käsittelyä.
Tällainen henkilötietojen käsittely on 
tarpeen, jotta voidaan saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitteet, jotka liittyvät 
yleiseen etuun ja jotka ovat näin ollen 
perusteltuja direktiivin 95/46/EY 
7 artiklan nojalla. Se ei näiden 
oikeutettujen tavoitteiden kannalta 
merkitse perusoikeuskirjan 8 artiklalla 
taattuun henkilötietojen suojaan 
puuttumista suhteettomalla ja 
kohtuuttomalla tavalla, joka loukkaisi 
tämän oikeuden keskeistä sisältöä. Tämän 
direktiivin soveltamiseksi olisi soveltuvin 
osin sovellettava Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission asiakirjojen 
saamisesta yleisön tutustuttavaksi 
30 päivänä toukokuuta 2001 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1049/200131. Kun tietoja 

(39) Turvariskejä ja -poikkeamia 
koskevien tietojen jakaminen 
yhteistyöverkostossa ja turvapoikkeamista 
kansallisille viranomaisille ilmoittamista 
koskevien vaatimusten noudattaminen 
voivat edellyttää henkilötietojen käsittelyä. 
Jos tällainen henkilötietojen käsittely on 
tarpeen, jotta voidaan saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitteet, jotka liittyvät 
yleiseen etuun, se voi olla perusteltua
direktiivin 95/46/EY 7 artiklan nojalla. Se 
ei kuitenkaan vapauta toimivaltaisia 
viranomaisia velvoitteesta toteuttaa 
oikeasuhteisia toimenpiteitä, joilla ei 
todennäköisesti puututa perusoikeuskirjan 
8 artiklalla taattuun henkilötietojen 
suojaan. Tämän direktiivin soveltamiseksi 
olisi soveltuvin osin sovellettava Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/200131. 
Kun tietoja käsittelevät unionin toimielimet 
ja muut elimet, kyseisessä tämän 
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käsittelevät unionin toimielimet ja muut 
elimet, kyseisessä tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi suoritettavassa 
tietojen käsittelyssä olisi noudatettava 
yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä 
joulukuuta 2000 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 45/2001.

direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
suoritettavassa tietojen käsittelyssä olisi 
noudatettava yksilöiden suojelusta 
yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 45/2001.

__________________ __________________
31 EYVL L 145, 31.05.2001, s. 43.. 31 EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

Or. fr

Tarkistus 69
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Kaikissa toimenpiteissä olisi 
varmistettava perusihmisoikeuksien ja 
erityisesti Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa (8 artikla, 
perhe- ja yksityiselämä) mainittujen 
oikeuksien asianmukainen suojaaminen 
ja taattava suhteellisuusperiaatteen 
noudattaminen.

Or. de

Tarkistus 70
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistetaan turvavaatimukset 
markkinatoimijoille ja julkishallinnoille.

(c) vahvistetaan turvavaatimukset 
yrityksille ja julkishallinnoille.

Or. fr

Tarkistus 71
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämä direktiivi ei myöskään rajoita
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY33, 
henkilötietojen käsittelystä ja 
yksityisyyden suojasta sähköisen 
viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 
2002 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/58/EY eikä
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen34

soveltamista.

5. Tässä direktiivissä noudatetaan 
täysimääräisesti yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä
95/46/EY33, henkilötietojen käsittelystä ja 
yksityisyyden suojasta sähköisen 
viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 
2002 annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2002/58/EY sekä
yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä 
joulukuuta 2000 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 45/200134.

__________________ __________________
33 EUVL L 281, 23.11.95, s. 31. 33 EUVL L 281, 23.11.95, s. 31.
34 SEC(2012) 72 final. 34 SEC(2012) 72 final.

Or. fr

Tarkistus 72
Ágnes Hankiss
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioita ei estetä hyväksymästä tai 
pitämästä voimassa säännöksiä, joilla 
varmistetaan korkeampi turvataso, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta niille unionin 
lainsäädännön nojalla kuuluvia velvoitteita.

Jäsenvaltioita ei estetä hyväksymästä tai 
pitämästä voimassa säännöksiä, joilla 
varmistetaan korkeampi turvataso, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta niille unionin 
lainsäädännön nojalla kuuluvia velvoitteita. 
Saattaessaan IV luvun säännöksiä osaksi 
kansallista lainsäädäntöään jäsenvaltiot 
eivät kuitenkaan saa pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön kansallisia säännöksiä, 
jotka poikkeavat kyseisen luvun 
säännöksistä tai ovat ristiriidassa niiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 73
Csaba Sógor

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioita ei estetä hyväksymästä tai 
pitämästä voimassa säännöksiä, joilla 
varmistetaan korkeampi turvataso, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta niille unionin 
lainsäädännön nojalla kuuluvia velvoitteita.

