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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella tähdätään yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseen koko 
unionissa. Valmistelija kannattaa ehdotuksen tavoitteita ja suosittelee tarkistuksia, joilla 
parannetaan oikeusvarmuutta sekä vahvistetaan suojatoimia ja yksilöiden ja yksityisyyden 
suojelua niin, että yksilöt voivat valvoa henkilökohtaisten tietojensa käyttöä ja luottaa 
verkkoympäristöön ja että voidaan luoda riskienhallintakulttuuri ja parantaa yksityisten ja 
julkisten toimijoiden välistä tiedonjakoa.

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään vahvistamaan viittauksia tietosuojalainsäädäntöön, 
selventämään, että verkkoyhteisöpalvelut ja sovelluskaupat eivät kuulu elintärkeisiin 
infrastruktuureihin (katso liitteen II muutokset) ja varmistamaan, että suhteellisuusperiaatetta 
kunnioitetaan korostamalla ehdotuksen siviilioikeudellista ulottuvuutta. Useimmiten häiriöt ja 
järjestelmien vikaantuminen eivät nimittäin johdu terroristien, rikollisten tai ulkomaisten 
vakoilijoiden tahallisista verkkohyökkäyksistä vaan tahattomista inhimillisistä erehdyksistä 
tai luonnollisista syistä. On äärimmäisen tärkeää, että EU pitää ehdotetun lainsäädännön 
täytäntöönpanon erillään aiheen sotilaallisista näkökohdista lukuun ottamatta turvallisuus- ja 
valvontateollisuuden tavoitteita ja ottaa huomioon kansainvälistyneet digitaaliset markkinat.

Edelleen on aihetta olla huolissaan ehdotetun järjestelmän suhteesta yleisen 
tietosuojalainsäädännön mukaiseen ilmoitusjärjestelmään ja niiden tehokkaasta toimimisesta 
rinnakkain. Muun muassa tämän vuoksi on korostettava, että yleinen tietosuoja-asetus tulisi 
hyväksyä ennen EU:n verkkoturvallisuutta koskevan lainsäädännön laatimista eikä sen 
jälkeen. Lisäksi olisi arvioitava todellisia rahoituksellisia ja hallinnollisia vaikutuksia mukaan 
luettuna yhteiskunnalliset kokonaiskustannukset eikä vain ilmoituksen tekemisestä johtuvia 
kustannuksia. Huolimattomasti ohjelmistoja kehittäviä ohjelmointiyrityksiä, jotka säästävät 
kustannuksissa vaarantaen asiakkaidensa yksityisyyden, ei voida kaikissa tapauksissa suojella 
käyttöehdoilla, joissa pidätetään kaikenlainen vastuu ohjelmistojen toimintahäiriöistä. Näillä 
yrityksillä on oltava kannustimia sen varmistamiseksi, että ohjelmistojen turvallisuus on 
asianmukaista. Lisäksi avainkäsitteitä olisi täsmennettävä eikä jätettävä niitä jäsenvaltioiden 
tulkinnan varaan (esimerkiksi käsitteiden ’julkishallinto’, ’merkittävä vaikutus’ merkitys sekä 
’tietoverkkorikollisuuden’ käytännön määritelmä vaativat selvennystä).

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Koska järjestelmät pettävät edelleen 
useimmiten tahattomista syistä, kuten 
luonnollisten syiden tai inhimillisten 
erehdysten takia, infrastruktuurien olisi 
oltava suojattuja tahallisia ja tahattomia 
toimintahäiriöitä vastaan ja elintärkeiden 
infrastruktuurien toimittajien olisi 
suunniteltava häiriönsietokykyyn 
perustuvia järjestelmiä, jotka pystyvät 
toimimaan, vaikka muut niiden 
valvonnan ulkopuolelle jäävät 
järjestelmät pettäisivät.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Euroopan unionin yleinen 
tietosuojalainsäädäntö olisi hyväksyttävä 
ennen EU:n verkkoturvalainsäädännön 
hyväksymistä. Näin ollen verkko- ja 
tietoturvadirektiivi olisi hyväksyttävä vasta 
yleisen tietosuoja-asetuksen hyväksymisen 
jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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/EY, 
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 asetuksen 
soveltamista.

