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* 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

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvystä
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2020)0829),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C9-0421/2020),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön (A9-0289/2021),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

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



PE691.047v02-00 6/211 RR\1241337FI.docx

FI

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Neuvoston direktiivissä 
2008/114/EY17 säädetään menettelystä 
sellaisten Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien nimeämiseksi energian ja 
liikenteen toimialoilla, joiden 
vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 
merkittävä rajat ylittävä vaikutus vähintään 
kahteen jäsenvaltioon. Direktiivin pääpaino 
on yksinomaan tällaisten infrastruktuurien 
suojaamisessa. Vuonna 2019 tehdyssä 
direktiivin 2008/114/EY arvioinnissa18 
todettiin kuitenkin, etteivät yksittäisten 
infrastruktuurihyödykkeiden suojaamiseen 
liittyvät menetelmät riitä ehkäisemään 
kaikenlaisia häiriöitä, koska kriittisiä 
infrastruktuureita hyödyntävät toiminnot 
ovat enenevässä määrin rajat ylittäviä ja 
toisistaan riippuvaisia. Sen vuoksi 
painopiste on tarpeen siirtää kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvyn 
varmistamiseen eli niiden kykyyn lieventää 
poikkeamia, jotka saattavat aiheuttaa 
häiriötä kriittisen toimijan toiminnoille, 
vaimentaa niiden vaikutuksia, sopeutua 
niihin ja palautua niistä.

(1) Neuvoston direktiivissä 
2008/114/EY17 säädetään menettelystä 
sellaisten Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien nimeämiseksi energian ja 
liikenteen toimialoilla, joiden 
vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 
merkittävä rajat ylittävä vaikutus vähintään 
kahteen jäsenvaltioon. Direktiivin pääpaino 
on yksinomaan tällaisten infrastruktuurien 
suojaamisessa. Vuonna 2019 tehdyssä 
direktiivin 2008/114/EY arvioinnissa18 
todettiin kuitenkin, etteivät yksittäisten 
infrastruktuurihyödykkeiden suojaamiseen 
liittyvät menetelmät riitä ehkäisemään 
kaikenlaisia häiriöitä, koska kriittisiä 
infrastruktuureita hyödyntävät toiminnot 
ovat enenevässä määrin rajat ylittäviä ja 
toisiinsa kytkeytyneitä. Sen vuoksi 
painopiste on tarpeen siirtää kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvyn 
varmistamiseen eli niiden kykyyn lieventää 
poikkeamia, jotka saattavat aiheuttaa 
häiriötä kriittisen toimijan keskeisten 
palvelujen tarjoamiselle, keskeisten 
palvelujen vapaalle liikkuvuudelle ja 
sisämarkkinoiden toiminnalle, vaimentaa 
niiden vaikutuksia, reagoida ja sopeutua 
niihin sekä palautua niistä. 

_________________ _________________
17 Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, 
annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, 
Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
määrittämisestä ja nimeämisestä sekä 
arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa 
sen suojaamista (EUVL L 345, 23.12.2008, 
s. 75).

17 Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, 
annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, 
Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
määrittämisestä ja nimeämisestä sekä 
arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa 
sen suojaamista (EUVL L 345, 23.12.2008, 
s. 75).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Vaikka unionin19 ja kansallisella 
tasolla on käytössä kriittisten 
infrastruktuurien suojaamista unionissa 
tukevia toimenpiteitä, kyseisiä 
infrastruktuureita ylläpitävät toimijat eivät 
pysty riittävän hyvin vastaamaan 
toimintojaan uhkaaviin tämänhetkisiin ja 
ennakoituihin tulevaisuuden riskeihin, 
jotka toteutuessaan voisivat aiheuttaa 
häiriöitä yhteiskunnalle välttämättömien 
toimintojen tai taloudellisen toiminnan 
kannalta keskeisten palvelujen tarjonnassa. 
Tämä johtuu dynaamisesta 
uhkaympäristöstä, jossa terrorismin uhka 
kasvaa ja infrastruktuurit ja toimialat ovat 
enenevässä määrin riippuvaisia toisistaan. 
Myös fyysiset riskit ovat kasvaneet 
luonnonkatastrofien ja ilmastonmuutoksen 
vuoksi. Ilmastonmuutos lisää äärimmäisten 
sääilmiöiden esiintymistiheyttä ja 
voimakkuutta ja aiheuttaa ilmaston 
keskiarvoihin pitkällä aikavälillä 
muutoksia, jotka saattavat heikentää 
tiettyjen infrastruktuurityyppien 
kapasiteettia ja tehokkuutta, ellei 
häiriönsietokykyä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista vahvistavia toimenpiteitä ole 
otettu käyttöön. Lisäksi merkityksellisiä 
toimialoja ja toimijatyyppejä ei ole nimetty 
kriittisiksi yhdenmukaisesti eri 
jäsenvaltioissa.

(2) Vaikka unionin19 ja kansallisella 
tasolla on käytössä kriittisten 
infrastruktuurien suojaamista unionissa 
tukevia toimenpiteitä, kyseisiä 
infrastruktuureita ylläpitävät toimijat eivät 
aina pysty riittävän hyvin vastaamaan 
toimintojaan uhkaaviin tämänhetkisiin ja 
ennakoituihin tulevaisuuden riskeihin, 
jotka toteutuessaan voisivat aiheuttaa 
häiriöitä yhteiskunnan välttämättömien 
toimintojen tai taloudellisen toiminnan 
kannalta keskeisten palvelujen tarjonnassa. 
Tämä johtuu dynaamisesta 
uhkaympäristöstä, jossa ilmaantuu uusia 
hybridi- ja terroriuhkia ja infrastruktuurit 
ja toimialat ovat enenevässä määrin 
riippuvaisia toisistaan. Myös fyysiset riskit 
ovat kasvaneet luonnonkatastrofien ja 
ilmastonmuutoksen vuoksi. 
Ilmastonmuutos lisää äärimmäisten 
sääilmiöiden esiintymistiheyttä ja 
voimakkuutta ja aiheuttaa ilmaston 
keskiarvoihin pitkällä aikavälillä 
muutoksia, jotka saattavat heikentää 
tiettyjen infrastruktuurityyppien 
kapasiteettia ja tehokkuutta sekä lyhentää 
niiden käyttöikää, ellei häiriönsietokykyä 
ja ilmastonmuutokseen sopeutumista 
vahvistavia toimenpiteitä ole otettu 
käyttöön. Lisäksi merkityksellisiä 
toimialoja ja toimijatyyppejä ei ole nimetty 
kriittisiksi yhdenmukaisesti eri 
jäsenvaltioissa. Unionin tasolla ei ole 
käytössä yhtä yhteistä luetteloa kriittisiksi 
tunnustetuista infrastruktuurien aloista, 
vaan eri aloihin sovelletaan eri säädöksiä.

_________________ _________________
19 Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuureiden suojaamisohjelma 
(EPCIP).

19 Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuureiden suojaamisohjelma 
(EPCIP).
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tietyillä kriittisillä 
infrastruktuureilla, kuten Euroopan 
lennonvarmistusjärjestöllä 
Eurocontrolilla ja unionin 
maailmanlaajuisella 
satelliittinavigointijärjestelmällä 
Galileolla, on yleiseurooppalainen 
ulottuvuus.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Keskinäisen riippuvuuden 
vahvistuminen on seurausta rajat 
ylittävästä toisistaan riippuvaisten 
palvelujen tarjonnan verkostosta, joka 
hyödyntää keskeisiä infrastruktuureita 
koko unionissa energian, liikenteen, 
pankkitoiminnan, rahoitusmarkkinoiden 
infrastruktuurin, digitaalisen 
infrastruktuurin, juomaveden, jäteveden ja 
terveydenhuollon aloilla, eräillä 
julkishallinnon aloilla sekä avaruusalalla 
siltä osin kuin tarkoitetaan tiettyjen, 
jäsenvaltioiden tai yksityisten tahojen 
omistamista, hallinnoimista ja operoimista 
maainfrastruktuureista riippuvaisten 
palvelujen tarjontaa mutta ei unionin tai 
jonkin muun tahon unionin puolesta osana 
unionin avaruusohjelmia omistamia, 
hallinnoimia tai operoimia 
infrastruktuureita. Tällainen keskinäinen 
riippuvuus merkitsee, että myös alun perin 
yhteen toimijaan tai yhdelle toimialalle 
rajoittuneella häiriöllä voi olla laajoja 
kerrannaisvaikutuksia, minkä seurauksena 
mahdolliset kielteiset vaikutukset 

(3) Keskinäisen riippuvuuden 
vahvistuminen on seurausta rajat 
ylittävästä toisistaan riippuvaisten 
palvelujen tarjonnan verkostosta, joka 
hyödyntää keskeisiä infrastruktuureita 
koko unionissa energian, liikenteen, 
pankkitoiminnan, rahoitusmarkkinoiden 
infrastruktuurin, digitaalisen 
infrastruktuurin, juomaveden, jäteveden, 
elintarvikkeiden tuotannon, jalostuksen ja 
toimituksen sekä terveydenhuollon aloilla, 
eräillä julkishallinnon aloilla sekä 
avaruusalalla siltä osin kuin tarkoitetaan 
tiettyjen, jäsenvaltioiden tai yksityisten 
tahojen omistamista, hallinnoimista ja 
operoimista maainfrastruktuureista 
riippuvaisten palvelujen tarjontaa mutta ei 
unionin tai jonkin muun tahon unionin 
puolesta osana unionin avaruusohjelmia 
omistamia, hallinnoimia tai operoimia 
infrastruktuureita. Tällainen keskinäinen 
riippuvuus merkitsee, että myös alun perin 
yhteen toimijaan tai yhdelle toimialalle 
rajoittuneella keskeisten palvelujen 
häiriöllä voi olla laajoja 
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palvelujen toimittamiseen sisämarkkinoilla 
voivat olla kauaskantoisia ja pitkäkestoisia. 
Covid-19-pandemia on osoittanut, miten 
haavoittuvaisia enenevässä määrin 
toisistaan riippuvaiset yhteiskuntamme 
ovat epätodennäköisten riskien toteutuessa.

kerrannaisvaikutuksia, minkä seurauksena 
mahdolliset kielteiset vaikutukset 
palvelujen toimittamiseen sisämarkkinoilla 
voivat olla kauaskantoisia ja pitkäkestoisia. 
Covid-19-pandemia on osoittanut, miten 
haavoittuvaisia enenevässä määrin 
toisistaan riippuvaiset yhteiskuntamme 
ovat epätodennäköisten riskien toteutuessa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Keskeisten palvelujen tarjoamiseen 
osallistuviin toimijoihin kohdistuu 
enenevässä määrin erilaisia, 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä asetettuja 
vaatimuksia. Koska näille toimijoille 
asetetut turvallisuusvaatimukset eivät ole 
kaikissa jäsenvaltioissa yhtä tiukkoja, 
vaarana on, että tämä vaikuttaa kielteisesti 
yhteiskunnan välttämättömien toimintojen 
tai taloudellisen toiminnan ylläpitämiseen 
koko unionin alueella synnyttäen 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
haittaavia esteitä. Samantyyppisiä 
toimijoita pidetään joissakin jäsenvaltioissa 
kriittisinä mutta toisissa ei, ja lisäksi 
kriittisiksi määriteltyjä toimijoita koskevat 
erilaiset vaatimukset eri jäsenvaltioissa. 
Seurauksena on ylimääräinen ja tarpeeton 
hallinnollinen taakka yrityksille, joilla on 
rajat ylittävää toimintaa, ja erityisesti 
yrityksille, jotka toimivat niissä 
jäsenvaltioissa, joissa sovelletaan muita 
tiukempia vaatimuksia.