Jäsenvaltioita ei estetä hyväksymästä tai 
pitämästä voimassa säännöksiä, joilla 
varmistetaan korkeampi turvataso, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta niille unionin 
lainsäädännön nojalla kuuluvia velvoitteita, 
mutta tällaisten säännösten on 
noudatettava tässä direktiivissä 
vahvistettuja tähän tapaukseen 
sovellettavia yhteisiä 
vähimmäisedellytyksiä.

Or. hu

Tarkistus 74
Josef Weidenholzer
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sähköisiä tietoja, joita a ja 
b alakohdassa mainituissa järjestelmissä 
varastoidaan, käsitellään, hankitaan tai 
välitetään niiden toimintaa, käyttöä, 
suojausta tai ylläpitoa varten.

(c) sähköisiä tietoja, joita a ja 
b alakohdassa mainituissa järjestelmissä 
varastoidaan, käsitellään, hankitaan tai 
välitetään niiden toimintaa ja käyttöä 
varten.

Or. de

Tarkistus 75
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’turvallisuudella’ verkko- tai 
tietojärjestelmän kykyä suojautua tietyllä 
varmuudella onnettomuuksilta tai 
tahallisilta toimilta, jotka vaarantavat 
tallennettujen tai siirrettyjen tietojen ja 
muiden kyseisessä verkko- ja 
tietojärjestelmässä tai sen välityksellä 
tarjottujen tai välitettävien palvelujen 
saatavuuden, aitouden, eheyden ja 
luottamuksellisuuden;

(2) ’turvallisuudella’ verkko- tai 
tietojärjestelmän kykyä suojautua 
onnettomuuksilta tai tahallisilta toimilta, 
jotka vaarantavat tallennettujen tai 
siirrettyjen tietojen ja muiden kyseisessä 
verkko- ja tietojärjestelmässä tai sen 
välityksellä tarjottujen tai välitettävien 
palvelujen saatavuuden, aitouden, eheyden 
ja luottamuksellisuuden;

Or. fr

Tarkistus 76
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ’verkko- ja tietoturvan 
yhteistyösuunnitelmalla’ suunnitelmaa, 

(6) ’verkko- ja tietoturvan 
yhteistyösuunnitelmalla’ ohjeellista
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jossa vahvistetaan puitteet organisatorisille 
tehtäville, vastuille ja menettelyille 
verkkojen ja tietojärjestelmien toiminnan 
ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi niihin 
vaikuttavan turvariskin tai 
turvapoikkeaman tapauksessa;

suunnitelmaa, jossa vahvistetaan puitteet 
organisatorisille tehtäville, vastuille ja 
menettelyille verkkojen ja 
tietojärjestelmien toiminnan 
ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi niihin 
vaikuttavan turvariskin tai 
turvapoikkeaman tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 77
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(8) ’markkinatoimijalla’ (8) ’yrityksellä’

Or. fr

Tarkistus 78
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sellaisten tietoyhteiskunnan palvelujen 
tarjoajaa, jotka mahdollistavat muiden
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen; 
näistä palveluntarjoajista on ei-tyhjentävä
luettelo liitteessä II;

(a) sellaisten tietoyhteiskunnan palvelujen 
tarjoajaa, jotka mahdollistavat 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen; 
näistä palveluntarjoajista on ei-tyhjentävä 
luettelo liitteessä II;

Or. de

Tarkistus 79
Ágnes Hankiss
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sellaisten elintärkeiden 
infrastruktuurien ylläpitäjää, jotka ovat 
olennaisia elintärkeiden talouden ja 
yhteiskunnan toimintojen ylläpitämiselle 
energiahuollon, liikenteen, pankkitoimen, 
pörssitoimen ja terveydenhuollon aloilla;
näistä operaattoreista on ei-tyhjentävä 
luettelo liitteessä II;

(b) sellaisten elintärkeiden 
infrastruktuurien ylläpitäjää, jotka ovat 
olennaisia elintärkeiden talouden ja 
yhteiskunnan toimintojen ylläpitämiselle 
energiahuollon, liikenteen, pankkitoimen, 
pörssitoimen, terveydenhuollon ja 
maatalouden aloilla; näistä operaattoreista 
on ei-tyhjentävä luettelo liitteessä II;

Or. en

Tarkistus 80
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sellaisten elintärkeiden 
infrastruktuurien ylläpitäjää, jotka ovat 
olennaisia elintärkeiden talouden ja 
yhteiskunnan toimintojen ylläpitämiselle 
energiahuollon, liikenteen, pankkitoimen, 
pörssitoimen ja terveydenhuollon aloilla;
näistä operaattoreista on ei-tyhjentävä 
luettelo liitteessä II;

(b) sellaisten elintärkeiden 
infrastruktuurien ylläpitäjää, jotka ovat 
olennaisia elintärkeiden yhteiskunnan ja 
talouden toimintojen ylläpitämiselle 
energiahuollon, liikenteen, pankkitoimen, 
pörssitoimen ja terveydenhuollon aloilla; 
näistä operaattoreista on ei-tyhjentävä 
luettelo liitteessä II;

