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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

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

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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietojärjestelmiin 
kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kumoamisesta

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0517),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 83 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0239/2010),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 4. toukokuuta 2011 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

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

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää tietojärjestelmiin kohdistuvia 
hyökkäyksiä koskevia jäsenvaltioiden 
rikosoikeudellisia säännöksiä ja parantaa 
oikeus- ja muiden toimivaltaisten 

(1) Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää tietojärjestelmiin kohdistuvia 
hyökkäyksiä koskevia jäsenvaltioiden 
rikosoikeudellisia säännöksiä ja parantaa 
oikeus- ja muiden toimivaltaisten 

                                               
1 EUVL C 218, 23.7.2011, s. 130.



PE476.089v01-00 6/27 PR\884601FI.doc

FI

viranomaisten, jäsenvaltioiden poliisi- ja 
muut erikoistuneet 
lainvalvontaviranomaiset mukaan 
luettuina, välistä yhteistyötä.

viranomaisten, jäsenvaltioiden ja unionin 
poliisi- ja muut erikoistuneet 
lainvalvontaviranomaiset sekä unionin 
erityisvirastot mukaan luettuina, välistä 
yhteistyötä.

Or. en

Perustelu

Tietojärjestelmiä vastaan tehtyjen hyökkäysten rajatylittävän luonteen vuoksi jäsenvaltioiden 
ja Euroopan unionin oikeus- ja poliisiviranomaisten välistä yhteistyötä on parannettava.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tietojärjestelmiä vastaan tehdyt 
hyökkäykset, erityisesti järjestäytyneen 
rikollisuuden toimesta, ovat kasvava uhka, 
ja samalla tietojärjestelmiin kohdistuvien 
terrorihyökkäysten tai poliittisista syistä 
tapahtuvien hyökkäysten mahdollisuus 
herättää lisääntyvää huolta, sillä 
tietojärjestelmät ovat osa jäsenvaltioiden ja 
unionin elintärkeää infrastruktuuria. Koska 
hyökkäykset uhkaavat turvallisemman 
tietoyhteiskunnan toteuttamista sekä 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvan alueen kehittämistä, niihin on 
varauduttava Euroopan unionin tasolla.

(2) Tietojärjestelmiä vastaan tehdyt 
hyökkäykset, erityisesti järjestäytyneen 
rikollisuuden toimesta, ovat kasvava uhka, 
ja samalla tietojärjestelmiin kohdistuvien 
terrorihyökkäysten tai poliittisista syistä 
tapahtuvien hyökkäysten mahdollisuus 
herättää lisääntyvää huolta, sillä 
tietojärjestelmät ovat osa jäsenvaltioiden ja 
unionin elintärkeää infrastruktuuria. 
Elintärkeitä infrastruktuureja vastaan 
tehdyillä hyökkäyksillä voi olla 
huomattavia rajatylittäviä vaikutuksia, ja 
ne voivat keskeyttää tai tuhota palveluja, 
jotka ovat ehdottoman tärkeitä unionin 
kansalaisten turvallisuudelle, 
turvatoimille, terveydenhuollolle, 
liikkuvuudelle sekä sosiaaliselle ja 
taloudelliselle hyvinvoinnille ja 
julkishallinnon alan asianmukaiselle 
toiminnalle muun muassa voimaloiden, 
liikenneverkkojen ja hallitusten verkkojen 
alalla. Koska hyökkäykset uhkaavat 
turvallisemman tietoyhteiskunnan 
toteuttamista sekä vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen kehittämistä, niihin on varauduttava 
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Euroopan unionin tasolla.

Or. en

Perustelu

On esitettävä tietoverkkohyökkäysten mahdolliset vaikutukset ja laajuus varsinkin silloin, kun 
ne on tehty elintärkeitä infrastruktuureja vastaan.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Vaikka rikoksentekijän todellisen 
henkilöllisyyden salaaminen ja tällä 
tavoin aiheutettu vahinko 
henkilöllisyyden oikealle haltijalle ovat 
tärkeitä tekijöitä määriteltäessä 
seuraamuksia tämän direktiivin 
soveltamisalalla, unionin olisi kuitenkin 
luotava horisontaalinen väline, joka 
kattaa nämä ja muut asiaan liittyvät 
rikokset kokonaisvaltaisemmin ja jossa 
otetaan huomioon muun muassa 
henkilöllisyysvarkaus, yhteys henkilöiden 
nimiä koskevaan lainsäädäntöön ja 
kuluttajansuoja.     