(4) Keskeisten palvelujen tarjoamiseen 
osallistuviin toimijoihin kohdistuu erilaisia, 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä asetettuja 
vaatimuksia. Näille toimijoille asetetut 
turvallisuusvaatimukset eivät ole kaikissa 
jäsenvaltioissa yhtä tiukkoja, mikä tuottaa 
erilaisia häiriönsietokyvyn tasoja ja myös 
vaikuttaa kielteisesti yhteiskunnan 
välttämättömien toimintojen tai 
taloudellisen toiminnan ylläpitämiseen 
koko unionin alueella sekä johtaa 
epäreiluun kilpailuun ja sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa haittaaviin 
esteisiin. Sijoittajat ja yritykset voivat 
tukeutua ja luottaa sellaisiin kriittisiin 
toimijoihin, joiden häiriönsietokyky on 
vahva, ja luotettavuus ja luottamus 
ovatkin hyvin toimivien sisämarkkinoiden 
kulmakiviä. Samantyyppisiä toimijoita 
pidetään joissakin jäsenvaltioissa kriittisinä 
mutta toisissa ei, ja lisäksi kriittisiksi 
määriteltyjä toimijoita koskevat erilaiset 
vaatimukset eri jäsenvaltioissa. 
Seurauksena on ylimääräinen ja tarpeeton 
hallinnollinen taakka yrityksille, joilla on 
rajat ylittävää toimintaa, ja erityisesti 
yrityksille, jotka toimivat niissä 
jäsenvaltioissa, joissa sovelletaan muita 
tiukempia vaatimuksia. Siten unionin 
tason kehys myös tasoittaa kriittisten 
toimijoiden toimintaedellytyksiä koko 
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unionissa.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sen vuoksi on tarpeen määrittää 
yhdenmukaiset vähimmäissäännöt, joilla 
voidaan turvata keskeisten palvelujen 
tarjonta sisämarkkinoilla ja parantaa 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä.

(5) Sen vuoksi on tarpeen määrittää 
yhdenmukaiset vähimmäissäännöt, joilla 
voidaan turvata keskeisten palvelujen 
tarjonta ja vapaa liikkuvuus 
sisämarkkinoilla, vahvistaa kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä ja parantaa 
toimivaltaisten viranomaisten rajat 
ylittävää yhteistyötä. On olennaisen 
tärkeää, että nämä säännöt täyttävät 
tulevaisuuden vaatimukset. Sen vuoksi 
tällä direktiivillä pyritään tekemään 
kriittisistä toimijoista häiriöitä paremmin 
sietäviä, jotta ne voisivat taata 
tehokkaammin keskeisten palvelujen 
jatkuvan tarjonnan erilaisten riskien 
toteutuessa. Tässä direktiivissä 
vahvistetaan sääntöjen vähimmäistaso, 
jolloin jäsenvaltiot voivat hyväksyä tai 
pitää voimassa tiukempia sääntöjä 
keskeisten palvelujen tarjonnan 
turvaamiseksi sisämarkkinoilla ja 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvyn 
parantamiseksi.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tavoitteen saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi määritettävä kriittiset 
toimijat, joihin olisi kohdistuttava erityisiä 
vaatimuksia ja valvontaa, mutta joille myös 
tarjotaan erityistä tukea ja ohjeistusta 
korkeatasoisen häiriönsietokyvyn 
saavuttamiseksi kaikkien merkittävien 

(6) Tavoitteen saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi määritettävä kriittiset 
toimijat, jotka tarjoavat keskeisiä 
palveluja tämän direktiivin liitteessä 
luetelluilla toimialoilla ja alasektoreilla. 
Näihin kriittisiin toimijoihin olisi 
kohdistuttava erityisiä vaatimuksia ja 
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riskien varalta. valvontaa, mutta niille olisi myös 
tarjottava erityistä tukea ja ohjeistusta 
korkeatasoisen häiriönsietokyvyn 
saavuttamiseksi kaikkien merkittävien 
riskien varalta.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tiettyjä talouden aloja, kuten 
energiaa ja liikennettä, säännellään jo tai 
voidaan tulevaisuudessa säännellä 
alakohtaisilla unionin säädöksillä, joihin 
sisältyy näillä toimialoilla toimivien 
toimijoiden häiriönsietokyvyn tiettyihin 
osa-alueisiin liittyviä sääntöjä. Jotta 
alakohtaisilla toimenpiteillä voitaisiin 
kattavasti vaikuttaa sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan kannalta 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyyn, 
niitä olisi täydennettävä tässä direktiivissä 
säädetyillä toimenpiteillä. Tällä 
direktiivillä luodaan yhtenäinen kehys 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi kaikkia uhkatekijöitä 
vastaan, olivat ne sitten luonnon tai 
ihmisen aiheuttamia, onnettomuuksia tai 
tahallaan aiheutettuja.

(7) Tiettyjä talouden aloja, kuten 
energiaa ja liikennettä, säännellään jo tai 
voidaan tulevaisuudessa säännellä 
alakohtaisilla unionin säädöksillä, joihin 
sisältyy näillä toimialoilla toimivien 
toimijoiden häiriönsietokyvyn tiettyihin 
osa-alueisiin liittyviä sääntöjä. Jotta 
alakohtaisilla toimenpiteillä voitaisiin 
kattavasti vaikuttaa sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan kannalta 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyyn, 
niitä olisi pidettävä erityissäännöksinä ja 
täydennettävä tässä direktiivissä säädetyillä 
toimenpiteillä. Tällä direktiivillä luodaan 
yhtenäinen kehys kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvyn vahvistamiseksi kaikkia 
uhkatekijöitä vastaan, olivat ne sitten 
luonnon tai ihmisen aiheuttamia, 
onnettomuuksia tai tahallaan aiheutettuja.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ottaen huomioon 
kyberturvallisuuden merkityksen kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvylle ja 
yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi tämän 
direktiivin ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) XX/YY20 
[ehdotus direktiiviksi toimenpiteistä 

(8) Ottaen huomioon 
kyberturvallisuuden merkityksen kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvylle ja 
yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi tämän 
direktiivin ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) XX/YY20 
[ehdotus direktiiviksi toimenpiteistä 
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yhteisen korkean kyberturvatason 
varmistamiseksi koko unionissa, 
jäljempänä ’toinen verkko- ja 
tietoturvadirektiivi’] välillä, 
lähestymistapojen yhdenmukaisuus on 
varmistettava niin pitkälti kuin mahdollista. 
Kyberriskien erityispiirteiden ja 
suuremman esiintyvyyden takia toisessa 
verkko- ja tietoturvadirektiivissä säädetään 
kattavista vaatimuksista laajalle joukolle 
toimijoita näiden kyberturvallisuuden 
varmistamiseksi. Toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä ryhdytään riittäviin 
toimiin kyberturvallisuuden suhteen, ja sen 
vuoksi siinä katettuja asioita ei tulisi 
sisällyttää tähän direktiiviin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta digitaalisen 
infrastruktuurin toimialan toimijoiden 
erityistä järjestelmää.

yhteisen korkean kyberturvatason 
varmistamiseksi koko unionissa, 
jäljempänä ’toinen verkko- ja 
tietoturvadirektiivi’] välillä, 
lähestymistapojen yhdenmukaisuus on 
varmistettava niin pitkälti kuin mahdollista. 
Kyberriskien erityispiirteiden ja 
suuremman esiintyvyyden takia toisessa 
verkko- ja tietoturvadirektiivissä säädetään 
kattavista vaatimuksista laajalle joukolle 
toimijoita näiden kyberturvallisuuden 
varmistamiseksi. Toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä ryhdytään riittäviin 
toimiin kyberturvallisuuden suhteen, ja sen 
vuoksi siinä katettuja asioita ei tulisi 
sisällyttää tähän direktiiviin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta digitaalisen 
infrastruktuurin toimialan toimijoiden 
erityistä järjestelmää. Tämän seurauksena 
toisessa verkko- ja tietoturvadirektiivissä 
nimetyt toimivaltaiset viranomaiset ovat 
vastuussa tässä direktiivissä kriittisiksi 
toimijoiksi tai niitä vastaaviksi toimijoiksi 
määritettyjen toimijoiden valvonnasta 
kyseisen direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvissa asioissa.

_________________ _________________
20 [Viittaus toiseen verkko- ja 
tietoturvadirektiiviin, kun se on 
hyväksytty.]

20 [Viittaus toiseen verkko- ja 
tietoturvadirektiiviin, kun se on 
hyväksytty.]

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyky voitaisiin turvata 
kattavasti, kullakin jäsenvaltiolla olisi 
oltava strategia, jossa määritellään 
tavoitteet ja toteutettavat poliittiset toimet. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niiden kyberturvallisuusstrategiat 
sisältävät toimintakehyksen tämän 

(10) Jotta kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyky voitaisiin turvata 
kattavasti, kullakin jäsenvaltiolla olisi 
oltava strategia, jossa määritellään 
tavoitteet ja toteutettavat poliittiset toimet. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niiden strategiat sisältävät 
toimintakehyksen tämän direktiivin ja 
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direktiivin ja toisen verkko- ja 
tietoturvadirektiivin mukaisten 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
koordinoinnin tehostamiselle poikkeamia 
ja kyberuhkia koskevan tietojenvaihdon ja 
valvontatehtävien hoitamisen yhteydessä.

toisen verkko- ja tietoturvadirektiivin 
mukaisten toimivaltaisten viranomaisten 
välisen koordinoinnin tehostamiselle, 
mukaan lukien poikkeamia ja uhkia 
koskeva tietojenvaihto sekä 
valvontatehtävien hoitaminen, sekä 
otettava tässä yhteydessä huomioon 
monien uhkien hybridiluonne ja tällä 
direktiivillä perustetun kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevän 
ryhmän valmistelema häiriönsietokykyä 
koskeva unionin strategia.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden toimien kriittisten 
toimijoiden määrittämiseksi ja niiden 
häiriönsietokyvyn turvaamisen tukemiseksi 
olisi perustuttava riskipohjaiseen 
lähestymistapaan, jossa toimet 
kohdennetaan niille toimijoille, joiden 
merkitys yhteiskunnan välttämättömille 
toiminnoille tai taloudelliselle toiminnalle 
on suurin. Kohdennetun lähestymistavan 
varmistamiseksi jokaisen jäsenvaltion olisi 
arvioitava yhdenmukaistetun kehyksen 
puitteissa kaikki luonnon ja ihmisen 
aiheuttamat riskit, jotka saattavat uhata 
keskeisten palvelujen tarjoamista. Tällaisia 
riskejä ovat esimerkiksi onnettomuudet, 
luonnonkatastrofit, uhkat 
kansanterveydelle (esimerkiksi pandemiat) 
ja vihamieliset uhkat, kuten 
terrorismirikokset. Riskejä arvioidessaan 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
muut yleiset tai alakohtaiset 
riskinarvioinnit, jotka on tehty unionin 
muiden säädösten nojalla, sekä toimialojen 
keskinäiset riippuvuudet myös muissa 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. 
Riskinarvioinnin tuloksia olisi 
hyödynnettävä kriittisten toimijoiden 
määrittämisessä ja käytettävä kyseisten 

(11) Jäsenvaltioiden toimien kriittisten 
toimijoiden määrittämiseksi ja niiden 
häiriönsietokyvyn turvaamisen tukemiseksi 
olisi perustuttava riskipohjaiseen 
lähestymistapaan, jossa toimet 
kohdennetaan niille toimijoille, joiden 
merkitys yhteiskunnan välttämättömille 
toiminnoille tai taloudelliselle toiminnalle 
on suurin. Kohdennetun lähestymistavan 
varmistamiseksi jokaisen jäsenvaltion olisi 
arvioitava yhdenmukaistetun kehyksen 
puitteissa kaikki luonnon ja ihmisen 
aiheuttamat riskit, mukaan lukien useita 
toimialoja koskevat ja rajat ylittävät riskit, 
jotka saattavat uhata keskeisten palvelujen 
tarjoamista. Tällaisia riskejä ovat 
esimerkiksi onnettomuudet, hybridiuhkat, 
luonnonkatastrofit, uhkat 
kansanterveydelle (esimerkiksi pandemiat) 
ja vihamieliset uhkat, kuten 
terrorismirikokset, rikollisten 
soluttautuminen ja sabotaasi. Riskejä 
arvioidessaan jäsenvaltioiden olisi otettava 
huomioon muut yleiset tai alakohtaiset 
riskinarvioinnit, jotka on tehty unionin 
muiden säädösten nojalla, sekä toimialojen 
keskinäiset riippuvuudet myös muissa 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. 
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toimijoiden apuna tässä direktiivissä 
häiriönsietokyvylle asetettujen vaatimusten 
täyttämisessä.