Or. de

Tarkistus 81
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) ’uhkaa koskevalla tiedolla’ tietoa, 
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jossa kuvataan hyökkäystä, joka johtaa 
turvapoikkeamaan tai yritykseen 
aiheuttaa turvapoikkeama ja johon liittyy 
verkkohyökkäyksen tunnusmerkkejä;

Or. en

Tarkistus 82
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen verkko- ja tietoturvastrategia, 
jossa määritellään strategiset tavoitteet ja 
konkreettiset poliittiset ja sääntelylliset
toimenpiteet verkko- ja tietoturvan korkean 
tason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. 
Kansallisen verkko- ja tietoturvastrategian 
on sisällettävä erityisesti seuraavat seikat:

1. Jokaisen jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen verkko- ja tietoturvastrategia, 
jossa määritellään strategiset tavoitteet ja 
konkreettiset poliittiset toimenpiteet 
verkko- ja tietoturvan korkean tason 
saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. 
Kansallisen verkko- ja tietoturvastrategian 
on sisällettävä erityisesti seuraavat seikat:

Or. de

Tarkistus 83
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ohjauskehys strategian tavoitteiden ja 
painopisteiden saavuttamiseksi, mukaan 
lukien valtion elinten ja muiden
asiaankuuluvien toimijoiden tehtävien ja 
vastuiden selkeä määrittely,

(b) ohjauskehys strategian tavoitteiden ja 
painopisteiden saavuttamiseksi, mukaan 
lukien valtion elinten ja asiaankuuluvien 
toimijoiden tehtävien ja vastuiden selkeä 
määrittely,

Or. de
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Tarkistus 84
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) varautumiseen, reagointiin ja 
toimintakunnon palauttamiseen liittyvien 
yleisten toimenpiteiden, myös julkisen ja 
yksityisen sektorin välisten 
yhteistyömekanismien, yksilöinti,

(c) varautumiseen, reagointiin ja 
toimintakunnon palauttamiseen liittyvien 
yleisten toimenpiteiden, myös julkisen ja 
yksityisen sektorin sekä julkisen ja 
kolmannen sektorin välisten 
yhteistyömekanismien, yksilöinti,

Or. fi

Tarkistus 85
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) riskinhallintasuunnitelma riskien 
yksilöimiseksi ja mahdollisten 
turvapoikkeamien vaikutusten 
arvioimiseksi,

(a) riskinhallintakehys, johon sisältyy 
vähintään säännöllinen arviointi riskien 
yksilöimiseksi ja mahdollisten 
turvapoikkeamien vaikutusten 
arvioimiseksi ja toimenpiteitä tietoturvan 
ja tietojen eheyden säilyttämiseksi, 
varhaisvaroitus mukaan lukien,

Or. fr

Perustelu

Suunnitelma, joka kattaa vain arvioinnin, ei ole riittävä, eikä se kata muita verkko- ja 
tietoturvariskien hallinnan kannalta välttämättömiä toimenpiteitä. Tietosuojavaltuutettu 
suosittelee, että perustetaan riskinhallintakehys, joka kattaa riskien arvioinnin.

Tarkistus 86
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kansallinen verkko- ja 
tietoturvastrategia ja kansallinen verkko- ja 
tietoturvan yhteistyösuunnitelma on 
toimitettava komissiolle kuukauden 
kuluessa niiden hyväksymisestä.

3. Kansallinen verkko- ja 
tietoturvastrategia ja kansallinen verkko- ja 
tietoturvan yhteistyösuunnitelma on 
toimitettava komissiolle, Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavalle 
valiokunnalle ja Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle kuukauden 
kuluessa niiden hyväksymisestä.

Or. de

Tarkistus 87
Csaba Sógor

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Kansallinen verkko- ja 
tietoturvastrategia ja kansallinen verkko- ja 
tietoturvan yhteistyösuunnitelma on 
toimitettava komissiolle kuukauden 
kuluessa niiden hyväksymisestä.

(3) Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
kansallinen verkko- ja 
tietoturvastrategiansa 12 kuukauden 
kuluessa tämän direktiivin 
hyväksymisestä ja julkaisemisesta.
Kansallinen verkko- ja tietoturvastrategia 
ja kansallinen verkko- ja tietoturvan 
yhteistyösuunnitelma on toimitettava 
komissiolle kuukauden kuluessa niiden 
hyväksymisestä.