Or. en

Perustelu

Rikoksentekijän todellisen henkilöllisyyden salaaminen ja henkilöllisyyden oikealle haltijalle 
aiheutettu vahinko eivät ole tärkeitä ainoastaan rikosten rankaisemisen kannalta tämän 
direktiivin soveltamisalalla. Pitkällä aikavälillä tähän ja siihen liittyviin rikoksiin olisi 
pikemminkin puututtava horisontaalisella välineellä, jonka soveltamisala on laajempi kuin 
tietojärjestelmiä vastaan tehdyt hyökkäykset. 
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Neuvoston 27 ja 28 päivänä 
marraskuuta 2008 antamien päätelmien 
mukaan jäsenvaltioiden ja komission 
kanssa olisi luotava uusi strategia ottaen 
huomioon tietoverkkorikollisuutta 
koskevan Euroopan neuvoston vuonna 
2001 tekemän yleissopimuksen sisältö.
Kyseinen yleissopimus on oikeudellinen 
viitekehys torjuttaessa 
tietoverkkorikollisuutta, tietojärjestelmiin 
kohdistuvat hyökkäykset mukaan luettuina. 
Tämä direktiivi pohjautuu mainittuun 
yleissopimukseen.

(8) Neuvoston 27 ja 28 päivänä 
marraskuuta 2008 antamien päätelmien 
mukaan jäsenvaltioiden ja komission 
kanssa olisi luotava uusi strategia ottaen 
huomioon tietoverkkorikollisuutta 
koskevan Euroopan neuvoston vuonna 
2001 tekemän yleissopimuksen sisältö.
Kyseinen yleissopimus on oikeudellinen 
viitekehys torjuttaessa 
tietoverkkorikollisuutta, tietojärjestelmiin 
kohdistuvat hyökkäykset mukaan luettuina. 
Tämä direktiivi pohjautuu mainittuun 
yleissopimukseen. Siksi on tärkeää, että 
jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä 
ratifioineet tietoverkkorikollisuutta 
koskevaa Euroopan neuvoston 
yleissopimusta, ratifioivat sen viipymättä.

Or. en

Perustelu

Koska tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus on keskeinen kansainvälisen oikeuden 
väline tietoverkkorikollisuuden torjunnassa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet 
sitä, olisi kannustettava sen ratifiointiin johdonmukaisuuden vuoksi ja poliittisena 
osoituksena.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kun otetaan huomioon hyökkäysten 
toteuttamistavat ja laitteistojen ja 
ohjelmistojen nopea kehitys, tässä 
direktiivissä tarkoitetaan 'välineillä' 
sellaisia välineitä, joita voidaan käyttää 
tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten 

(9) Kun otetaan huomioon hyökkäysten 
toteuttamistavat ja laitteistojen ja 
ohjelmistojen nopea kehitys, tässä 
direktiivissä tarkoitetaan 'välineillä' 
sellaisia välineitä, joita voidaan käyttää 
tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten 
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tekemiseen. Välineillä tarkoitetaan 
esimerkiksi haittaohjelmia, mukaan lukien 
bottiverkot, joita käytetään 
tietoverkkohyökkäysten tekemiseen.

tekemiseen. Välineillä tarkoitetaan 
esimerkiksi haittaohjelmia, mukaan lukien 
bottiverkot, joita käytetään 
tietoverkkohyökkäysten tekemiseen. Nämä 
välineet ovat vain muutamia niistä 
monista mahdollisuuksista, joilla 
tietojärjestelmiä vastaan voidaan hyökätä. 
Tätä taustaa vasten olisi jatkettava ja 
tehostettava työtä tietotekniikka-
arkkitehtuuria koskevan unionin 
strategian ja erityisesti 
etäresurssipalvelujen (pilvipalvelujen), 
tekninen standardointi ja yhteinen 
säädöskehys mukaan luettuina, aloilla. 

Or. en

Perustelu

Tämänhetkisen teknisen kehityksen vuoksi on tärkeää viitata etäresurssipalveluihin 
(pilvipalveluihin). Pilvipalveluita varten tarvitaan lisää teknistä standardointia ja yhteinen 
EU:n säädöskehys. Tämä tehostaisi myös EU:n roolia uusimman tekniikan ja turvallisten 
tietotekniikkastruktuurien toimittajana ja käyttäjänä. 

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Tässä direktiivissä tarkoitettujen 
rikosten todisteiden hävittämiseen 
suunnitellun tietokoneohjelman tahallista 
käyttöä oikeudettomasti olisi pidettävä 
joko avunantona tai erillisenä 
rangaistavana tekona.