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/EY, 
henkilötietojen käsittelystä ja 
yksityisyyden suojasta sähköisen 
viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 
2002 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/58/EY eikä 
yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 soveltamista.

Or. en

Perustelu

Vaikka viittaus asetukseen (EY) N:o 45/2001 löytyy johdanto-osan 39 kappaleesta, on tarpeen 
mainita se myös tässä tietosuojavaltuutetun lausunnon mukaisesti.

Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

’verkkojen sietokyvyllä’ verkko- tai 
tietojärjestelmän kykyä suojautua 
turvapoikkeamilta, kuten teknisiltä 
toimintahäiriöiltä, sähkökatkoksilta tai 
verkkoturvallisuuspoikkeamilta, sekä 
palautua täyteen toimintavalmiuteen 
niiden jälkeen;
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

’turvapoikkeamalla’ mitä tahansa tilannetta 
tai tapahtumaa, joka tosiasiassa vaikuttaa 
kielteisesti turvallisuuteen;

’turvapoikkeamalla’ mitä tahansa tilannetta 
tai tapahtumaa, joka tosiasiassa vaikuttaa 
kielteisesti turvallisuuteen ja keskeisten 
palveluiden tarjoamiseen;

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) riskinhallintajärjestelmä;

Or. en

Perustelu

Velvoite perustaa ’riskinhallintasuunnitelma’ on liian kapea, sillä käsite ei kata muita 
tietoturvaan liittyvien riskien hallinnassa tarvittavia toimintoja. Tietosuojavaltuutettu 
suosittelee, että luodaan ja ylläpidetään riskinhallintajärjestelmää, johon luonnollisesti 
sisältyy myös riskien arviointivaihe.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuudesta vastaava kansallinen 
toimivaltainen viranomainen, jäljempänä 
’toimivaltainen viranomainen’.

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuudesta vastaava kansallinen 
toimivaltainen siviiliviranomainen, 
jäljempänä ’toimivaltainen viranomainen’.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
noudatettava tiedon keräämisessä, 
käsittelyssä ja vaihtamisessa 
henkilötietojen suojelusta annetun 
direktiivin 95/46/EY 17 artiklan 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyöverkostossa toimivaltaisten 
viranomaisten on

Yhteistyöverkostossa toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että 
kerätään ja käsitellään vain niitä tietoja, 
joita kulloinkin tarvitaan, ja että yleisen 
tietosuoja-asetuksen sääntöjä 
noudatetaan ja
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Henkilötietoja saa antaa vain 
vastaanottajille, joiden täytyy käsitellä 
näitä tietoja suorittaakseen tehtäviään 
asianmukaisen oikeusperustan 
mukaisesti. Vain ne tiedot voidaan 
julkistaa, jotka ovat välttämättömiä 
tehtävien suorittamiseksi.
Käyttötarkoituksen rajoittamisen 
periaatteen noudattaminen on 
varmistettava. Tietojen säilyttämisen 
aikaraja on määriteltävä tässä 
direktiivissä esitettyjä tarkoituksia varten.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) se, täyttävätkö jäsenvaltiot 
suojattuun tiedonjakojärjestelmään 
osallistumisen ehdot sen varmistamiseksi, 
että kaikissa käsittelyn vaiheissa taataan 
korkeatasoinen verkkojen 
turvallisuusvalmius ja sietokyky mukaan 
luettuna asiamukaiset direktiivin 
95/46/EY 16 ja 17 artiklan sekä asetuksen 
(EY) N:o 45/2001 21 ja 22 artiklan 
mukaiset luottamuksellisuutta ja 
turvallisuutta koskevat toimet.