Or. hu

Perustelu

Jos kansallisten strategioiden laatimiselle ei aseteta määräaikaa, se saattaa viivästyä 
merkittävästi, mikä olisi haitallista nimenomaan verkkoon liittyvien näkökohtien kannalta. 
Vaikka 21 artiklassa edellytetään, että direktiivin säännökset saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä 18 kuukauden kuluessa sen hyväksymisestä, kansalliset strategiat voidaan 
hyväksyä vasta viime hetkellä, jolloin viivästyksiä tapahtuu muilla tasoilla. Tässä 
tarkistuksessa ehdotetaankin, että kansallisiin strategioihin olisi sovellettava 12 kuukauden 
aikarajaa.
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Tarkistus 88
Csaba Sógor

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Komissio laatii yhteenvedot kaikkien 
jäsenvaltioiden verkko- ja 
tietoturvastrategioista ja toimittaa ne 
kaikille jäsenvaltioille jäsennellyssä 
muodossa.

Or. hu

Perustelu

On hyödyllistä, jos jäsenvaltiot näkevät myös toistensa suunnitelmat. Tämä auttaa niitä 
määrittämään toimintatapansa ja saattaa jopa tarjota tilaisuuden parhaiden toimintatapojen 
vaihtoon.

Tarkistus 89
Csaba Sógor

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Komissio laatii kuuden kuukauden 
kuluessa tämän direktiivin 
hyväksymisestä verkko- ja 
tietoturvastrategian rakennetta 
käsittelevän oppaan. Sen tarkoituksena on 
auttaa jäsenvaltioita laatimaan ja 
hyväksymään asiakirjoja, joissa on 
suunnilleen sama rakenne.

Or. hu

Perustelu

Organisointi ja yhteenvetojen laatiminen unionin tasolla voi olla tehokkaampaa, jos ne 
28 asiakirjaa, joihin tämä työ perustuu, on laadittu yleisen rakenteen mukaisesti. Vaikka 
komission opas ei olisi sitova, se kannustaisi kuitenkin jäsenvaltioita noudattamaan tätä 
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suositeltua mallia/rakennetta laatiessaan omia kansallisia strategioitaan.

Tarkistus 90
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tarvittaessa kuultava asiaankuuluvia
kansallisia lainvalvontaviranomaisia ja 
tietosuojaviranomaisia ja tehtävä 
yhteistyötä niiden kanssa.

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
kuultava toimivaltaisia kansallisia 
lainvalvontaviranomaisia ja 
tietosuojaviranomaisia ja tehtävä tiivistä
yhteistyötä niiden kanssa.

Or. de

Tarkistus 91
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tarvittaessa kuultava asiaankuuluvia 
kansallisia lainvalvontaviranomaisia ja 
tietosuojaviranomaisia ja tehtävä 
yhteistyötä niiden kanssa.

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
kuultava asiaankuuluvia kansallisia 
lainvalvontaviranomaisia ja 
tietosuojaviranomaisia 
suhteellisuusperiaate huomioon ottaen
tapauksissa, joissa tämä vaikuttaa 
tarpeelliselta, ja tehtävä tarvittaessa
yhteistyötä niiden kanssa.

Or. fr

Tarkistus 92
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat 
joka tapauksessa asiaankuuluville 
kansallisille lainvalvontaviranomaisille ja 
tietosuojaviranomaisille heti, kun syntyy 
epäily siitä, että jäsenvaltion tai 
kolmannen maan kansallinen 
viranomainen
– on ilmoitetun turvapoikkeaman 
aiheuttaja;
– on ilmiantajien tai uskottavan julkisen 
lähteen julkaiseman aineiston tai 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
luottamuksellisesti toimitettujen tietojen 
perusteella ilmoitetun mahdollisen 
turvapoikkeaman aiheuttaja.

Or. en

Tarkistus 93
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisille lainvalvontaviranomaisille 
5 a kohdan perusteella toimitetut 
ilmoitukset johtavat ilman eri 
toimenpiteitä siihen, että Europolin 
verkkorikostorjuntakeskukselle annetaan 
tehtäväksi tutkia turvapoikkeama, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioiden toimivaltaa tutkia 
turvapoikkeamaa.

Or. en
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Tarkistus 94
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava 
komissiolle viipymättä toimivaltaisen 
viranomaisen nimeämisestä ja tehtävistä 
sekä mahdollisista myöhemmistä 
muutoksista näissä tiedoissa. Jokaisen 
jäsenvaltion on julkistettava toimivaltaisen 
viranomaisen nimeäminen.

6. Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava 
komissiolle, Euroopan parlamentin 
asiasta vastaavalle valiokunnalle ja 
Euroopan tietosuojavaltuutetulle
viipymättä toimivaltaisen viranomaisen 
nimeämisestä ja tehtävistä sekä 
mahdollisista myöhemmistä muutoksista 
näissä tiedoissa. Jokaisen jäsenvaltion on 
julkistettava viipymättä toimivaltaisen 
viranomaisen nimeäminen.