Or. en

Perustelu

Vaikka todisteiden hävittämiseen suunniteltu tietokoneohjelma ei ole tämän direktiivin 
7 artiklassa tarkoitettu väline, sen käyttäminen kuitenkin tukee verkkohyökkäyksiä. Siksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen ohjelman käyttöä pidetään joko avunantona 
tai omana rikoksenaan (kuten rikostutkinnan estämisenä).  
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tämän direktiivin tarkoituksena ei ole 
asettaa rikosvastuuta silloin, kun teko on 
tehty ilman rikollista tarkoitusta, vaan 
tarkoituksena on tietojärjestelmien 
luvallinen testaus tai suojelu.

(10) Tämän direktiivin tarkoituksena ei ole 
asettaa rikosvastuuta silloin, kun teko on 
tehty ilman rikollista tarkoitusta, vaan 
tarkoituksena on tietojärjestelmien 
lainmukainen testaus tai suojelu, tai kun 
järjestelmään pääsyä koskevan luvan 
epääminen on itsessään oikeuksien 
väärinkäyttö.

Or. en

Perustelu

Ilmaus "luvallinen testaus" voidaan tulkita siten, että se edellyttäisi virallista lupaa ennen 
omien tietojärjestelmien turvatestausta. Tämä vesittäisi täysin ilman rikollista tarkoitusta 
tehtävien omien testien tehokkuuden ja käytännöllisyyden. Rikosvastuuta ei pitäisi olla 
myöskään silloin, kun järjestelmään pääsyn rajoittaminen on itsessään laitonta.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tietoverkkorikollisuuden torjuntaa 
koskevan unionin politiikan perustamista
varten 24 päivänä lokakuuta 2008, 27 ja 
28 päivänä marraskuuta 2008 ja 
26 päivänä huhtikuuta 2010 kokoontunut 
oikeus- ja sisäasioiden neuvosto antoi 
päätelmissään Europolille erityisen roolin 
tämän tavoitteen edistämisessä. Siksi 
Europolin olisi perustettava 
eurooppalainen foorumi ja isännöitävä 
tätä foorumia, joka olisi kansallisten 
foorumien yhteyselin ja jonka 
tarkoituksena olisi muun muassa koota ja 
keskittää internetissä havaittuja rikoksia 
koskevat tiedot. Siihen olisi sisällyttävä 
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tiedot rikoksentekijöistä ja heidän 
toimintatavoistaan. Euroopan 
poliisiviraston (Europol) perustamisesta 
6 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn 
neuvoston päätöksen 2009/371/YOS1 ja 
erityisesti sen V luvussa tarkoitetun 
henkilötietojen suojan mukaisesti sekä 
rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja 
oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien 
henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä 
marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS1 mukaisesti 
tässä direktiivissä otetaan huomioon 
Europolille osoitetut tehtävät. 
______________________

1 EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.
2 EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.

Or. en

Perustelu

Tietojärjestelmiä vastaan tehtyjen hyökkäysten rajatylittävän luonteen ja Europolin 
koordinointiroolin vuoksi on määriteltävä viraston asema tietoverkkohyökkäysten alalla.  
Eurooppa-neuvosto on jo antanut tätä varten arvokkaita ohjeita, jotka olisi otettava 
huomioon tässä direktiivissä.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Jotta tietoverkkorikollisuutta 
voidaan torjua tehokkaasti, on myös 
vahvistettava tietojärjestelmiä 
suojaamalla niitä tehokkaammin 
hyökkäyksiltä. Tässä yhteydessä 
keskeisessä asemassa olisi oltava 
vähimmäisvaatimusten vahvistaminen 
tietojärjestelmien asianmukaiselle 
suojaamiselle. Siksi unionin ja 
jäsenvaltioiden toimilla 
tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi on 
vaikutusta ainoastaan, jos tätä direktiiviä 
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täydennetään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
67 artiklan 3 kohdan ja 84 artiklan 
mukaisesti hyväksytyillä näitä rikoksia 
ehkäisevillä toimenpiteillä. 