Jäsenvaltiot eivät saisi pitää riskinä 
mitään markkinaolosuhteista aiheutuvaa 
tavanomaista liiketoimintariskiä eikä 
demokraattisesta päätöksenteosta 
aiheutuvaa riskiä. Riskinarvioinnin 
tuloksia olisi hyödynnettävä kriittisten 
toimijoiden määrittämisessä ja käytettävä 
kyseisten toimijoiden apuna tässä 
direktiivissä häiriönsietokyvylle asetettujen 
vaatimusten täyttämisessä. Komission olisi 
myös voitava antaa asiantuntija-apua 
kolmansiin maihin sijoittautuneille 
toimijoille näiden pyynnöstä.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voidaan varmistaa, että nämä 
vaatimukset koskevat kaikkia 
asiaankuuluvia toimijoita, ja vähentää 
eroavaisuuksia tässä asiassa, on tärkeää 
määrittää yhdenmukaiset säännöt, joiden 
perusteella kriittiset toimijat voidaan 
määrittää yhdenmukaisesti koko unionin 
alueella mutta jotka antavat samalla 
jäsenvaltioiden ottaa omat kansalliset 
erityispiirteensä huomioon. Sen vuoksi 
olisi vahvistettava kriittisten toimijoiden 
määrittämisperusteet. Vaikuttavuus, 
tehokkuus, yhdenmukaisuus ja 
oikeusvarmuus edellyttävät, että myös 
määrittämiseen liittyvälle ilmoittamiselle ja 
yhteistoiminnalle laaditaan asianmukaiset 
säännöt, oikeudelliset seuraamukset 
mukaan lukien. Jotta komissio voi 
varmistaa tämän direktiivin asianmukaisen 
soveltamisen arvioinnin, jäsenvaltioiden 
olisi toimitettava asiaankuuluvat tiedot 
komissiolle mahdollisimman tarkasti ja 
yksityiskohtaisesti eriteltyinä, ja joka 
tapauksessa luettelo keskeisistä palveluista, 
kaikkien liitteessä mainituilla toimialoilla 
ja alasektoreilla määritettyjen kriittisten 
toimijoiden lukumäärä ja kunkin toimijan 

(12) Jotta voidaan varmistaa, että nämä 
vaatimukset koskevat kaikkia 
asiaankuuluvia toimijoita, ja vähentää 
eroavaisuuksia tässä asiassa, on tärkeää 
määrittää yhdenmukaiset 
vähimmäissäännöt, joiden perusteella 
kriittiset toimijat voidaan määrittää 
yhdenmukaisesti koko unionin alueella 
mutta jotka antavat samalla jäsenvaltioiden 
ottaa omat kansalliset erityispiirteensä 
huomioon. Sen vuoksi olisi vahvistettava 
avoimella tavalla yhteiset perusteet ja 
menetelmät kriittisten toimijoiden 
määrittämiseksi. Vaikuttavuus, tehokkuus, 
yhdenmukaisuus ja oikeusvarmuus 
edellyttävät, että myös määrittämiseen 
liittyvälle ilmoittamiselle ja 
yhteistoiminnalle laaditaan asianmukaiset 
säännöt, oikeudelliset seuraamukset 
mukaan lukien. Jotta komissio voi 
varmistaa tämän direktiivin asianmukaisen 
soveltamisen arvioinnin, jäsenvaltioiden 
olisi toimitettava asiaankuuluvat tiedot 
komissiolle mahdollisimman tarkasti ja 
yksityiskohtaisesti eriteltyinä, ja joka 
tapauksessa luettelo keskeisistä palveluista, 
kaikkien liitteessä mainituilla toimialoilla 
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tarjoama keskeinen palvelu tai palvelut 
sekä mahdollisesti sovelletut kynnysarvot.

ja alasektoreilla määritettyjen kriittisten 
toimijoiden lukumäärä ja kunkin toimijan 
tarjoama keskeinen palvelu tai palvelut 
sekä mahdollisesti sovelletut kynnysarvot.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Sovellettavan unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
mukaan lukien Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2019/4521 a, jolla 
perustetaan unioniin tulevien ulkomaisten 
suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut 
puitteet, on syytä ottaa huomioon 
kriittisten infrastruktuurien ulkomaisesta 
omistuksesta unionissa aiheutuva 
mahdollinen uhka, sillä palvelut, talous ja 
unionin kansalaisten vapaa liikkuvuus ja 
turvallisuus ovat riippuvaisia siitä, että 
kriittinen infrastruktuuri toimii 
asianmukaisesti. Jäsenvaltioiden ja 
komission on erittäin tärkeää seurata 
valppaasti unionissa sijaitsevien kriittisten 
toimijoiden toimintaan kohdistuvia 
ulkomaisia taloudellisia sijoituksia ja sitä, 
mitä seurauksia tällaisilla sijoituksilla 
voisi olla kykyyn estää merkittävät häiriöt.
_________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/452, annettu 19 päivänä 
maaliskuuta 2019, unioniin tulevien 
ulkomaisten suorien sijoitusten 
seurantaan tarkoitettujen puitteiden 
perustamisesta (EUVL L 79I, 21.3.2019, 
s. 1).

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale



PE691.047v02-00 16/211 RR\1241337FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

(15) Finanssipalveluja koskevassa EU:n 
säännöstössä on säädetty kattavasti 
finanssialan toimijoiden velvoitteesta 
hallita kaikkia mahdollisia riskejä, mukaan 
lukien operatiiviset riskit ja liiketoiminnan 
jatkuvuuden turvaaminen. Siihen kuuluvat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) N:o 648/201222, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2014/65/EU23 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 600/201424 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/201325 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2013/36/EU26. Komissio on äskettäin 
ehdottanut tämän kehyksen täydentämistä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella XX/YYYY [ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
finanssialan digitaalisesta 
häiriönsietokyvystä, jäljempänä 
’finanssialan digitaalisesta 
häiriönsietokyvystä annettu asetus’27], 
jossa velvoitetaan finanssialan yhteisöt 
hallitsemaan TVT-riskejä ja suojaamaan 
fyysiset TVT-infrastruktuurit. Koska 
finanssipalveluja koskeva EU:n säännöstö 
kattaa laajasti liitteen 3 ja 4 kohdassa 
lueteltujen toimijoiden häiriönsietokyvyn, 
myös näitä toimijoita olisi kohdeltava 
kriittisiä toimijoita vastaavina toimijoina 
ainoastaan sovellettaessa tämän direktiivin 
II lukua. Operatiivisia riskejä ja digitaalista 
häiriönsietokykyä koskevien sääntöjen 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi [finanssialan digitaalisesta 
häiriönsietokyvystä annetun asetuksen] 41 
artiklan mukaisesti nimettyjen 
viranomaisten olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot tukevat kriittisiä toimijoita 
vastaavien finanssialan toimijoiden yleisen 
häiriönsietokyvyn parantamista, kyseisessä 
lainsäädännössä määritettyjä menettelyjä 
täysin yhdenmukaisesti soveltaen.

(15) Finanssipalveluja koskevassa EU:n 
säännöstössä on säädetty kattavasti 
finanssialan toimijoiden velvoitteesta 
hallita kaikkia mahdollisia riskejä, mukaan 
lukien operatiiviset riskit ja liiketoiminnan 
jatkuvuuden turvaaminen. Siihen kuuluvat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) N:o 648/201222, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2014/65/EU23 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 600/201424 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/201325 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2013/36/EU26. Komissio on äskettäin 
ehdottanut tämän kehyksen täydentämistä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella XX/YYYY [ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
finanssialan digitaalisesta 
häiriönsietokyvystä, jäljempänä 
’finanssialan digitaalisesta 
häiriönsietokyvystä annettu asetus’27], 
jossa velvoitetaan finanssialan yhteisöt 
hallitsemaan TVT-riskejä ja suojaamaan 
fyysiset TVT-infrastruktuurit. Koska 
finanssipalveluja koskeva EU:n säännöstö 
kattaa laajasti liitteen 3 ja 4 kohdassa 
lueteltujen toimijoiden häiriönsietokyvyn, 
myös näitä toimijoita olisi kohdeltava 
kriittisiä toimijoita vastaavina toimijoina 
ainoastaan sovellettaessa tämän direktiivin 
II lukua eikä niihin täten pitäisi soveltaa 
tämän direktiivin III–VI luvussa 
säädettyjä velvoitteita. Operatiivisia riskejä 
ja digitaalista häiriönsietokykyä koskevien 
sääntöjen yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi [finanssialan digitaalisesta 
häiriönsietokyvystä annetun asetuksen] 41 
artiklan mukaisesti nimettyjen 
viranomaisten olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot tukevat kriittisiä toimijoita 
vastaavien finanssialan toimijoiden yleisen 
häiriönsietokyvyn parantamista, kyseisessä 
lainsäädännössä määritettyjä menettelyjä 
täysin yhdenmukaisesti soveltaen.
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_________________ _________________
22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 
päivänä heinäkuuta 2012, OTC-
johdannaisista, keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 
27.7.2012, s. 1).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 
päivänä heinäkuuta 2012, OTC-
johdannaisista, keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 
27.7.2012, s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä 
toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden 
markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY 
ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä 
toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden 
markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY 
ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 
päivänä toukokuuta 2014 , 
rahoitusvälineiden markkinoista sekä 
asetuksen (EU) N:o 648/2012 
muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 
84).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 
päivänä toukokuuta 2014 , 
rahoitusvälineiden markkinoista sekä 
asetuksen (EU) N:o 648/2012 
muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 
84).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 
päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL 
L 176, 27.6.2013, s. 1).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 
päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL 
L 176, 27.6.2013, s. 1).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa 
luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 
2002/87/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 
338).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa 
luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 
2002/87/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 
338).

27 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi finanssialan 
digitaalisesta häiriönsietokyvystä ja 
asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 
648/2012, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 
909/2014 muuttamisesta, COM(2020) 595.

27 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi finanssialan 
digitaalisesta häiriönsietokyvystä ja 
asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 
648/2012, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 
909/2014 muuttamisesta, COM(2020) 595.

Tarkistus 15
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä 
viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia 
valvomaan tämän direktiivin sääntöjen 
soveltamista ja tarvittaessa niiden 
täytäntöönpanoa ja varmistettava, että 
kyseisillä viranomaisilla on riittävä 
toimivalta ja resurssit. Koska kansallisissa 
hallintorakenteissa on eroja ja jotta taataan 
jo olemassa olevien toimialakohtaisten 
järjestelyjen tai unionin valvonta- ja 
sääntelyelinten säilyttäminen ja vältetään 
päällekkäisyyksiä, jäsenvaltioiden olisi 
voitava nimetä useampi kuin yksi 
kansallinen toimivaltainen viranomainen. 
Jäsenvaltioiden olisi tällöin kuitenkin 
määriteltävä selkeästi kunkin asianomaisen 
viranomaisen tehtävät ja varmistettava, että 
näiden välinen yhteistyö on sujuvaa ja 
toimivaa. Kaikkien toimivaltaisten 
viranomaisten olisi yleisemminkin tehtävä 
yhteistyötä muiden merkityksellisten 
viranomaisten kanssa niin kansallisella 
kuin unionin tasolla.