Or. de

Tarkistus 95
Csaba Sógor

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Toimivaltaisen viranomaisen on 
laadittava vuotuinen kertomus 
asianomaisen jäsenvaltion asiasta 
vastaavalle ministeriölle/valtiosihteerille 
kyseisen vuoden toiminnasta ja siitä, 
missä määrin direktiivistä johtuvat 
velvoitteet on pystytty hoitamaan. 
Vuotuiseen kertomukseen on myös 
liitettävä rahoitusta koskeva selonteko.

Or. hu

Perustelu

Vähimmäisvaatimuksena mitä tahansa organisaatiota luotaessa on, että asiaankuuluvassa 
oikeudellisessa välineessä säädetään organisaatioiden tilinteko- ja vastuuvelvollisuudesta, 
jotka tässä tapauksessa voidaan parhaiten toteuttaa vuotuisen kertomuksen muodossa.



AM\1006685FI.doc 45/56 PE521.696v01-00

FI

Tarkistus 96
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
tietotekniikan kriisiryhmä, jäljempänä 
’CERT-ryhmä’ (Computer Emergency 
Response Team), joka vastaa 
turvapoikkeamien ja -riskien käsittelystä 
hyvin määritellyn prosessin mukaisesti ja 
täyttää liitteessä I olevassa 1 kohdassa 
esitetyt vaatimukset. CERT-ryhmä voidaan 
perustaa toimivaltaisen viranomaisen 
yhteyteen.

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
vähintään yksi tietotekniikan kriisiryhmä, 
jäljempänä ’CERT-ryhmä’ (Computer 
Emergency Response Team), joka vastaa 
turvapoikkeamien ja -riskien käsittelystä 
hyvin määritellyn prosessin mukaisesti ja 
täyttää liitteessä I olevassa 1 kohdassa 
esitetyt vaatimukset. CERT-ryhmä voidaan 
perustaa toimivaltaisen viranomaisen 
yhteyteen.

Or. en

Tarkistus 97
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
tietotekniikan kriisiryhmä, jäljempänä 
’CERT-ryhmä’ (Computer Emergency 
Response Team), joka vastaa 
turvapoikkeamien ja -riskien käsittelystä 
hyvin määritellyn prosessin mukaisesti ja 
täyttää liitteessä I olevassa 1 kohdassa 
esitetyt vaatimukset. CERT-ryhmä voidaan 
perustaa toimivaltaisen viranomaisen 
yhteyteen.

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
tietotekniikan kriisiryhmä, jäljempänä 
’CERT-ryhmä’ (Computer Emergency 
Response Team), joka vastaa 
turvapoikkeamien ja -riskien käsittelystä 
hyvin määritellyn prosessin mukaisesti ja 
täyttää liitteessä I olevassa 1 kohdassa 
esitetyt vaatimukset. CERT-ryhmä 
perustetaan toimivaltaisen viranomaisen 
yhteyteen.

Or. de

Tarkistus 98
Josef Weidenholzer
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
tiedot CERT-ryhmien voimavaroista ja 
toimeksiannosta sekä turvapoikkeamien 
käsittelyprosessista.

4. Jäsenvaltioiden on annettava 
komissiolle, Euroopan
tietosuojavaltuutetulle ja myös yleisölle
tiedot CERT-ryhmien voimavaroista ja 
toimeksiannosta sekä turvapoikkeamien 
käsittelyprosessista.

Or. de

Tarkistus 99
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset 
ovat yhteistyöverkostossa pysyvästi 
yhteydessä toisiinsa. Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirasto, jäljempänä ’ENISA’, 
avustaa pyynnöstä yhteistyöverkostoa 
antamalla asiantuntemusta ja neuvontaa.

2. Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset 
ovat yhteistyöverkostossa pysyvästi 
yhteydessä toisiinsa. Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirasto, jäljempänä ’ENISA’, 
avustaa pyynnöstä yhteistyöverkostoa 
antamalla teknologiasta riippumatonta 
opastusta, johon sisältyy sekä julkiselle 
että yksityiselle sektorille soveltuvia 
toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 100
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) julkaistava yhteisellä verkkosivustolla (c) julkaistava yhteisellä verkkosivustolla 
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säännöllisesti ei-luottamukselliset tiedot 
voimassa olevista varhaisvaroituksista ja 
meneillään olevasta koordinoidusta 
reagoinnista,

säännöllisesti ja viipymättä kattavat tiedot 
voimassa olevista varhaisvaroituksista ja 
meneillään olevasta koordinoidusta 
reagoinnista,

Or. de

Tarkistus 101
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jäsenvaltion tai komission pyynnöstä 
yhdessä keskusteltava ja tehtävä arviointi 
yhdestä tai useammasta 5 artiklassa 
tarkoitetusta kansallisesta verkko- ja 
tietoturvastrategiasta ja kansallisesta 
verkko- ja tietoturvan 
yhteistyösuunnitelmasta tämän direktiivin 
soveltamisalan rajoissa,

