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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 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.

Or. en
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Tarkistus 2

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, Euroopan 
parlamenttia ja jäsenvaltioita täyttämään 
nykyisessä ja tulevassa unionin 
lainsäädännössä asetetut verkko- ja 
tietoturvaan liittyvät oikeudelliset ja 
sääntelylliset vaatimukset edesauttaen näin 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Virasto varmistaa tietosuojan ja 
tietoturvan korkean tason.

Or. en

Tarkistus 4

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 

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

Or. en

Tarkistus 5

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 jäsenvaltioiden keskinäistä ja 
jäsenvaltioiden ja komission välistä 
yhteistyötä joko niiden pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan niiden pyrkiessä rajat 
ylittävissä asioissa ehkäisemään, 
havaitsemaan ja ratkaisemaan verkko- ja 
tietoturvaongelmia,

Or. en

Tarkistus 6

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 
tietoturvaan liittyvää tietoa,

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) arvioi säännöllisesti yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten kanssa 
verkko- ja tietoturvan tilaa Euroopassa,

d) arvioi säännöllisesti yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten kanssa
joko niiden pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan verkko- ja tietoturvan tilaa 
Euroopassa,

Or. en

Tarkistus 8

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 
yhteistyötä Euroopassa joko niiden 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ja 
erityisesti niiden pyrkimyksiä kehittää 
hyviä käytänteitä ja normeja ja vaihtaa 
tietoa näistä,

Or. en

Tarkistus 9

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,
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Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

f b) kerää, analysoi ja koordinoi 
ilmoituksia tietosuoja- ja 
tietoturvarikkomuksista ja perustaa 
varhaisvaroitusjärjestelmän rajatylittäviä 
verkko- ja tietoturvauhkia varten,

Or. en

Tarkistus 11

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 
yksityisyyden suojaan sekä toimii 
vertailukohtana turvallisuusalan parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamisessa käytännössä,

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) avustaa pyynnöstä jäsenvaltioita ja EU:n 
toimielimiä ja muita elimiä niiden 
pyrkimyksissä kehittää verkko- ja 
tietoturvaan liittyviä havaitsemis-, 
analysointi- ja reagointivalmiuksia,

i) avustaa jäsenvaltioita ja EU:n 
toimielimiä ja muita elimiä joko niiden 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan niiden 
pyrkimyksissä kehittää verkko- ja 
tietoturvaan liittyviä havaitsemis-, 
analysointi- ja reagointivalmiuksia,

Or. en

Tarkistus 13

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.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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 
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ehdokkaasta. Johtokunta ilmoittaa 
Euroopan parlamentille, miten tämä 
parlamentin lausunto on otettu 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 15

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.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta perustaa pääjohtajan (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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ehdotuksesta pysyvän sidosryhmän, joka 
koostuu asiaan liittyvien sidosryhmien, 
kuten tieto- ja viestintäteknologiatoimialan, 
kuluttajajärjestöjen, verkko- ja tietoturva-
alan akateemisten asiantuntijoiden sekä 
lainvalvonta- ja tietosuojaviranomaisten, 
edustajista.

versioon.)

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viraston toimipaikan on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:
(a) sen sijainnin on oltava keskeinen
(b) se on sijoitettava yhteen, yksinomaan 
virastolle tarkoitettuun rakennukseen, 
joka viraston olisi omistettava tai joka sen 
olisi vuokrattava
(c) sen on varmistettava paras 
mahdollinen fyysinen turvallisuus ja 
tietoturva
(d) sen on oltava kustannustehokkain 
ratkaisu.
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