Or. en

Perustelu

Vaikka rikosoikeus on tärkeä tekijä tietoverkkorikollisuuden torjunnassa, se on kuitenkin 
viimeinen askel hyökkäyksen tapahduttua. Siksi EU:n olisi vauhditettava toimiaan 
järjestelmiensä suojaamiseksi paremmin esimerkiksi tietojärjestelmien asianmukaista 
suojaamista koskevien vähimmäisvaatimusten avulla.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Jäsenvaltioiden olisi pidettävä 
tietojärjestelmiensä ja niihin liittyvien 
tietojen suojaamista osana 
huolellisuusvelvollisuuttaan. 
Kohtuullisesti havaittavia uhkia vastaan 
olisi tarjottava kohtuullinen suojan taso. 
Tämän suojaamisen kustannusten ja 
rasitteen olisi oltava suhteessa kohteiksi 
joutuneille aiheutuneeseen 
todennäköiseen vahinkoon nähden. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot käsittelevät itse tärkeitä ja arkaluonteisia tietoja, joita ovat esimerkiksi vero- tai 
sairausvakuutustiedot. Sen vuoksi niiden huolellisuusvelvollisuutena on suojata 
asianmukaisesti näitä tietoja hyökkäyksiltä.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 d) Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava asianmukaisia toimia, jotta 
niiden oikeudenkäyttövaltaan kuuluvat 
oikeushenkilöt velvoitetaan suojaamaan 
vastuullaan olevia henkilötietoja tässä 
direktiivissä tarkoitetuilta rikoksilta.  
Oikeushenkilöiden olisi tarjottava 
kohtuullinen suojan taso kohtuullisesti 
havaittavia uhkia vastaan. Tämän suojan 
kustannusten ja rasitteen olisi oltava 
suhteessa kohteiksi joutuneille 
aiheutuneeseen todennäköiseen 
vahinkoon nähden. Kun oikeushenkilö ei 
selvästi ole pystynyt tarjoamaan 
kohtuullista suojan tasoa ja kun tämän 
laiminlyönnin aiheuttama vahinko on 
huomattava, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että tämä oikeushenkilö 
voidaan asettaa syytteeseen.

Or. en

Perustelu

Henkilötietoja käsitellessään oikeushenkilöt ovat vastuussa tämän tiedon suojaamisesta 
asianmukaisella tasolta kohtuullisesti havaittavia uhkia vastaan. Jos ne eivät pysty 
tarjoamaan tätä suojan tasoa, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tämä oikeushenkilö 
voidaan asettaa syytteeseen.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 e) Palveluntarjoajien ja -tuottajien 
sekä lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten 
yhteistyötä olisi edistettävä ja 
parannettava samalla kun kunnioitetaan 
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täysimääräisesti oikeusvaltiota ja 
erityisesti oikeusvarmuutta ja 
ennakoitavuutta sekä epäiltyjen ja 
syytettyjen oikeuksien suojaamista, kuten 
syyttömyysolettamaa ja 
oikeussuojakeinoa. Tähän sisältyy 
esimerkiksi palveluntarjoajien tuki 
laittomien järjestelmien tai toimintojen 
sulkemiseksi.

Or. en

Perustelu

Yksityisen ja julkisen alan palvelujen yhteistyö on olennaista tietoverkkohyökkäysten 
tehokasta torjuntaa varten.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 f) Sen estämättä, mitä toisaalta 
palveluntarjoajien ja -tuottajien ja 
lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten 
kaltaisten oikeushenkilöiden 
vapaaehtoisesta yhteistyöstä säädetään, 
jäsenvaltioiden olisi määriteltävä 
tapaukset, joissa toiminnan laiminlyönti 
voisi itsessään merkitä rikollista 
toimintaa.  

Or. en

Perustelu

Tilanne, jossa oikeushenkilöt eivät toimi yhteistyössä rikostutkinnassa tai estävät sitä, on 
perin vaarallinen ja sitä voitaisiin pitää avunantona esimerkiksi tässä direktiivissä 
tarkoitettuihin rikoksiin.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden tietojärjestelmiin 
kohdistuviin hyökkäyksiin liittyvien 
lainsäädäntöjen merkittävät puutteet ja 
lainsäädäntöjen väliset erot saattavat 
vaikeuttaa järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin torjuntaa sekä hankaloittaa 
tehokasta poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötä tällä alalla. Koska nykyaikaiset 
tietojärjestelmät eivät tunne 
maantieteellisiä rajoja, niihin kohdistuvilla 
hyökkäyksillä on rajat ylittävä ulottuvuus, 
mikä korostaa pikaista tarvetta lähentää 
edelleen jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä 
tällä alalla. Lisäksi rikosoikeudenkäyntejä 
koskevien toimivaltaristiriitojen 
ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta annetun 
neuvoston puitepäätöksen 2009/948/YOS 
pitäisi helpottaa tietojärjestelmiin 
kohdistuvia hyökkäyksiä koskevien 
syytetoimien koordinointia.

(13) Jäsenvaltioiden tietojärjestelmiin 
kohdistuviin hyökkäyksiin liittyvien 
lainsäädäntöjen merkittävät puutteet ja 
lainsäädäntöjen väliset erot saattavat 
vaikeuttaa järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin torjuntaa sekä hankaloittaa 
tehokasta poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötä tällä alalla. Koska nykyaikaiset 
tietojärjestelmät eivät tunne 
maantieteellisiä rajoja, niihin kohdistuvilla 
hyökkäyksillä on rajat ylittävä ulottuvuus, 
mikä korostaa pikaista tarvetta lähentää 
edelleen jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä 
tällä alalla. Lisäksi rikosoikeudenkäyntejä 
koskevien toimivaltaristiriitojen 
ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta annetun 
neuvoston puitepäätöksen 2009/948/YOS 
asianmukaisen täytäntöönpanon ja 
soveltamisen pitäisi helpottaa 
tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä 
koskevien syytetoimien koordinointia.