(d) jäsenvaltion, komission tai Euroopan 
parlamentin pyynnöstä yhdessä 
keskusteltava ja tehtävä arviointi yhdestä 
tai useammasta 5 artiklassa tarkoitetusta 
kansallisesta verkko- ja 
tietoturvastrategiasta ja kansallisesta 
verkko- ja tietoturvan 
yhteistyösuunnitelmasta tämän direktiivin 
soveltamisalan rajoissa,

Or. de

Tarkistus 102
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) jäsenvaltion tai komission pyynnöstä 
yhdessä keskusteltava ja tehtävä arviointi 
CERT-ryhmien tuloksellisuudesta 
erityisesti tehtäessä verkko- ja 
tietoturvaharjoituksia unionin tasolla,

(e) jäsenvaltion, komission tai Euroopan 
parlamentin pyynnöstä yhdessä 
keskusteltava ja tehtävä arviointi 
CERT-ryhmien tuloksellisuudesta 
erityisesti tehtäessä verkko- ja 
tietoturvaharjoituksia unionin tasolla,

Or. de
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Tarkistus 103
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tehtävä yhteistyötä ja vaihdettava tietoa 
kaikista asiaankuuluvista seikoista 
Europolin yhteydessä toimivan Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskuksen kanssa ja 
muiden asianomaisten, erityisesti 
tietosuojan, energiahuollon, liikenteen, 
pankkitoimen, pörssitoimen ja 
terveydenhuollon alan eurooppalaisten 
elinten kanssa,

(f) tehtävä yhteistyötä ja vaihdettava tietoa 
asiaankuuluvista seikoista Europolin 
yhteydessä toimivan Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskuksen, Euroopan 
tietosuojavaltuutetun ja kansallisten 
tietosuojaviranomaisten kanssa,

Or. de

Tarkistus 104
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) järjestettävä säännöllisiä 
vertaisarviointeja valmiuksista ja
varautumistasosta,

(h) järjestettävä säännöllisiä 
vertaisarviointeja valmiuksista,
varautumistasosta ja tietosuojasäännösten 
noudattamisesta,

Or. de

Tarkistus 105
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(i) järjestettävä verkko- ja 
tietoturvaharjoituksia unionin tasolla ja 
tarvittaessa osallistuttava kansainvälisiin 
verkko- ja tietoturvaharjoituksiin.

(i) järjestettävä verkko- ja 
tietoturvaharjoituksia unionin tasolla ja 
osallistuttava kansainvälisiin verkko- ja 
tietoturvaharjoituksiin.

Or. de

Tarkistus 106
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) järjestettävä verkko- ja 
tietoturvaharjoituksia unionin tasolla ja 
tarvittaessa osallistuttava kansainvälisiin 
verkko- ja tietoturvaharjoituksiin.

(i) järjestettävä verkko- ja 
tietoturvaharjoituksia unionin tasolla ja 
tarvittaessa osallistuttava kansainvälisiin 
verkko- ja tietoturvaharjoituksiin sillä 
edellytyksellä, että asianomaiset 
jäsenvaltiot suojaavat unionin 
kansalaisten tiedot.

Or. fr

Tarkistus 107
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Henkilötietoja saa toimittaa 
ainoastaan vastaanottajille, joilla on 
oikeus käsitellä niitä tehtäviensä 
hoitamiseksi. Toimittaa voi ainoastaan 
sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä 
kyseisten tehtävien hoitamiseksi asiasta 
annetun unionin lainsäädännön 
mukaisesti. Käyttötarkoituksen 
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rajoittamisen periaatteen noudattaminen 
on varmistettava. Tietojen säilytysaika on 
enintään kuusi kuukautta, ja sitä voidaan 
jatkaa kerran samanpituiseksi ajaksi.

Or. fr

Tarkistus 108
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettujen perusteiden 
nojalla päätökset jäsenvaltioiden pääsystä 
tähän suojattuun infrastruktuuriin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 109
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos turvariskiin tai -poikkeamaan, josta 
on tehty varhaisvaroitus, epäillään 
liittyvän rikollisuutta, toimivaltaisten 
viranomaisten tai komission on 
ilmoitettava tästä Europolin yhteydessä 
toimivalle Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskukselle.

4. Jos turvariskiin tai -poikkeamaan, josta 
on tehty varhaisvaroitus, liittyy
rikollisuutta, toimivaltaisten viranomaisten 
tai komission on ilmoitettava tästä 
Europolin yhteydessä toimivalle Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskukselle.

Or. de
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Tarkistus 110
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Konkreettiset tiedustelutiedot 
elintärkeään kansalliseen 
infrastruktuuriin kohdistuvista 
kyberuhista on toimitettava kohteena 
olevien yksityisen sektorin laitosten 
turvallisuusselvitetylle henkilöstölle.