(16) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä 
viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia 
valvomaan tämän direktiivin sääntöjen 
soveltamista ja täytäntöönpanoa, ja 
varmistettava, että kyseisillä viranomaisilla 
on riittävä toimivalta ja resurssit. Koska 
kansallisissa hallintorakenteissa on eroja ja 
jotta taataan jo olemassa olevien 
toimialakohtaisten järjestelyjen tai unionin 
valvonta- ja sääntelyelinten säilyttäminen 
ja vältetään päällekkäisyyksiä, 
jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä 
useampi kuin yksi kansallinen 
toimivaltainen viranomainen. 
Jäsenvaltioiden olisi tällöin kuitenkin 
määriteltävä selkeästi kunkin asianomaisen 
viranomaisen tehtävät ja varmistettava, että 
näiden välinen yhteistyö on sujuvaa ja 
toimivaa myös muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 
Kaikkien toimivaltaisten viranomaisten 
olisi yleisemminkin tehtävä yhteistyötä 
muiden merkityksellisten viranomaisten 
kanssa niin kansallisella kuin unionin 
tasolla ja muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Rajat ylittävän yhteistyön ja 
viestinnän helpottamiseksi ja jotta tämä 
direktiivi voitaisiin panna tehokkaasti 
täytäntöön, jokaisen jäsenvaltion olisi 
nimettävä tämän direktiivin mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
joukosta keskitetty yhteyspiste, joka vastaa 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyyn 
liittyvien asioiden koordinoinnista sekä 

(17) Rajat ylittävän yhteistyön ja 
viestinnän helpottamiseksi ja jotta tämä 
direktiivi voitaisiin panna tehokkaasti 
täytäntöön, jokaisen jäsenvaltion olisi 
nimettävä tämän direktiivin mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
joukosta keskitetty yhteyspiste, joka vastaa 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyyn 
liittyvien asioiden koordinoinnista sekä 
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siihen liittyvästä rajat ylittävästä 
yhteistyöstä unionin tasolla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta unionin 
toimialakohtaisten oikeudellisten 
vaatimusten soveltamista.

siihen liittyvästä rajat ylittävästä 
yhteistyöstä unionin tasolla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta unionin 
toimialakohtaisten oikeudellisten 
vaatimusten soveltamista. Kunkin 
keskitetyn yhteyspisteen olisi pidettävä 
yhteyttä jäsenvaltionsa toimivaltaisiin 
viranomaisiin, muiden jäsenvaltioiden 
keskitettyihin yhteyspisteisiin ja kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevään ryhmään ja koordinoitava 
kaikkea näiden kanssa käytävää 
viestintää. Keskitettyjen yhteyspisteiden 
olisi käytettävä tehokkaita, suojattuja ja 
standardoituja ilmoituskanavia.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Koska toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä säädetyt 
kyberturvallisuusvaatimukset koskevat 
kyseisen direktiivin mukaan kriittisiksi 
määritettyjä toimijoita sekä tämän 
direktiivin mukaisesti kriittisiä toimijoita 
vastaavina toimijoina kohdeltavia 
digitaalisen infrastruktuurin toimialan 
määritettyjä toimijoita, molempien 
direktiivien mukaisesti nimettyjen 
toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä erityisesti sellaisten 
kyberturvallisuusriskien ja poikkeamien 
osalta, jotka vaikuttavat kyseisiin 
toimijoihin.

(18) Toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä säädetyt 
kyberturvallisuusvaatimukset koskevat 
tämän direktiivin mukaan kriittisiksi 
määritettyjä toimijoita sekä kriittisiä 
toimijoita vastaavina toimijoina 
kohdeltavia digitaalisen infrastruktuurin 
toimialan määritettyjä toimijoita. 
Molempien direktiivien mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
olisi sen vuoksi tehtävä tehokasta ja 
johdonmukaista yhteistyötä erityisesti 
sellaisten kyberturvallisuusriskien ja 
poikkeamien osalta, jotka vaikuttavat 
kyseisiin toimijoihin. Jäsenvaltioiden on 
tärkeää pyrkiä välttämään päällekkäistä 
raportointia ja valvontaa ja 
varmistamaan, että tässä direktiivissä ja 
toisessa verkko- ja tietoturvadirektiivissä 
vahvistetut strategiat ja vaatimukset 
täydentävät toisiaan ja että kriittisiin 
toimijoihin ei kohdistu enempää 
hallinnollista rasitetta kuin on tarpeen 
tämän direktiivin tavoitteiden 
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saavuttamiseksi.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioiden olisi tuettava 
kriittisiä toimijoita niiden 
häiriönsietokyvyn vahvistamisessa niille 
tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta toimijoiden omaa 
oikeudellista vastuuta varmistaa 
velvoitteiden noudattaminen. Jäsenvaltiot 
voisivat erityisesti laatia ohjemateriaaleja 
ja menetelmiä, tukea 
häiriönsietokykytestien järjestämistä ja 
järjestää kriittisille toimijoille koulutusta. 
Lisäksi, kun otetaan huomioon toimijoiden 
ja toimialojen keskinäinen riippuvuus, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tiedonjakovälineitä, jotka tukevat kriittisten 
toimijoiden välistä vapaaehtoista tietojen 
vaihtoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa vahvistettujen 
kilpailusääntöjen soveltamista.

(19) Jäsenvaltioiden olisi tuettava 
kriittisiä toimijoita – erityisesti pieniksi tai 
keskisuuriksi yrityksiksi (pk-yritykset) 
lukeutuvia toimijoita – niiden 
häiriönsietokyvyn vahvistamisessa niille 
tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta toimijoiden omaa 
oikeudellista vastuuta varmistaa 
velvoitteiden noudattaminen. 
Jäsenvaltioiden olisi erityisesti laadittava 
ohjemateriaaleja ja menetelmiä, tuettava 
häiriönsietokykytestien järjestämistä ja 
järjestettävä kriittisille toimijoille 
koulutusta. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
myöntää kriittisille toimijoille rahoitusta 
silloin, kun se on tarpeen ja 
perusteltavissa yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden kannalta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta sovellettavia 
valtiontukisääntöjä. Lisäksi, kun otetaan 
huomioon toimijoiden ja toimialojen 
keskinäinen riippuvuus, jäsenvaltioiden 
olisi otettava käyttöön tiedonjakovälineitä, 
jotka tukevat kriittisten toimijoiden välistä 
tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
vahvistettujen kilpailusääntöjen 
soveltamista.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(19 a) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanon yhteydessä 
jäsenvaltioiden on tärkeää pyrkiä kaikin 
tarvittavin toimin estämään liiallisen 
hallinnollisen rasitteen aiheutumista 
erityisesti pk-yrityksille ja välttämään 
päällekkäisyyksiä tai tarpeettomia 
velvoitteita. On erittäin tärkeää, että 
jäsenvaltiot antavat pyydettäessä apua 
asianmukaisen tuen tarjoamisessa pk-
yrityksille ja edistävät sitä toteuttamalla 
tämän direktiivin edellyttämiä teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta kriittiset toimijat voivat 
varmistaa häiriönsietokykynsä, niiden olisi 
ymmärrettävä kokonaisvaltaisesti kaikki 
niihin kohdistuvat merkitykselliset riskit ja 
analysoitava kyseiset riskit. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi niiden olisi 
suoritettava riskinarviointeja 
erityisolosuhteidensa ja kyseisten riskien 
kehittymisen sitä edellyttäessä ja joka 
tapauksessa aina neljän vuoden välein. 
Kriittisten toimijoiden suorittamien 
riskinarviointien olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden suorittamaan 
riskinarviointiin.

(20) Jotta kriittiset toimijat voivat 
varmistaa häiriönsietokykynsä, niiden olisi 
ymmärrettävä kokonaisvaltaisesti kaikki 
niihin kohdistuvat merkitykselliset riskit ja 
analysoitava kyseiset riskit. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi niiden olisi 
suoritettava riskinarviointeja 
erityisolosuhteidensa ja kyseisten riskien 
kehittymisen sitä edellyttäessä ja joka 
tapauksessa aina neljän vuoden välein. 
Kriittisten toimijoiden suorittamien 
riskinarviointien olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden suorittamaan 
riskinarviointiin, ja niissä olisi 
noudatettava yhteisiä perusteita ja 
menetelmiä.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 300/200828, 

(23) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 300/200828, 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 725/200429 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2005/65/EY30 vahvistetaan 
ilmailun ja merikuljetusten toimialojen 
toimijoihin sovellettavat vaatimukset 
ehkäistä laittomien tekojen aiheuttamat 
välikohtaukset ja torjua ja hillitä tällaisten 
välikohtausten aiheuttamia seurauksia. 
Vaikka tämän direktiivin edellyttämät 
toimenpiteet ovat riskien ja toteutettavien 
toimenpiteiden suhteen laaja-alaisempia, 
näiden toimialojen kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä koskevan suunnitelman 
tai vastaavien asiakirjojen olisi vastattava 
näiden unionin muiden säädösten 
mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä. Kun 
häiriönsietokykyä parantavia toimenpiteitä 
toteutetaan tämän direktiivin nojalla, 
kriittiset toimijat voisivat lisäksi ottaa 
huomioon toimialakohtaisissa 
toimintalinjoissa, kuten EU:n rautateiden 
henkilöliikenteen turvallisuusfoorumissa31, 
laaditut velvoittamattomat ohjeet ja hyviä 
käytäntöjä koskevat asiakirjat.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 725/200429 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2005/65/EY30 vahvistetaan 
ilmailun ja merikuljetusten toimialojen 
toimijoihin sovellettavat vaatimukset 
ehkäistä laittomien tekojen aiheuttamat 
välikohtaukset ja torjua ja hillitä tällaisten 
välikohtausten aiheuttamia seurauksia. 
Vaikka tämän direktiivin edellyttämät 
toimenpiteet ovat riskien ja toteutettavien 
toimenpiteiden suhteen laaja-alaisempia, 
näiden toimialojen kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä koskevan suunnitelman 
tai vastaavien asiakirjojen olisi vastattava 
näiden unionin muiden säädösten 
mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä. 
Lisäksi kriittisten toimijoiden olisi myös 
otettava huomioon Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi 2008/96/EY30 a, 
jolla otetaan käyttöön verkon laajuinen 
tieturvallisuusarviointi 
onnettomuusriskien kartoittamiseksi ja 
kohdennettu tieturvallisuustarkastus, 
jonka tarkoituksena on tunnistaa 
vaaralliset olosuhteet, puutteet ja 
ongelmat, jotka lisäävät onnettomuuksien 
ja vammautumisen riskiä, olemassa 
olevalle tielle tai tieosuudelle maastossa 
tehtävän tarkastuksen perusteella. 
Kriittisten toimijoiden suojelun ja 
häiriönsietokyvyn takaaminen on erittäin 
tärkeää rautatiealalle, ja kun 
häiriönsietokykyä parantavia toimenpiteitä 
toteutetaan tämän direktiivin nojalla, 
kriittisiä toimijoita kannustetaan 
ottamaan huomioon toimialakohtaisissa 
toimintalinjoissa, kuten EU:n rautateiden 
henkilöliikenteen turvallisuusfoorumissa31, 
laaditut velvoittamattomat ohjeet ja hyviä 
käytäntöjä koskevat asiakirjat.

_________________ _________________
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 300/2008, annettu 11 
päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä 
siviili-ilmailun turvaamista koskevista 
säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 
2320/2002 kumoamisesta (EUVL L 97, 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 300/2008, annettu 11 
päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä 
siviili-ilmailun turvaamista koskevista 
säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 
2320/2002 kumoamisesta (EUVL L 97, 
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9.4.2008, s. 72). 9.4.2008, s. 72).
29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 
päivänä maaliskuuta 2004, alusten ja 
satamarakenteiden turvatoimien 
parantamisesta (EUVL L 129, 29.4.2004, s. 
6).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 
päivänä maaliskuuta 2004, alusten ja 
satamarakenteiden turvatoimien 
parantamisesta (EUVL L 129, 29.4.2004, s. 
6).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2005/65/EY, annettu 26 päivänä 
lokakuuta 2005, satamien turvallisuuden 
parantamisesta (EUVL L 310, 25.11.2005, 
s. 28).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2005/65/EY, annettu 26 päivänä 
lokakuuta 2005, satamien turvallisuuden 
parantamisesta (EUVL L 310, 25.11.2005, 
s. 28).
30 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/96/EY, annettu 19 päivänä 
marraskuuta 2008, tieinfrastruktuurin 
turvallisuuden hallinnasta (EUVL L 319, 
29.11.2008, s. 59).