Or. en

Perustelu

Kielellinen korjaus.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten parempi yhteistyö 
unionissa on olennaisen tärkeää 
tietoverkkorikosten tehokkaassa 
torjunnassa. Komission ja jäsenvaltioiden 
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olisi tässä yhteydessä tehostettava 
toimiaan, jotka koskevat lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten asianmukaista 
koulutusta, jotta lisättäisiin ymmärrystä 
tietoverkkorikollisuudesta ja sen 
vaikutuksesta sekä edistettäisiin 
yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa esimerkiksi Euroopan 
oikeudellisen verkoston kautta Europolin, 
Eurojustin ja Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston avulla.

Or. en

Perustelu

Tietoverkkorikollisten syyttämiseen liittyvien toimijoiden asianmukainen koulutus on tärkeää 
tietoverkkorikollisuuden torjunnassa. EU:n tasolla on jo välineitä tämän yhteistyön ja 
koulutuksen tehostamiseksi. Tämä on vielä tärkeäpää siksi, että poliisi- ja oikeusviranomaiset 
toimivat oikeusjärjestelmissä, joissa rikokset määritellään eri tavalla. Näin ollen 
vastavuoroinen ymmärrys on ratkaisevaa.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Tämän koulutuksen ja 
tiedonvaihdon olisi lisättävä tietoisuutta 
kansallisten oikeusjärjestelmien eroista ja 
rikoskanteisiin liittyvistä ongelmista, jotka 
johtuvat rikoksen vakavuutta koskevista 
kansallisten säännösten eroista, 
esimerkiksi vahingon tason osalta, ja 
toimivallan jaosta kansallisten 
lainvalvontaviranomaisten välillä.  

Or. en

Perustelu

Kun tietoverkkohyökkäyksistä nostetaan kanteita, poliisi- ja oikeusviranomaiset ovat 
tilanteessa, jossa oikeusjärjestelmissä määritellään rikokset eri tavalla. Näin ollen 
vastavuoroinen ymmärrys on ratkaisevaa.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ilmaisulla 'oikeudettomasti' tarkoitetaan 
järjestelmään tunkeutumista tai sen 
häirintää, johon ei ole järjestelmän tai sen 
osan omistajan tai muun oikeudenhaltijan 
lupaa tai joka ei ole sallittua kansallisen 
lainsäädännön mukaan.

d) ilmaisulla 'oikeudettomasti' tarkoitetaan 
järjestelmään tunkeutumista, sen käyttöä
tai sen häirintää, johon ei ole järjestelmän 
tai sen osan omistajan tai muun 
oikeudenhaltijan lupaa, mikäli tällaisen 
luvan epääminen ei ole itsessään 
oikeuksien väärinkäyttö, tai joka ei ole 
sallittua kansallisen lainsäädännön 
mukaan.

Or. en

Perustelu

Tiedon vapaata virtaamista ei pidä rajoittaa siten, että luvan epääminen itse asiassa rikkoo 
muita oikeuksia, esimerkiksi oikeutta vapaaseen tiedonvälitykseen. Luvan epääminen voi siksi 
olla itsessään oikeuksien väärinkäyttö.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) 'vähäisenä tapauksena' voidaan pitää 
esimerkiksi tilannetta, jossa yleiseen tai 
yksityiseen etuun, esimerkiksi 
tietokonejärjestelmän tai -tiedon eheyteen 
taikka henkilön koskemattomuuteen, 
oikeuksiin tai muihin etuihin, kohdistuva 
vahinko ja/tai uhka on merkityksetön tai 
luonteeltaan sellainen, että 
rikosoikeudellisen seuraamuksen 
määrääminen lakisääteisissä rajoissa tai 
rikosvastuuseen asettaminen ei ole 
tarpeen;