Or. en

Tarkistus 111
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– muoto ja menettelyt sille, miten 
toimivaltaiset viranomaiset keräävät ja 
jakavat yhteensopivaa ja vertailukelpoista 
tietoa turvariskeistä ja -poikkeamista,

– ohjeellisesti muoto ja menettelyt sille, 
miten toimivaltaiset viranomaiset keräävät 
ja jakavat yhteensopivaa ja 
vertailukelpoista tietoa turvariskeistä ja 
-poikkeamista,

Or. en

Tarkistus 112
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– menettelyt ja perusteet 
yhteistyöverkoston suorittamalle 
turvariskien ja -poikkeamien arvioinnille;

– perusteet yhteistyöverkoston 
suorittamalle turvariskien ja -poikkeamien 
arvioinnille;
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Or. en

Tarkistus 113
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta yhteistyöverkoston 
mahdollisuutta epäviralliseen 
kansainväliseen yhteistyöhön unioni voi 
tehdä kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen kanssa 
kansainvälisiä sopimuksia, joissa sallitaan 
ja organisoidaan niiden osallistuminen 
joihinkin yhteistyöverkoston toimiin. 
Tällaisissa sopimuksissa on otettava 
huomioon tarve taata yhteistyöverkostossa 
levitettävien henkilötietojen riittävä suoja.

Rajoittamatta yhteistyöverkoston 
mahdollisuuksia unioni voi tehdä 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa kansainvälisiä 
sopimuksia, joissa sallitaan ja 
organisoidaan niiden osallistuminen 
joihinkin yhteistyöverkoston toimiin. 
Tällaisissa sopimuksissa on taattava
yhteistyöverkostossa levitettävien 
henkilötietojen korkeatasoinen suoja.

Or. de

Tarkistus 114
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta yhteistyöverkoston 
mahdollisuutta epäviralliseen 
kansainväliseen yhteistyöhön unioni voi 
tehdä kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen kanssa 
kansainvälisiä sopimuksia, joissa sallitaan 
ja organisoidaan niiden osallistuminen 
joihinkin yhteistyöverkoston toimiin. 
Tällaisissa sopimuksissa on otettava 
huomioon tarve taata yhteistyöverkostossa 
levitettävien henkilötietojen riittävä suoja.

Rajoittamatta yhteistyöverkoston 
mahdollisuutta epäviralliseen 
kansainväliseen yhteistyöhön unioni voi 
tehdä kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen kanssa 
kansainvälisiä sopimuksia, joissa sallitaan 
ja organisoidaan niiden osallistuminen 
joihinkin yhteistyöverkoston toimiin. 
Tällaisia sopimuksia voidaan tehdä 
ainoastaan sellaisten jäsenvaltioiden 
kanssa, jotka huolehtivat siitä, että niiden 
kansalaisten tietosuoja on unionin tasoa 
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vastaavalla tasolla ja jotka antavat 
unionin kansalaisille mahdollisuuden 
puolustaa oikeuksiaan niiden alueella. 
Muuten ne voivat harjoittaa ainoastaan 
epävirallista yhteistyötä.

Or. fr

Tarkistus 115
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkishallinnot ja markkinatoimijat 
toteuttavat tarkoituksenmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet valvonnassaan 
olevien ja toiminnoissaan käyttämiensä 
verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen 
kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Näillä 
toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 
suhteutettu turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka. Erityisesti on 
toteutettava toimenpiteet, joilla ehkäistään 
ja minimoidaan niiden verkko- ja 
tietojärjestelmään niiden tarjoamissa 
keskeisissä palveluissa vaikuttavien 
turvapoikkeamien vaikutukset ja näin 
taataan näiden verkko- ja tietojärjestelmien 
tukemien palvelujen jatkuvuus.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkishallinnot ja markkinatoimijat 
toteuttavat tarkoituksenmukaiset ja 
oikeasuhteiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet valvonnassaan olevien ja 
toiminnoissaan käyttämiensä verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuuteen 
kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Näillä 
toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 
suhteutettu turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka. Erityisesti on 
toteutettava toimenpiteet, joilla ehkäistään 
ja minimoidaan niiden verkko- ja 
tietojärjestelmään niiden tarjoamissa 
keskeisissä palveluissa vaikuttavien 
turvapoikkeamien vaikutukset ja näin 
taataan näiden verkko- ja tietojärjestelmien 
tukemien palvelujen jatkuvuus.