31 Komission päätös, annettu 29 päivänä 
kesäkuuta 2018, EU:n rautateiden 
henkilöliikenteen turvallisuusfoorumin 
perustamisesta C/2018/4014.

31 Komission päätös, annettu 29 päivänä 
kesäkuuta 2018, EU:n rautateiden 
henkilöliikenteen turvallisuusfoorumin 
perustamisesta C/2018/4014.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Riski siitä, että kriittisten 
toimijoiden työntekijät hyödyntävät 
esimerkiksi käyttöoikeuksiaan 
aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa, on yhä 
suurempi ongelma. Väkivaltaiseen 
ääriliikehdintään ja terrorismiin johtavan 
radikalisoitumisen lisääntyminen pahentaa 
tätä riskiä. Sen vuoksi on tarpeen antaa 
kriittisille toimijoille mahdollisuus pyytää 
tiettyihin henkilöstönsä ryhmiin kuuluvien 
henkilöiden taustan tarkistusta ja lisäksi 
varmistaa, että asianomaiset viranomaiset 
arvioivat pyynnöt viipymättä soveltuvien 
unionin ja kansallisten sääntöjen, mukaan 
lukien henkilötietojen suojaa koskevien 
sääntöjen mukaisesti.

(24) Riski siitä, että kriittisten 
toimijoiden työntekijät hyödyntävät 
esimerkiksi käyttöoikeuksiaan 
aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa, on yhä 
suurempi ongelma. Väkivaltaiseen 
ääriliikehdintään ja terrorismiin johtavan 
radikalisoitumisen lisääntyminen pahentaa 
tätä riskiä. Sen vuoksi on tarpeen antaa 
kriittisille toimijoille mahdollisuus pyytää 
tiettyihin henkilöstönsä ryhmiin kuuluvien 
henkilöiden taustan tarkistusta ja lisäksi 
varmistaa, että asianomaiset viranomaiset 
arvioivat pyynnöt viipymättä soveltuvien 
unionin ja kansallisten sääntöjen, mukaan 
lukien henkilötietojen suojaa koskevien 
sääntöjen ja erityisesti asetuksen 
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(EU) 2016/679 mukaisesti.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kriittisten toimijoiden olisi 
ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille heti, kun se on kyseisissä 
olosuhteissa kohtuudella mahdollista 
poikkeamista, jotka merkittävästi 
häiritsevät tai voisivat merkittävästi häiritä 
niiden toimintaa. Ilmoituksen olisi 
mahdollistettava toimivaltaisten 
viranomaisten nopea ja asianmukainen 
reagointi poikkeamaan ja annettava niille 
kattava yleiskuva kriittisiin toimijoihin 
kohdistuvista kokonaisriskeistä. Tätä 
varten olisi vahvistettava tiettyjä 
poikkeamia koskeva ilmoitusmenettely 
sekä parametrit, joiden perusteella voidaan 
määrittää, milloin todellinen tai 
mahdollinen häiriötapahtuma on 
merkittävä ja poikkeamista olisi 
ilmoitettava. Koska tällaisten häiriöiden 
vaikutukset ovat mahdollisesti rajat 
ylittäviä, olisi vahvistettava menettely, 
jolla jäsenvaltiot voivat ilmoittaa asiasta 
keskitettyjen yhteyspisteiden kautta muille 
jäsenvaltioille, joita tilanne koskettaa.

(25) Kriittisten toimijoiden olisi 
ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille heti, kun se on kyseisissä 
olosuhteissa kohtuudella mahdollista, ja 
joka tapauksessa viimeistään 24 tunnin 
kuluttua kyseistä poikkeamaa koskevan 
tiedon saamisesta, kaikista poikkeamista, 
jotka merkittävästi häiritsevät tai voisivat 
merkittävästi häiritä niiden toimintaa. 
Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
tiedotettava väestölle tällaisesta 
poikkeamasta, mikäli se katsoo 
tiedottamisen olevan yleisen edun 
mukaista. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi varmistettava, että kyseinen kriittinen 
toimija ilmoittaa poikkeamasta ja 
tarvittaessa mahdollisista 
suojatoimenpiteistä tai korjaavista 
toimista palvelujensa käyttäjille, joihin 
kyseinen poikkeama voisi vaikuttaa. 
Ilmoituksen olisi mahdollistettava 
toimivaltaisten viranomaisten nopea ja 
asianmukainen reagointi poikkeamaan ja 
annettava niille kattava yleiskuva kriittisiin 
toimijoihin kohdistuvista kokonaisriskeistä. 
Tätä varten olisi vahvistettava tiettyjä 
poikkeamia koskeva ilmoitusmenettely 
sekä parametrit, joiden perusteella voidaan 
määrittää, milloin todellinen tai 
mahdollinen häiriötapahtuma on 
merkittävä ja poikkeamista olisi 
ilmoitettava. Koska tällaisten häiriöiden 
vaikutukset ovat mahdollisesti rajat 
ylittäviä, olisi vahvistettava menettely, 
jolla jäsenvaltiot voivat ilmoittaa asiasta 
ilman aiheetonta viivästystä keskitettyjen 
yhteyspisteiden kautta muille 
jäsenvaltioille, joita tilanne koskettaa. 
Poikkeamia koskevien tietojen käsittelyssä 
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olisi otettava huomioon 
luottamuksellisuus ja kunnioitettava 
kyseisen kriittisen toimijan 
turvallisuusetuja ja kaupallisia etuja.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yleisesti ottaen kriittiset toimijat 
toimivat enenevässä määrin 
yhteenliitetyssä palveluntarjonnan ja 
infrastruktuurien verkostossa ja tarjoavat 
usein keskeisiä palveluita useammassa 
kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Joidenkin 
toimijoiden merkitys unionille on kuitenkin 
erityisen suuri, koska ne tarjoavat keskeisiä 
palveluita suurelle määrälle jäsenvaltioita, 
ja siksi niiden toimintaa olisi valvottava 
unionin tasolla. Tämän vuoksi olisi 
vahvistettava säännöt, jotka koskevat 
Euroopan kannalta erityisen 
merkityksellisten kriittisten toimijoiden 
erityistä valvontaa. Nämä säännöt eivät 
kuitenkaan rajoittaisi tässä direktiivissä 
esitettyjä valvonta- ja 
täytäntöönpanosäännöksiä.

(26) Yleisesti ottaen kriittiset toimijat 
toimivat alati tiivistyvässä 
palveluntarjonnan ja infrastruktuurien 
verkostossa ja tarjoavat usein keskeisiä 
palveluita useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa. Joidenkin toimijoiden 
merkitys unionille ja sisämarkkinoille on 
kuitenkin erityisen suuri, koska ne 
tarjoavat keskeisiä palveluita usealle 
jäsenvaltiolle, ja siksi niiden toimintaa 
olisi valvottava unionin tasolla. Tämän 
vuoksi olisi vahvistettava säännöt, jotka 
koskevat Euroopan kannalta erityisen 
merkityksellisten kriittisten toimijoiden 
erityistä valvontaa. Nämä säännöt eivät 
kuitenkaan rajoittaisi tässä direktiivissä 
esitettyjä valvonta- ja 
täytäntöönpanosäännöksiä.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Standardoinnin olisi jatkossakin 
oltava pääasiassa markkinalähtöistä. 
Joissakin tilanteissa saattaa kuitenkin 
vielä olla asianmukaista edellyttää 
unionin tasolla määritettyjen standardien 
noudattamista. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi myös tuettava ja 
edistettävä kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvyn kannalta olennaisten 
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standardien ja eritelmien laatimista ja 
täytäntöönpanoa eurooppalaisten 
standardointiorganisaatioiden 
vahvistamalla tavalla, jotta voidaan 
toteuttaa teknisiä ja organisatorisia 
toimenpiteitä kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvyn takaamiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi myös edistettävä 
sellaisten kansainvälisesti hyväksyttyjen 
standardien ja eritelmien käyttöä, jotka 
ovat olennaisia kriittisiin toimijoihin 
sovellettavien häiriönsietokykyä 
parantavien toimenpiteiden kannalta.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että niiden toimivaltaisilla viranomaisilla 
on tämän direktiivin asianmukaista 
soveltamista ja täytäntöönpanoa varten 
tietyt toimivaltuudet suhteessa kriittisiin 
toimijoihin, jotka tämän direktiivin 
mukaisesti kuuluvat niiden 
lainkäyttövaltaan. Näiden toimivaltuuksien 
olisi sisällettävä erityisesti oikeus suorittaa 
tutkimuksia, valvontaa ja tarkastuksia, 
vaatia kriittisiä toimijoita toimittamaan 
tiedot ja todisteet toteuttamistaan 
toimenpiteistä velvoitteidensa 
täyttämiseksi ja tarvittaessa antaa määräys 
havaittujen rikkomisten korjaamiseksi. 
Antaessaan tällaisen määräyksen 
jäsenvaltio ei saisi edellyttää sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ylittävät kriittisen 
toimijan säännösten noudattamisen 
varmistamiseksi tarpeellisen ja 
oikeasuhtaisen tason. Lisäksi jäsenvaltion 
on määräystä antaessaan otettava erityisesti 
huomioon rikkomisen vakavuus ja 
kriittisen toimijan taloudelliset valmiudet. 
Toimivaltuuksiin olisi liityttävä 
kansallisessa lainsäädännössä määritettävät 
asianmukaiset ja tehokkaat suojatoimet 

(30) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että niiden toimivaltaisilla viranomaisilla 
on tämän direktiivin asianmukaista 
soveltamista ja täytäntöönpanoa varten 
tietyt toimivaltuudet suhteessa kriittisiin 
toimijoihin, jotka tämän direktiivin 
mukaisesti kuuluvat niiden 
lainkäyttövaltaan. Näiden toimivaltuuksien 
olisi sisällettävä erityisesti oikeus suorittaa 
tutkimuksia, valvontaa ja tarkastuksia, 
vaatia kriittisiä toimijoita toimittamaan 
tiedot ja todisteet toteuttamistaan 
toimenpiteistä velvoitteidensa 
täyttämiseksi ja tarvittaessa antaa määräys 
havaittujen rikkomisten korjaamiseksi. 
Antaessaan tällaisen määräyksen 
jäsenvaltio ei saisi edellyttää sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ylittävät kriittisen 
toimijan säännösten noudattamisen 
varmistamiseksi tarpeellisen ja 
oikeasuhtaisen tason. Lisäksi jäsenvaltion 
on määräystä antaessaan otettava erityisesti 
huomioon rikkomisen vakavuus ja 
kriittisen toimijan taloudelliset valmiudet. 
Toimivaltuuksiin olisi liityttävä 
kansallisessa lainsäädännössä määritettävät 
asianmukaiset ja tehokkaat suojatoimet 
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Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
säädettyjen vaatimusten mukaisesti. 
Arvioidessaan, onko kriittinen toimija 
noudattanut tämän direktiivin mukaisia 
velvoitteitaan, tämän direktiivin mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
olisi voitava pyytää toisen verkko- ja 
tietoturvadirektiivin mukaisesti nimettyjä 
toimivaltaisia viranomaisia arvioimaan 
kyseisten toimijoiden kyberturvallisuus. 
Toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä 
asiassa yhteistyötä ja vaihdettava tietoja.