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten ja 
komission on varhaisvaroituksissa 
annettava kaikki asiaankuuluvat hallussaan 
olevat tiedot, joista voi olla hyötyä 
turvariskin tai -poikkeaman arvioinnissa.

2. Toimivaltaisten viranomaisten ja 
komission on varhaisvaroituksissa 
annettava kaikki asiaankuuluvat hallussaan 
olevat tiedot, joista voi olla hyötyä 
turvariskin tai -poikkeaman arvioinnissa,
yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan pyytää jäsenvaltiota 
antamaan kaikki tarvittavat tiedot tietystä 
turvariskistä tai -poikkeamasta.

3. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan pyytää jäsenvaltiota 
antamaan kaikki tarvittavat tiedot tietystä 
turvariskistä tai -poikkeamasta yleisen 
tietosuoja-asetuksen säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos turvariskiin tai -poikkeamaan, josta 
on tehty varhaisvaroitus, epäillään liittyvän 
rikollisuutta, toimivaltaisten viranomaisten 

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

tai komission on ilmoitettava tästä 
Europolin yhteydessä toimivalle Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskukselle yleisen
tietosuoja-asetuksen säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ohjelmistonvalmistajien vastuulla on 
puuttua tietoturvaloukkauksiin 24 tunnin 
kuluessa siitä, kun vakava tapaus on 
tullut niiden tietoon, ja 72 tunnin 
kuluessa sellaisen tietoturvaloukkauksen 
tapauksessa, jonka vaikutukset eivät 
todennäköisesti johda huomattaviin 
taloudellisiin menetyksiin tai vakaviin 
yksityisyyden loukkauksiin.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Vastuuvapauslausekkeet eivät suojaa 
kaupallisia ohjelmistonvalmistajia, jos 
voidaan osoittaa, että niiden tuotteita ei 
ole suunniteltu käsittelemään 
ennakoitavissa olevia turvallisuusuhkia.

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevien 1 ja 2 kohdan 
vaatimuksia sovelletaan kaikkiin Euroopan 
unionissa palveluja tarjoaviin 
markkinatoimijoihin.

3. Edellä olevien 1 ja 2 kohdan 
vaatimuksia sovelletaan kaikkiin Euroopan 
unionissa palveluja tarjoaviin 
markkinatoimijoihin ja 
ohjelmistonvalmistajiin. Edellä 
2 kohdassa tarkoitetun turvapoikkeamia 
koskevan ilmoituskäytännön 
soveltaminen ei saa rajoittaa sovellettavan 
tietosuojalain mukaista henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksia koskevaa 
ilmoitusvelvollisuutta.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) CERT-ryhmän on toteutettava ja 
hallinnoitava turvallisuustoimenpiteitä, 
joilla voidaan varmistaa sen 
vastaanottamien ja käsittelemien tietojen 
luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja 
aitous.

(b) CERT-ryhmän on toteutettava ja 
hallinnoitava turvallisuustoimenpiteitä, 
joilla voidaan varmistaa sen 
vastaanottamien ja käsittelemien tietojen 
luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja 
aitous tietosuojavaatimusten mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Markkinatoimijoiden luettelo Markkinatoimijoiden luettelo

Markkinatoimijat, joita tarkoitetaan 3 
artiklan 8 kohdan a alakohdassa:

Markkinatoimijat, joita tarkoitetaan 3 
artiklan 8 kohdan a alakohdassa:

1. Sähköisen kaupankäynnin alustat 1. Sähköisen kaupankäynnin alustat
2. Internet-välitteiset maksupalvelut 2. Internet-välitteiset maksupalvelut

3. Verkkoyhteisöpalvelut
4. Hakukoneet 3. Hakukoneet

5. Pilvipalvelut 4. Pilvipalvelut

6. Sovelluskaupat

Or. en