Or. en
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Perustelu

"Vähäiset tapaukset" ovat tämän direktiivin olennainen tekijä rikosta määriteltäessä. 
Oikeusvarmuuden vuoksi tämä termi on määriteltävä.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – d b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) 'elintärkeällä 
tietojärjestelmäinfrastruktuurilla’ 
tarkoitetaan infrastruktuurien 
tietojärjestelmiä, jotka ovat tarpeellisia 
yhteiskunnan välttämättömien 
toimintojen, terveydenhuollon, 
turvallisuuden, turvatoimien sekä väestön 
taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
ylläpitämiseksi ja joiden 
vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 
merkittävä vaikutus jäsenvaltioon sen 
vuoksi, että kyseisiä toimintoja ei kyetä 
ylläpitämään.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi on selvennettävä ilmaisua "elintärkeä 
tietojärjestelmäinfrastruktuuri". Komission vihreässä kirjassa KOM(2005)0576 sekä 
tiedonannoissa KOM(2011)0163 ja KOM(2009)0149 elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden 
suojaamisesta annetaan arvokasta tietoa asiasta.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton tunkeutuminen 
tietojärjestelmään tai sen osaan on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko, 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton tunkeutuminen –
eli murtautuminen tietojärjestelmään tai 
sen osaan – on rikosoikeudellisesti 
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ainakin jos kyse ei ole vähäisestä 
tapauksesta.

rangaistava teko, ainakin jos kyse ei ole 
vähäisestä tapauksesta.

Kukin jäsenvaltio voi päättää, että 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetusta 
menettelystä syytetään vain, jos teko on 
tehty murtamalla turvajärjestelyt.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi on määriteltävä ilmaus "tunkeutuminen". Luvattoman 
tunkeutumisen olisi edellytettävä turvajärjestelyjen murtamista. Luvaton tunkeutuminen 
avoimeen langattomaan verkkoon voitaisiin esimerkiksi määritellä rikokseksi. 

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
tahallinen ja oikeudeton teknisin keinoin 
tapahtuva tiedon hankkiminen 
tietojärjestelmän sisäisestä tai 
tietojärjestelmien välisestä 
luottamuksellisesta datan siirrosta, sekä 
tällaista dataa sisältävästä 
tietojärjestelmästä lähtevästä 
sähkömagneettisesta säteilystä on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton teknisin keinoin 
tapahtuva tiedon hankkiminen 
tietojärjestelmän sisäisestä tai 
tietojärjestelmien välisestä 
luottamuksellisesta datan siirrosta, sekä 
tällaista dataa sisältävästä 
tietojärjestelmästä lähtevästä 
sähkömagneettisesta säteilystä on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko
ainakin, kun kyse ei ole vähäisestä 
tapauksesta.

Viestintäsalaisuuden loukkaaminen 
(tietojen laiton sieppaus) teknisin keinoin 
liittyy viestin sisällön kuuntelemiseen, 
seurantaan tai valvontaan joko suoraan 
tunkeutumalla tietojärjestelmään ja 
käyttämällä sitä tai epäsuorasti 
käyttämällä elektronista salakuuntelua tai 
salakuuntelulaitteita.  
Viestintäsalaisuuden loukkaaminen voi 
käsittää myös tallentamisen.
Teknisiin keinoihin kuuluvat tekniset 
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laitteet, jotka on yhdistetty siirtolinjoihin, 
sekä laitteet, joilla kerätään ja 
tallennetaan langattomia viestejä, 
mukaan luettuina tietokoneohjelmien, 
salasanojen ja koodien käyttö.

Or. en

Perustelu

Tähän artiklaan ei pitäisi sisältyä rikoksena vähäisiä tapauksia, jotta oltaisiin 
johdonmukaisia 3–5 artiklan kanssa. Lisäksi "viestintäsalaisuuden loukkaaminen" on 
määriteltävä. Tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen selitysmuistion 53 kohdassa 
annetaan arvokasta tietoa tästä. Oikeusvarmuuden vuoksi on selvennettävä termi "tekniset 
keinot".  Tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen selitysmuistion 53 kohdan 
toisessa osassa annetaan hyödyllinen määritelmä tästä.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavien tahallinen ja oikeudeton 
tuottaminen, myynti, hankkiminen, tuonti, 
hallussapito, levittäminen tai muu 
saataville asettaminen on rangaistava teko, 
kun tarkoituksena on käyttää niitä 3–
6 artiklassa rangaistaviksi säädettyjen 
rikosten tekemiseen.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavien tahallinen ja oikeudeton 
tuottaminen, myynti, hankkiminen, tuonti, 
levittäminen tai muu saataville asettaminen 
on rangaistava teko, kun tarkoituksena on 
selvästi käyttää niitä 3–6 artiklassa 
rangaistaviksi säädettyjen rikosten 
tekemiseen.