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Toisen 
verkko- ja tietoturvadirektiivin mukaisesti 
nimetyt toimivaltaiset viranomaiset ovat 
vastuussa tämän direktiivin mukaisten 
kriittisten toimijoiden arvioinnista toisen 
verkko- ja tietoturvadirektiivin 
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, 
kuten fyysistä ja muuta kuin fyysistä 
kyberturvallisuutta koskevissa asioissa. 
Arvioidessaan, onko kriittinen toimija 
noudattanut tämän direktiivin mukaisia 
velvoitteitaan, tämän direktiivin mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
olisi lisäksi voitava pyytää toisen verkko- 
ja tietoturvadirektiivin mukaisesti 
nimettyjä toimivaltaisia viranomaisia 
arvioimaan kyseisten toimijoiden 
kyberturvallisuus. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tehtävä asiassa 
yhteistyötä ja vaihdettava tietoja.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Yhtä tai useampaa toimialaa 
koskevien uusien riskien, tekniikan 
kehittymisen tai ominaisuuksien huomioon 
ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotta se voisi täydentää häiriönsietokykyä 
parantavia toimenpiteitä, joita kriittisten 
toimijoiden on toteutettava, täsmentämällä 
kaikkia tai osaa kyseisistä toimenpiteistä. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa32 vahvistettujen periaatteiden 

(31) Yhtä tai useampaa toimialaa 
koskevien uusien riskien, tekniikan 
kehittymisen tai ominaisuuksien huomioon 
ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotta se voisi täydentää häiriönsietokykyä 
parantavia toimenpiteitä, joita kriittisten 
toimijoiden on toteutettava, täsmentämällä 
kaikkia tai osaa kyseisistä toimenpiteistä. 
Jotta voidaan välttää erot tämän 
direktiivin soveltamisessa ja parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
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mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
direktiiviä laatimalla yhteinen luettelo 
keskeisistä palveluista. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa32 vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

_________________ _________________
32 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 32 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä 1. Tässä direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä kriittisten toimijoiden 
korkeatasoisen häiriönsietokyvyn 
saavuttamiseksi, jotta voidaan turvata 
keskeisten palvelujen tarjonta unionissa 
ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. 
Tätä varten tässä direktiivissä

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus
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a) säädetään jäsenvaltioiden 
velvoitteista toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan yhteiskunnan 
välttämättömien toimintojen tai 
taloudellisen toiminnan ylläpitämisen 
kannalta keskeisten palvelujen tarjonta 
sisämarkkinoilla, ja erityisesti määrittää 
kriittiset toimijat ja toimijat, joita on 
tietyiltä osin kohdeltava kriittistä toimijaa 
vastaavina toimijoina, sekä antaa niille 
mahdollisuus täyttää velvoitteensa;

a) säädetään jäsenvaltioiden 
velvoitteista toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan yhteiskunnan 
välttämättömien toimintojen tai 
taloudellisen toiminnan ylläpitämisen 
kannalta keskeisten palvelujen jatkuva 
tarjonta sisämarkkinoilla, ja erityisesti 
määrittää kriittiset toimijat ja toimijat, joita 
on tietyiltä osin kohdeltava kriittistä 
toimijaa vastaavina toimijoina, sekä antaa 
niille mahdollisuus täyttää velvoitteensa;

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
direktiivin (EU) XX/YY [ehdotettu 
direktiivi toimenpiteistä yhteisen korkean 
kyberturvatason varmistamiseksi koko 
unionissa, jäljempänä ’toinen verkko- ja 
tietoturvadirektiivi’], soveltamisalaan 
kuuluviin seikkoihin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 7 artiklan soveltamista.

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
direktiivin (EU) XX/YY [ehdotettu 
direktiivi toimenpiteistä yhteisen korkean 
kyberturvatason varmistamiseksi koko 
unionissa, jäljempänä ’toinen verkko- ja 
tietoturvadirektiivi’], soveltamisalaan 
kuuluviin seikkoihin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 7 artiklan soveltamista. 
Toimijoiden kyberturvallisuuden ja 
fyysisen turvallisuuden välisten kytkösten 
vuoksi jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tämä direktiivi ja toinen verkko- ja 
tietoturvadirektiivi pannaan täytäntöön 
yhdenmukaisella tavalla.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’poikkeamalla’ tapahtumaa, joka 
voi häiritä tai joka häiritsee kriittisen 
toimijan toimintaa;

3) ’poikkeamalla’ tapahtumaa, joka 
voi häiritä tai joka häiritsee kriittisen 
toimijan keskeisen palvelun tarjoamista;
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’infrastruktuurilla’ hyödykkeitä ja 
järjestelmiä tai niiden osia, jotka ovat 
välttämättömiä keskeisen palvelun 
toimittamiseksi;

4) ’infrastruktuurilla’ hyödykkeitä 
kuten tiloja, järjestelmiä ja laitteita tai 
niiden osia, jotka ovat välttämättömiä 
keskeisen palvelun toimittamiseksi;

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’keskeisellä palvelulla’ palvelua, 
joka on keskeinen yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen tai taloudellisen 
toiminnan ylläpitämiseksi;

5) ’keskeisellä palvelulla’ palvelua, 
joka on keskeinen yhteiskunnan 
välttämättömien toimintojen, taloudellisen 
toiminnan, kansanterveyden, yleisen 
turvallisuuden, ympäristön tai 
oikeusvaltion ylläpitämiseksi;

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’riskillä’ tilannetta tai tapahtumaa, 
joka voi vaikuttaa haitallisesti kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyyn;

6) ’riskillä’ tilannetta tai tapahtumaa, 
joka voi vaikuttaa haitallisesti kriittisten 
toimijoiden kykyyn tarjota keskeistä 
palvelua;

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) ’riskinarvioinnilla’ menetelmiä, 7) ’riskinarvioinnilla’ menetelmiä, 
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joiden avulla määritetään riskin luonne ja 
laajuus analysoimalla mahdolliset 
uhkatekijät ja vaarat ja arvioimalla 
olemassa olevat haavoittuvuudet, jotka 
voivat häiritä kriittisen toimijan toimintaa.

joiden avulla määritetään riskin luonne ja 
laajuus arvioimalla kriittisen toimijan 
häiriönsietokykyyn kohdistuvia 
mahdollisia uhkia ja vaaroja, 
analysoimalla olemassa olevat 
haavoittuvuudet, jotka voisivat johtaa 
kriittisen toimijan toiminnan 
häiriintymiseen, ja arvioimalla 
mahdollisia kielteisiä vaikutuksia, joita 
toiminnan häiriintymisellä voisi olla 
keskeisten palvelujen tarjoamiselle;

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 7 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a) ’standardilla’ Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1025/20121 a 2 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyä standardia;
____________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 
päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta 
standardoinnista, neuvoston direktiivien 
89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 
98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 
2009/23/EY ja 2009/105/EY 
muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 
87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY 
kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, 
s. 12).

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus



PE691.047v02-00 32/211 RR\1241337FI.docx

FI

7 b) ’teknisellä eritelmällä’ asetuksen 
(EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 
4 kohdassa määriteltyä teknistä eritelmää;

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on 
hyväksyttävä viimeistään ... päivänä 
...kuuta ... [kolmen vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta] strategia 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi. Strategiassa on esitettävä 
strategiset tavoitteet ja poliittiset 
toimenpiteet kriittisten toimijoiden hyvän 
häiriönsietokyvyn saavuttamiseksi ja 
ylläpitämiseksi, ja sen on katettava 
vähintään liitteessä tarkoitetut toimialat.

1. Kunkin jäsenvaltion on kaikille 
asianosaisille sidosryhmille avoimen 
kuulemisen jälkeen hyväksyttävä 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta] strategia kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi. Strategiassa on otettava 
huomioon 16 artiklassa tarkoitettu 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevän ryhmän laatima 
häiriönsietokykyä koskeva unionin 
strategia ja esitettävä strategiset tavoitteet 
ja poliittiset toimenpiteet kriittisten 
toimijoiden hyvän häiriönsietokyvyn 
saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi, ja sen 
on katettava vähintään liitteessä tarkoitetut 
toimialat.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuvaus kriittisten toimijoiden 
yleisen häiriönsietokyvyn parantamiseen 
tarvittavista toimenpiteistä, mukaan lukien 
kansallinen riskinarviointi, kriittisten 
toimijoiden ja kriittisiä toimijoita 
vastaavien toimijoiden määrittäminen sekä 
tämän luvun mukaisesti toteuttavat 
toimenpiteet kriittisten toimijoiden 
tukemiseksi;

(c) kuvaus kriittisten toimijoiden 
yleisen häiriönsietokyvyn parantamiseen 
tarvittavista toimenpiteistä, mukaan lukien 
4 artiklassa tarkoitettu kansallinen 
riskinarviointi, kriittisten toimijoiden ja 
kriittisiä toimijoita vastaavien toimijoiden 
määrittäminen sekä tämän luvun 
mukaisesti toteuttavat toimenpiteet 
kriittisten toimijoiden tukemiseksi, myös 
toimenpiteet julkisen sektorin ja yksityisen 
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sektorin sekä julkisten ja yksityisten 
toimijoiden yhteistyön tehostamiseksi;

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

c a) luettelo kaikista strategian 
täytäntöönpanoon osallistuvista 
viranomaisista ja sidosryhmistä;

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

d a) toimintapuitteet, jotka koskevat 
kriittisiksi toimijoiksi määritettyjen 
pienten ja keskisuurten yritysten 
häiriönsietokyvyn parantamista ja joissa 
otetaan huomioon niiden erityistarpeet ja 
-piirteet;

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä säädetyn 
kansallisen kyberturvallisuusstrategian ja 
muiden mahdollisten toimialakohtaisten 
kansallisten strategioiden asiaankuuluvat 
näkökohdat koordinoinnin, 
täydentävyyden ja synergioiden 
varmistamiseksi.
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Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Strategia on päivitettävä tarvittaessa ja 
vähintään neljän vuoden välein.

Strategia on päivitettävä vähintään neljän 
vuoden välein kaikille asianomaisille 
sidosryhmille avoimen kuulemisen 
jälkeen.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä olevan 8 artiklan 
mukaisesti nimettyjen toimivaltaisten 
viranomaisten on laadittava luettelo 
keskeisistä palveluista liitteessä 
tarkoitetuilla toimialoilla. Niiden on 
tehtävä viimeistään ... päivänä ...kuuta ... 
[kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta] ja sen jälkeen tarvittaessa 
ja vähintään neljän vuoden välein arviointi 
kaikista kyseisten keskeisten palvelujen 
tarjoamiseen mahdollisesti vaikuttavista 
merkityksellisistä riskeistä kriittisten 
toimijoiden määrittämiseksi 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti ja näiden kriittisten 
toimijoiden avustamiseksi 11 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamisessa.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
21 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, 
jolla täydennetään tätä direktiiviä 
laatimalla luettelo keskeisistä palveluista 
liitteessä tarkoitetuilla toimialoilla ja 
alasektoreilla. Komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen viimeistään 
...päivänä ...kuuta ... [kuusi kuukautta 
tämän direktiivin voimaantulopäivästä]. 
Jäljempänä olevan 8 artiklan mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
on tehtävä viimeistään ... päivänä ...kuuta 
... [kolmen vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta] ja sen jälkeen 
tarvittaessa ja vähintään neljän vuoden 
välein arviointi kaikista delegoidussa 
säädöksessä lueteltujen keskeisten 
palvelujen tarjoamiseen mahdollisesti 
vaikuttavista merkityksellisistä riskeistä 
kriittisten toimijoiden määrittämiseksi 5 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ja näiden 
kriittisten toimijoiden avustamiseksi 11 
artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamisessa.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
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4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riskinarvioinnissa on käsiteltävä kaikkia 
merkityksellisiä luonnonriskejä ja ihmisen 
aiheuttamia riskejä, mukaan lukien 
onnettomuudet, luonnonkatastrofit, 
kansanterveysuhat ja vihamieliset uhat, 
kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä (EU) 2017/54134 tarkoitetut 
terrorismirikokset.

Riskinarvioinnissa on käsiteltävä kaikkia 
merkityksellisiä luonnonriskejä ja ihmisen 
aiheuttamia riskejä, mukaan lukien 
luonteensa vuoksi useita toimialoja 
koskevat tai rajat ylittävät riskit, 
onnettomuudet, luonnonkatastrofit, 
kansanterveysuhat ja vihamieliset uhat, 
kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä (EU) 2017/54134 tarkoitetut 
terrorismirikokset.

_________________ _________________
34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 
päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 
2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 
88, 31.3.2017, s. 6).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 
päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 
2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 
88, 31.3.2017, s. 6).