Or. en

Tarkistus 116
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkishallinnot ja markkinatoimijat 
toteuttavat tarkoituksenmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet valvonnassaan 
olevien ja toiminnoissaan käyttämiensä 
verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen 
kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Näillä 
toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 
suhteutettu turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka. Erityisesti on 
toteutettava toimenpiteet, joilla ehkäistään 
ja minimoidaan niiden verkko- ja 
tietojärjestelmään niiden tarjoamissa 
keskeisissä palveluissa vaikuttavien 
turvapoikkeamien vaikutukset ja näin 
taataan näiden verkko- ja tietojärjestelmien 
tukemien palvelujen jatkuvuus.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkishallinnot ja markkinatoimijat 
toteuttavat tarkoituksenmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet valvonnassaan 
olevien ja toiminnoissaan käyttämiensä 
verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen 
kohdistuvien riskien rajoittamiseksi. Näillä 
toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 
suhteutettu turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka. Erityisesti on 
toteutettava toimenpiteet, joilla ehkäistään 
ja minimoidaan niiden verkko- ja 
tietojärjestelmään niiden tarjoamissa 
keskeisissä palveluissa vaikuttavien 
turvapoikkeamien vaikutukset ja näin 
taataan näiden verkko- ja tietojärjestelmien 
tukemien palvelujen jatkuvuus ja 
tietoturva.

Or. de

Tarkistus 117
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkishallinnot ja markkinatoimijat
toteuttavat tarkoituksenmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet valvonnassaan 
olevien ja toiminnoissaan käyttämiensä 
verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen 
kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Näillä 
toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 
suhteutettu turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka. Erityisesti on 
toteutettava toimenpiteet, joilla ehkäistään 
ja minimoidaan niiden verkko- ja 
tietojärjestelmään niiden tarjoamissa 
keskeisissä palveluissa vaikuttavien 
turvapoikkeamien vaikutukset ja näin 
taataan näiden verkko- ja tietojärjestelmien 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkishallinnot ja yritykset toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet valvonnassaan 
olevien ja toiminnoissaan käyttämiensä 
verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen 
kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Näillä 
toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 
suhteutettu turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka. Erityisesti on 
toteutettava toimenpiteet, joilla ehkäistään 
ja minimoidaan niiden verkko- ja 
tietojärjestelmään niiden tarjoamissa 
keskeisissä palveluissa vaikuttavien 
turvapoikkeamien vaikutukset ja näin 
taataan näiden verkko- ja tietojärjestelmien 
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tukemien palvelujen jatkuvuus. tukemien palvelujen jatkuvuus.

Or. fr

Tarkistus 118
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkishallinnot ja markkinatoimijat 
toteuttavat tarkoituksenmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet valvonnassaan 
olevien ja toiminnoissaan käyttämiensä 
verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen 
kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Näillä 
toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 
suhteutettu turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka. Erityisesti on 
toteutettava toimenpiteet, joilla ehkäistään 
ja minimoidaan niiden verkko- ja 
tietojärjestelmään niiden tarjoamissa 
keskeisissä palveluissa vaikuttavien 
turvapoikkeamien vaikutukset ja näin 
taataan näiden verkko- ja tietojärjestelmien 
tukemien palvelujen jatkuvuus.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkishallinnot ja markkinatoimijat 
toteuttavat tarkoituksenmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet valvonnassaan 
olevien ja toiminnoissaan käyttämiensä 
verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen 
kohdistuvien riskien havaitsemiseksi ja 
hallitsemiseksi tehokkaasti. Näillä 
toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 
suhteutettu turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka. Erityisesti on 
toteutettava toimenpiteet, joilla ehkäistään 
ja minimoidaan niiden verkko- ja 
tietojärjestelmään niiden tarjoamissa 
keskeisissä palveluissa vaikuttavien 
turvapoikkeamien vaikutukset ja näin 
taataan näiden verkko- ja tietojärjestelmien 
tukemien palvelujen jatkuvuus.

Or. en

Tarkistus 119
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkishallinnot ja markkinatoimijat 
ilmoittavat toimivaltaiselle viranomaiselle 
turvapoikkeamista, jotka vaikuttavat 
merkittävästi niiden tarjoamien keskeisten 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkishallinnot ja markkinatoimijat 
ilmoittavat toimivaltaiselle viranomaiselle 
sekä turvapoikkeamia että uhkia 
koskevista tiedoista, jotka vaikuttavat 
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palvelujen turvallisuuteen. niiden tarjoamien keskeisten palvelujen 
turvallisuuteen.

Or. en

Tarkistus 120
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta (uusi)

Tarkistus

(a) Kaupalliset ohjelmistovalmistajat ovat 
vastuussa turvallisuutta koskevasta 
vakavasta laiminlyönnistä huolimatta 
käyttäjäsopimuksessa olevista 
vastuuvapauslausekkeista.

Or. en

Perustelu

Kaupalliset ohjelmistovalmistajat vapauttavat itsensä lisenssisopimuksessa kaikesta 
vastuusta, joka saattaa aiheutua heikosta turvallisuusajattelusta ja ala-arvoisesta 
ohjelmoinnista. Jotta ohjelmistovalmistajia kannustettaisiin investoimaan 
turvallisuustoimenpiteisiin, vaaditaan erilaista kulttuuria. Sellainen saadaan aikaan vain, jos 
ohjelmistotuottajat ovat vastuussa turvallisuuspuutteista.