Or. en

Perustelu

Koska ohjelmia voidaan käyttää kahdella tavalla, laillisiin ja rikollisiin tarkoituksiin, 
välineen hallussapitoa ei olisi pidettävä rankaistavana. Lisäksi tässä artiklassa tarkoitettujen 
tekojen tarkoituksen olisi oltava rangaistavaa vain, jos tavoitteena on selvästi rikoksen 
tekeminen.
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) väline, mukaan luettuna
tietokoneohjelma, joka on suunniteltu tai 
muutettu ensisijaisesti 3–6 artiklan 
mukaisesti rangaistaviksi säädettyjen 
rikosten tekemistä varten;

a) tietokoneohjelma, joka on selvästi
suunniteltu tai muutettu 3–6 artiklassa 
mukaisesti rangaistaviksi säädettyjen 
rikosten tekemistä varten;

Or. en

Perustelu

Ilmaus "väline" luo oikeudellista epävarmuutta, ja se voidaan tutkita esimerkiksi pelkäksi 
laitteistoksi (hardwareksi). Tämän vuoksi se olisi poistettava. Lisäksi ilmaus "ensisijaisesti" ei 
ole riittävän selvä ja sitä voitaisiin täsmentää käyttämällä ilmausta "selvästi". 

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yllytys, avunanto ja yritys (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yllytys tai avunanto 3–7 artiklassa
tarkoitettuihin tekoihin on 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yllytys ja avunanto 3–7 artiklassa
tarkoitettujen tekojen tekemiseen on 
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rikosoikeudellisesti rangaistava teko. rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

Or. en

Perustelu

Kielellisiä korjauksia.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–8 artiklassa 
tarkoitetuista teoista voidaan määrätä 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
rikosoikeudelliset seuraamukset.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään viisi vuotta vankeutta, kun teot 
on tehty puitepäätöksessä 2008/841/YOS 
annetun määritelmän mukaisen 
rikollisjärjestön puitteissa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 4–7 artiklassa
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään viisi vuotta vankeutta, kun teot 
on tehty puitepäätöksessä 2008/841/YOS 
annetun määritelmän mukaisen 
rikollisjärjestön puitteissa. Näissä
tapauksissa ei sovelleta puitepäätöksessä 
vahvistettuja seuraamuksia.
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Or. en

Perustelu

Puitepäätöksen 2008/841/YOS 3 artiklassa vahvistetaan kahdesta viiteen vuoteen kestävä 
vapausrangaistus rikoksista, jotka on tehty rikollisjärjestön puitteissa, kun taas tämän 
ehdotuksen 10 artiklassa säädetään vähintään viiden vuoden enimmäisseuraamuksesta. 
Oikeusvarmuuden vuoksi on siksi selvennettävä, mitä rangaistusta sovelletaan 
rikollisjärjestön puitteissa tehtyihin tietoverkkorikoksiin.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään viisi vuotta vankeutta, kun teot 
on tehty käyttämällä välinettä, jonka 
tarkoituksena on käynnistää hyökkäyksiä, 
jotka vaikuttavat merkittävään määrään 
tietojärjestelmiä tai aiheuttavat 
huomattavaa vahinkoa esimerkiksi 
järjestelmäpalvelujen keskeytyksinä, 
taloudellisina kustannuksina tai 
henkilötietojen menetyksinä.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 4–6 artiklassa
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään viisi vuotta vankeutta, kun teot 
on tehty käyttämällä välinettä, jonka 
tarkoituksena on käynnistää hyökkäyksiä, 
jotka vaikuttavat merkittävään määrään 
tietojärjestelmiä tai aiheuttavat vakavaa
vahinkoa esimerkiksi järjestelmäpalvelujen 
keskeytyksinä, taloudellisina 
kustannuksina tai henkilötietojen 
menetyksinä, tai kun teot on tehty 
elintärkeää 
tietojärjestelmäinfrastruktuuria vastaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 4–6 artiklan rikokset ovat erityisen vakavia rikoksia laajamittaisesti tehtyinä ja 
vakavaa haittaa aiheuttavina tai elintärkeitä tietojärjestelmäinfrastruktuureja vastaan 
tehtyinä.
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tietojenvaihto Tietojenvaihto ja yhteistyö

Or. en

Perustelu

Seuraavien tarkistusten mukaisesti tämän artiklan soveltamisalaan kuuluu myös yhteistyö. 
Siksi myös tämän artiklan otsikkoa on mukautettava.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä 
nykyistä kaikkina viikonpäivinä ja 
ympärivuorokautisesti toimivien 
yhteyspisteiden verkostoa 3–8 artiklassa 
tarkoitettuja tekoja koskevaa 
tietojenvaihtoa varten ja 
tietosuojasäännösten mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
niillä on käytössä menettely, jonka avulla 
ne voivat vastata kiireellisiin pyyntöihin 
enintään kahdeksan tunnin kuluessa. 
Vastauksesta on ilmettävä, vastataanko 
avunpyyntöön ja missä muodossa ja 
milloin se tehdään.

1. Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä 
nykyistä kaikkina viikonpäivinä ja 
ympärivuorokautisesti toimivien 
yhteyspisteiden verkostoa 3–8 artiklassa 
tarkoitettuja tekoja koskevaa 
tietojenvaihtoa varten ja 
tietosuojasäännösten mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
niillä on käytössä menettely, jonka avulla 
ne voivat vastata kiireellisiin pyyntöihin 
enintään kahdeksan tunnin kuluessa ja 
ilmoittaa, vastataanko avunpyyntöön ja 
missä muodossa ja milloin se tehdään.
Tämä tiedonvaihto ei vaikuta 
jäsenvaltioiden kansallisiin sääntöihin, 
jotka koskevat todisteiden keräämistä tai 
hyväksyttävyyttä tämän tiedon käytön 
osalta myöhemmissä 
rikosoikeudenkäynneissä.

Or. en

Perustelu

Vaikka tiedon nopea vaihto ja vastavuoroinen apu ovat olennaisia välineitä torjuttaessa 
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yhdessä rajatylittäviä tietoverkkohyökkäyksiä, nämä säännöt eivät vaikuta todisteiden 
hyväksyttävyyteen mahdollisissa myöhemmissä oikeudenkäynneissä. 

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 3–8 artiklassa tarkoitettuihin 
tekoihin liittyvää tiedonvaihtoa varten 
jäsenvaltioiden on perustettava 
tietosuojaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti yhteistyö- ja 
kumppanuusverkkoja palveluntarjoajien 
ja -tuottajien kanssa.

Or. en

Perustelu

Viranomaisten välisen yhteistyön lisäksi on tärkeää lisätä yhteistyötä yksityissektorin ja 
julkisviranomaisten välillä, jotta tietoverkkohyökkäyksiä torjuttaisiin tehokkaasti ja 
vahvistettaisiin sekä julkisia että yksityisiä verkkoja.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän 
artiklan mukaisesti kerätyt tiedot 
komissiolle. Niiden on myös 
varmistettava, että tilastollisista 
kertomuksista julkaistaan konsolidoitu 
selvitys.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän 
artiklan mukaisesti kerätyt tiedot 
komissiolle ja Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirastolle verkko- ja 
tietoturvatilanteen arvioimiseksi 
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston 
perustamisesta 10 päivänä maaliskuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 460/20041

mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on myös toimitettava 
tilastotiedot ja muut saatavilla olevat 
tiedot rikoksentekijöiden käyttämistä 
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toimintatavoista Europolille 
tietoverkkorikoksia koskevien uhka-
arvioiden ja strategisten analyysien 
tekemiseksi neuvoston päätöksen 
2009/371/YOS mukaisesti. 
Komission on varmistettava yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa, että tilastollisista 
kertomuksista julkaistaan konsolidoitu 
selvitys.
______________
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Or. en

Perustelu

Tietojärjestelmiä vastaan tehtyjen hyökkäysten rajatylittävän luonteen ja koko unionille 
mahdollisesti aiheutuvien vaikutusten vuoksi sekä Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto ja 
Europol on otettava tiiviimmin mukaan asiaankuuluvan tiedon arvioimiseksi. Eurooppa-
neuvoston ohjeiston mukaisesti Europol saa tehtäviensä hoitamista varten tietoja 
rikoksentekijöiden käyttämästä toimintatavasta. 

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen tämän 
direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa ja 
mahdollisesti tarvittavat ehdotukset 
viimeistään [NELJÄN VUODEN 
KULUTTUA DIREKTIIVIN 
HYVÄKSYMISESTÄ] ja sen jälkeen 
kolmen vuoden välein.

1. Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen tämän 
direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa ja 
mahdollisesti tarvittavat ehdotukset 
viimeistään [NELJÄN VUODEN 
KULUTTUA DIREKTIIVIN 
HYVÄKSYMISESTÄ] ja sen jälkeen 
kolmen vuoden välein. Komissio ottaa 
tarkastelua tehdessään huomioon myös 
tietoverkkorikollisuuden alan teknisen ja 
oikeudellisen kehityksen erityisesti tämän 
direktiivin soveltamisalalla.

Or. en
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Perustelu

Tietoverkkoteknologioiden nopean kehityksen vuoksi on tarkasteltava säännöllisesti, sopiiko 
tämän direktiivin sisältö kattamaan nykyiset tekniset mahdollisuudet ja vaikuttavatko 
oikeuskehyksen muutokset myös EU:n tasolla tämän direktiivin soveltamisalaan, esimerkiksi 
EU:n etäresurssipalveluja koskevan tulevan politiikan alalla.