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) liitteessä tarkoitettujen toimialojen 
välisistä riippuvuussuhteista aiheutuvat 
riskit, mukaan lukien muista jäsenvaltioista 
ja kolmansista maista aiheutuvat riskit, ja 
yhdellä toimialalla tapahtuvan häiriön 
mahdolliset vaikutukset muihin 
toimialoihin;

c) liitteessä tarkoitettujen toimialojen 
välisistä riippuvuussuhteista aiheutuvat 
riskit, mukaan lukien muista jäsenvaltioista 
ja kolmansista maista aiheutuvat riskit, ja 
yhdellä toimialalla tapahtuvan häiriön 
mahdolliset vaikutukset muihin 
toimialoihin, mukaan lukien kaikki 
kansalaisiin ja sisämarkkinoihin 
kohdistuvat riskit;
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Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
 4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on asetettava 1 
kohdassa tarkoitetun riskinarvioinnin 
olennaiset seikat 5 artiklan mukaisesti 
määrittämiensä kriittisten toimijoiden 
saataville avustaakseen niitä 10 artiklassa 
tarkoitetun riskinarvioinnin tekemisessä ja 
niiden häiriönsietokyvyn varmistamiseen 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamisessa 11 artiklan mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on asetettava 1 
kohdassa tarkoitetun riskinarvioinnin 
olennaiset seikat 8 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun keskitetyn yhteyspisteensä 
välityksellä 5 artiklan mukaisesti 
määrittämiensä kriittisten toimijoiden 
saataville avustaakseen niitä 10 artiklassa 
tarkoitetun riskinarvioinnin tekemisessä ja 
niiden häiriönsietokyvyn varmistamiseen 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamisessa 11 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi laatia yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa vapaaehtoisen 
yhteisen raportointimallin 4 kohdan 
noudattamiseksi.

5. Komissio laatii yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa vapaaehtoisen 
yhteisen raportointimallin 4 kohdan 
noudattamiseksi.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Määrittäessään 1 kohdassa 
tarkoitetut kriittiset toimijat jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon 4 artiklan mukaisen 
riskinarvioinnin tulokset ja sovellettava 
seuraavia perusteita:

2. Määrittäessään 1 kohdassa 
tarkoitetut kriittiset toimijat jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon 4 artiklan mukaisen 
riskinarvioinnin tulokset ja 3 artiklassa 
tarkoitettu kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä koskeva strategia ja 
sovellettava seuraavia perusteita:
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Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseisen palvelun tarjoaminen on 
riippuvainen jäsenvaltiossa sijaitsevasta 
infrastruktuurista; ja

b) kyseisen keskeisen palvelun 
tarjoaminen on riippuvainen jäsenvaltiossa 
sijaitsevasta infrastruktuurista; ja

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) poikkeamalla olisi merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia kyseisen palvelun 
tarjoamiseen tai muiden kyseisestä 
palvelusta riippuvaisten keskeisten 
palvelujen tarjoamiseen liitteessä 
tarkoitetuilla toimialoilla.

c) poikkeamalla olisi merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia kyseisen keskeisen 
palvelun tarjoamiseen tai muiden 
kyseisestä palvelusta riippuvaisten 
keskeisten palvelujen tarjoamiseen 
liitteessä tarkoitetuilla toimialoilla.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava 3 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen, 
että kriittiset toimijat antavat 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 8 artiklan 
mukaisesti nimeämille toimivaltaisille 
viranomaisille tiedon siitä, onko ne 
määritetty kriittiseksi toimijaksi yhdessä tai 
useammassa muussa jäsenvaltiossa. Jos 
vähintään kaksi jäsenvaltiota on 
määrittänyt toimijan kriittiseksi, kyseisten 
jäsenvaltioiden on kuultava toisiaan 
kriittiselle toimijalle III luvun mukaisista 
velvoitteista aiheutuvan rasituksen 
vähentämiseksi.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava 3 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen, 
että kriittiset toimijat antavat 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 8 artiklan 
mukaisesti nimeämille toimivaltaisille 
viranomaisille tiedon siitä, onko ne 
määritetty kriittiseksi toimijaksi yhdessä tai 
useammassa muussa jäsenvaltiossa. Jos 
vähintään kaksi jäsenvaltiota on 
määrittänyt toimijan kriittiseksi, kyseisten 
jäsenvaltioiden on kuultava toisiaan 
mahdollisimman suuren 
yhdenmukaisuuden takaamiseksi ja 
kriittiselle toimijalle III luvun mukaisista 
velvoitteista aiheutuvan rasituksen 
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vähentämiseksi.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäljempänä olevaa IV lukua 
sovellettaessa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kriittiset toimijat antavat 
3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 8 artiklan 
mukaisesti nimeämille toimivaltaisille 
viranomaisille tiedon siitä, tarjoavatko ne 
keskeisiä palveluja useammalle kuin 
yhdelle kolmasosalle tai useammassa kuin 
yhdessä kolmasosassa jäsenvaltioista. Jos 
ne tarjoavat, kyseisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava kyseiset kriittiset toimijat 
komissiolle ilman aiheetonta viivytystä.

6. Jäljempänä olevaa IV lukua 
sovellettaessa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kriittiset toimijat antavat 
3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 8 artiklan 
mukaisesti nimeämille toimivaltaisille 
viranomaisille tiedon siitä, tarjoavatko ne 
samoja tai samankaltaisia keskeisiä 
palveluja useammalle kuin kolmelle 
jäsenvaltiolle tai useammassa kuin 
kolmessa jäsenvaltiossa. Jos ne tarjoavat, 
kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava 
kyseiset kriittiset toimijat komissiolle 
ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseiset päivitykset johtavat uusien 
kriittisten toimijoiden määrittämiseen, 
sovelletaan 3, 4, 5 ja 6 kohtaa. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimijoille, joita ei tällaisen päivityksen 
perusteella enää määritetä kriittisiksi 
toimijoiksi, ilmoitetaan asiasta ja niille 
annetaan tieto siitä, ettei niihin enää 
sovelleta III luvun mukaisia velvoitteita 
niiden saatua kyseisen tiedon.

Kun kyseiset päivitykset johtavat uusien 
kriittisten toimijoiden määrittämiseen, 
sovelletaan 3, 4, 5 ja 6 kohtaa. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimijoille, joita ei tällaisen päivityksen 
perusteella enää määritetä kriittisiksi 
toimijoiksi, ilmoitetaan asiasta ja niille 
annetaan hyvissä ajoin tieto siitä, ettei 
niihin enää sovelleta III luvun mukaisia 
velvoitteita niiden saatua kyseisen tiedon.

Tarkistus 55
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio laatii yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa suosituksia ja 
ohjeita jäsenvaltioiden tueksi kriittisten 
toimijoiden määrittämisessä.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimijan tarjoamasta palvelusta 
riippuvaisten käyttäjien lukumäärä;

a) toimijan tarjoamasta keskeisestä 
palvelusta riippuvaisten käyttäjien 
lukumäärä;

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muiden liitteessä tarkoitettujen 
toimialojen riippuvuus kyseisestä 
palvelusta;

b) muiden liitteessä tarkoitettujen 
toimialojen ja alasektoreiden tai 
toimitusketjun riippuvuus kyseisestä 
keskeisestä palvelusta;

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) maantieteellinen alue, johon 
poikkeama voisi vaikuttaa, mukaan lukien 
rajat ylittävät vaikutukset;

e) maantieteellinen alue, johon 
poikkeama voisi vaikuttaa, mukaan lukien 
rajat ylittävät vaikutukset, ottaen 
huomioon haavoittuvuuden, joka on 
yhteydessä saarialueiden, syrjäisimpien 
alueiden tai vuoristoalueiden kaltaisten 
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tietyntyyppisten maantieteellisten alueiden 
eristyneisyyden asteeseen;

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) toimijan merkitys palvelun riittävän 
tason ylläpitämisessä ottaen huomioon 
kyseisen palvelun tarjoamista koskevien 
vaihtoehtoisten keinojen saatavuus.

f) toimijan merkitys keskeisen 
palvelun riittävän tason ylläpitämisessä 
ottaen huomioon kyseisen keskeisen 
palvelun tarjoamista koskevien 
vaihtoehtoisten keinojen saatavuus.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevää ryhmää 
kuultuaan antaa suuntaviivoja 1 kohdassa 
tarkoitettujen perusteiden soveltamisen 
helpottamiseksi, ottaen huomioon 2 
kohdassa tarkoitetut tiedot.

3. Komissio antaa kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevää 
ryhmää kuultuaan suuntaviivoja 
1 kohdassa tarkoitettujen perusteiden 
soveltamisen helpottamiseksi, ottaen 
huomioon 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
liitteessä olevassa 3, 4 ja 8 kohdassa 
tarkoitettujen toimialojen osalta 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen 
vuoden ja kolmen kuukauden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta] toimijat, 
joita on kohdeltava kriittisiä toimijoita 
vastaavina toimijoina tätä lukua 
sovellettaessa. Niiden on sovellettava 3 

1. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
liitteessä olevassa 3, 4 ja 8 kohdassa 
tarkoitettujen toimialojen osalta 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [yhden 
vuoden ja kuuden kuukauden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta] toimijat, 
joita on kohdeltava kriittisiä toimijoita 
vastaavina toimijoina tätä lukua 
sovellettaessa. Niiden on sovellettava 3 
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artiklan, 4 artiklan, 5 artiklan 1–4 ja 7 
kohdan ja 9 artiklan säännöksiä kyseisiin 
toimijoihin.

artiklan, 4 artiklan, 5 artiklan 1–4 ja 7 
kohdan ja 9 artiklan säännöksiä kyseisiin 
toimijoihin.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltaisessa viranomaisessa 
yhteydenpitoa hoitava keskitetty 
yhteyspiste, jäljempänä ’keskitetty 
yhteyspiste’, jotta voidaan varmistaa rajat 
ylittävä yhteistyö muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa sekä 
16 artiklassa tarkoitetun kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevän 
ryhmän kanssa.

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltaisessa viranomaisessa 
yhteydenpitoa hoitava keskitetty 
yhteyspiste, jäljempänä ’keskitetty 
yhteyspiste’, jotta voidaan varmistaa rajat 
ylittävä yhteistyö muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa sekä 
komission ja 16 artiklassa tarkoitetun 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevän ryhmän kanssa ja tarvittaessa 
varmistaa yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Keskitettyjen yhteyspisteiden on 
toimitettava viimeistään ... päivänä ...kuuta 
... [kolmen vuoden ja kuuden kuukauden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] 
ja sen jälkeen vuosittain komissiolle ja 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle tiivistelmä saaduista 
ilmoituksista, mukaan lukien ilmoitusten 
lukumäärä, ilmoitettujen poikkeamien 
luonne ja 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
toteutetut toimet.

3. Keskitettyjen yhteyspisteiden on 
toimitettava viimeistään ... päivänä ...kuuta 
... [neljän vuoden ja kuuden kuukauden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] 
ja sen jälkeen vuosittain vuoden 
ensimmäisen kolmanneksen aikana 
komissiolle ja kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevälle ryhmälle 
yhteenveto saaduista ilmoituksista, mukaan 
lukien ilmoitusten lukumäärä, ilmoitettujen 
poikkeamien luonne ja 13 artiklan 3 
kohdan mukaisesti toteutetut toimet.

Tarkistus 64
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tuettava kriittisiä 
toimijoita niiden häiriönsietokyvyn 
parantamiseksi. Tukeen voi kuulua 
ohjemateriaalin ja menetelmien laatiminen, 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
testaavien harjoitusten järjestämisen 
tukeminen ja niiden henkilöstön koulutus.

1. Jäsenvaltioiden on tuettava kriittisiä 
toimijoita niiden häiriönsietokyvyn 
parantamiseksi. Tukeen kuuluu 
ohjemateriaalin ja menetelmien laatiminen, 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
testaavien harjoitusten järjestämisen 
tukeminen ja niiden henkilöstön koulutus. 
Jäsenvaltiot voivat myöntää kriittisille 
toimijoille rahoitusta silloin, kun se on 
tarpeen ja perusteltavissa yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden kannalta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sovellettavia 
valtiontukisääntöjä.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kriittiset toimijat arvioivat jäsenvaltioiden 
riskinarviointien ja muiden asiaan liittyvien 
tiedonlähteiden perusteella kaikki 
merkitykselliset riskit, jotka voivat häiritä 
niiden toimintaa, kuuden kuukauden 
kuluessa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta ja sen 
jälkeen tarvittaessa ja vähintään neljän 
vuoden välein.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kriittiset toimijat arvioivat jäsenvaltioiden 
riskinarviointien ja muiden asiaan liittyvien 
tiedonlähteiden perusteella kaikki 
merkitykselliset riskit, jotka voivat häiritä 
niiden kyseessä olevien keskeisten 
palvelujen tarjoamista, kuuden kuukauden 
kuluessa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta ja sen 
jälkeen tarvittaessa ja vähintään neljän 
vuoden välein.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) poikkeamista palautumiseksi, 
mukaan lukien liiketoiminnan jatkuvuuteen 

d) poikkeamista palautumiseksi, 
mukaan lukien liiketoiminnan jatkuvuuteen 
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liittyvät toimenpiteet ja vaihtoehtoisten 
toimitusketjujen kartoittaminen;

liittyvät toimenpiteet ja vaihtoehtoisten 
toimitusketjujen kartoittaminen, jotta 
voidaan varmistaa keskeisen palvelun 
jatkuva tarjoaminen;

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) asianmukaisen 
henkilöstöturvallisuuden hallinnan 
varmistamiseksi, muun muassa 
määrittämällä kriittisiä tehtäviä hoitavat 
henkilöstöryhmät, ottamalla käyttöön 
pääsyoikeudet herkille alueille, tiloihin ja 
muuhun infrastruktuuriin sekä 
arkaluonteisiin tietoihin sekä määrittämällä 
erityiset henkilöstöryhmät 12 artiklan 
soveltamiseksi;

e) asianmukaisen 
henkilöstöturvallisuuden hallinnan 
varmistamiseksi, muun muassa 
määrittämällä kriittisiä tehtäviä hoitavat 
henkilöstöryhmät, vahvistamalla 
asianmukaiset koulutusvaatimukset ja 
tarvittavat pätevyydet, ottamalla käyttöön 
pääsyoikeudet herkille alueille, tiloihin ja 
muuhun infrastruktuuriin sekä 
arkaluonteisiin tietoihin sekä määrittämällä 
erityiset henkilöstöryhmät 12 artiklan 
soveltamiseksi; jos 
henkilöstöturvallisuuden hallintaan 
osallistuu ulkoisia palveluntarjoajia, 
kriittisten toimijoiden on varmistettava, 
että ne noudattavat yleisesti hyväksyttyjä 
standardeja ja eritelmiä;

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) a–e alakohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä tiedottamiseksi 
asianomaiselle henkilöstölle.

f) a–e alakohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä tiedottamiseksi 
asianomaiselle henkilöstölle muun muassa 
määräajoin toistuvan koulutuksen avulla.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
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11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio järjestää kriittisen 
toimijan määrittäneen jäsenvaltion 
pyynnöstä ja kyseisen kriittisen toimijan 
suostumuksella neuvontaoperaatioita, 
jotka toteutetaan 15 artiklan 4, 5, 7 ja 8 
kohdassa säädettyjen järjestelyjen 
mukaisesti ja joiden tarkoituksena on 
neuvoa kriittistä toimijaa sen III luvun 
mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. 
Neuvontaoperaation on raportoitava 
havainnoistaan komissiolle sekä kyseiselle 
jäsenvaltiolle ja kriittiselle toimijalle.

3. Komissio järjestää kriittisen 
toimijan määrittäneen jäsenvaltion 
pyynnöstä ja kyseistä kriittistä toimijaa 
kuullen neuvontaoperaatioita, jotka 
toteutetaan 15 artiklan 4, 5, 7 ja 8 kohdassa 
säädettyjen järjestelyjen mukaisesti ja 
joiden tarkoituksena on neuvoa kriittistä 
toimijaa sen III luvun mukaisten 
velvoitteiden täyttämisessä. 
Neuvontaoperaation on raportoitava 
havainnoistaan komissiolle sekä kyseiselle 
jäsenvaltiolle ja kriittiselle toimijalle. 
Niiden pyynnöstä komissio voi järjestää 
neuvontaoperaatioita myös kolmansiin 
maihin sijoittautuneille kriittisille 
toimijoille.

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat voivat esittää taustan 
tarkistusta koskevia pyyntöjä tiettyihin 
henkilöstönsä ryhmiin kuuluvista 
henkilöistä, mukaan lukien henkilöt, joita 
harkitaan otettavaksi palvelukseen 
kyseisiin ryhmiin kuuluviin tehtäviin, ja 
että taustatarkistusten suorittamiseen 
toimivaltaiset viranomaiset arvioivat nämä 
pyynnöt ripeästi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat voivat esittää taustan 
tarkistusta koskevia pyyntöjä tiettyihin 
henkilöstönsä ryhmiin kuuluvista 
henkilöistä, mukaan lukien henkilöt, joita 
harkitaan otettavaksi palvelukseen 
kyseisiin ryhmiin kuuluviin tehtäviin, ja 
että taustatarkistusten suorittamiseen 
toimivaltaiset viranomaiset arvioivat nämä 
pyynnöt ripeästi. Tällaisten taustan 
tarkistusten on oltava oikeasuhteisia ja 
tiukasti rajattuja siihen, mikä on tarpeen 
ja olennaista asianomaisten henkilöiden 
tehtävien hoitamisen kannalta.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) 2016/67938, 1 kohdassa tarkoitetun 
taustan tarkistuksen on katettava seuraavat 
osat:

2. Jäsenvaltioiden on sovellettavan 
unionin ja kansallisen lainsäädännön, 
mukaan lukien Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2016/67938, 
mukaisesti varmistettava, että 1 kohdassa 
tarkoitettu taustan tarkistus tehdään 
ainoastaan kyseiseen kriittiseen toimijaan 
kohdistuvan mahdollisen 
turvallisuusriskin arvioimiseksi. Taustan 
tarkistuksen on katettava

_________________
38 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat ilmoittavat ilman 
aiheetonta viivytystä toimivaltaiselle 
viranomaiselle poikkeamista, jotka 
häiritsevät tai voivat häiritä merkittävästi 
toimijoiden toimintaa. Ilmoituksiin on 
sisällytettävä tarvittavat saatavilla olevat 
tiedot, joiden perusteella toimivaltainen 
viranomainen voi saada käsityksen 
poikkeaman luonteesta, aiheuttajasta ja 
mahdollisista seurauksista sekä määrittää 
poikkeaman mahdolliset rajat ylittävät 
vaikutukset. Tällainen ilmoitus ei lisää 
kriittisten toimijoiden vastuuta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat ilmoittavat ilman 
aiheetonta viivytystä toimivaltaiselle 
viranomaiselle poikkeamista, jotka 
häiritsevät tai voivat häiritä merkittävästi 
toimijoiden toimintaa. Ensimmäinen 
ilmoitus on annettava 24 tunnin kuluessa 
siitä, kun poikkeama tuli kriittisen 
toimijan tietoon, ja yksityiskohtainen 
raportti on toimitettava viimeistään 
kuukauden kuluttua tästä. Ilmoituksiin on 
sisällytettävä tarvittavat saatavilla olevat 
tiedot, joiden perusteella toimivaltainen 
viranomainen voi saada käsityksen 
poikkeaman luonteesta, aiheuttajasta ja 
mahdollisista seurauksista sekä määrittää 
poikkeaman mahdolliset rajat ylittävät 
vaikutukset. Tällainen ilmoitus ei lisää 
kriittisten toimijoiden vastuuta.

Jos poikkeamalla on tai sillä voi olla 
merkittävä vaikutus kriittisiin toimijoihin 
tai keskeisten palvelujen tarjoamisen 
jatkuvuuteen useammassa kuin kolmessa 
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jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseiset kriittiset 
toimijat ilmoittavat tällaisista 
poikkeamista komissiolle. Komissio 
tiedottaa kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevälle ryhmälle 
kaikista tällaisista ilmoituksista ilman 
aiheetonta viivytystä. Komissio ja 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevä ryhmä käsittelevät tällaisten 
ilmoitusten osana annettuja tietoja 
unionin lainsäädännön mukaisesti 
tavalla, jossa otetaan huomioon niiden 
luottamuksellisuus ja kunnioitetaan 
kyseisen kriittisen toimijan 
turvallisuusetuja ja kaupallisia etuja.

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) maantieteellinen alue, johon häiriö 
tai mahdollinen häiriö vaikuttaa.

c) maantieteellinen alue, johon häiriö 
tai mahdollinen häiriö vaikuttaa, sekä se, 
onko alue maantieteellisesti eristynyt.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen on toimitettava komissiolle 
ja kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle vuosittain 
yhteenveto saaduista ilmoituksista ja 
tämän artiklan mukaisesti toteutetuista 
toimista.

Tarkistus 75
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
mahdollisimman pian 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen saatuaan annettava ilmoituksen 
tehneelle kriittiselle toimijalle 
asiaankuuluvat tiedot sen tekemään 
ilmoitukseen liittyvistä jatkotoimista, 
mukaan lukien tiedot, jotka voivat tukea 
kriittisen toimijan tehokasta reagointia 
poikkeamaan.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
mahdollisimman pian 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen saatuaan annettava ilmoituksen 
tehneelle kriittiselle toimijalle 
asiaankuuluvat tiedot sen tekemään 
ilmoitukseen liittyvistä jatkotoimista, 
mukaan lukien tiedot, jotka voivat tukea 
kriittisen toimijan tehokasta reagointia 
poikkeamaan. Toimivaltaisen 
viranomaisen on tiedotettava väestölle 
poikkeamasta, mikäli se katsoo 
tiedottamisen olevan yleisen edun 
mukaista. Toimivaltaisen viranomaisen 
on varmistettava, että kriittiset toimijat 
ilmoittavat poikkeamasta ja tarvittaessa 
mahdollisista suojatoimenpiteistä tai 
korjaustoimista palvelujensa käyttäjille, 
joihin poikkeama voisi vaikuttaa.

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Standardit

Tämän direktiivin johdonmukaisen 
täytäntöönpanon edistämiseksi 
jäsenvaltioiden on kannustettava 
käyttämään kriittisten toimijoiden 
turvallisuuden ja häiriönsietokyvyn 
kannalta olennaisia standardeja ja 
eritelmiä siten, että ne eivät kuitenkaan 
määrää käyttämään jotain tiettyä 
teknologiaa tai suosi jotain tiettyä 
teknologiaa muiden kustannuksella.

Tarkistus 77
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimijaa pidetään Euroopan 
kannalta erityisen merkittävänä kriittisenä 
toimijana, kun se on määritetty kriittiseksi 
toimijaksi ja se tarjoaa keskeisiä palveluja 
useammalle kuin yhdelle kolmasosalle tai 
useammassa kuin yhdessä kolmasosassa 
jäsenvaltioista ja tästä on ilmoitettu 
komissiolle 5 artiklan 1 ja 6 kohdan 
mukaisesti.

2. Toimijaa pidetään Euroopan 
kannalta erityisen merkittävänä kriittisenä 
toimijana, kun se on määritetty kriittiseksi 
toimijaksi ja se tarjoaa samoja tai 
samankaltaisia keskeisiä palveluja 
useammalle kuin kolmelle jäsenvaltiolle 
tai useammassa kuin kolmessa 
jäsenvaltiossa ja tästä on ilmoitettu 
komissiolle 5 artiklan 1 ja 6 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion, jossa Euroopan kannalta 
erityisen merkittävän kriittisen toimijan 
infrastruktuuri sijaitsee, on yhden tai 
useamman jäsenvaltion tai komission 
pyynnöstä ilmoitettava yhdessä kyseisen 
toimijan kanssa komissiolle ja kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle 10 artiklan 
mukaisesti tehdyn riskinarvioinnin 
tuloksista ja 11 artiklan mukaisesti 
toteutetuista toimenpiteistä.

Euroopan kannalta erityisen merkittävän 
kriittisen toimijan on yhden tai useamman 
jäsenvaltion tai komission pyynnöstä 
ilmoitettava kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevälle ryhmälle 
10 artiklan mukaisesti tehdyn 
riskinarvioinnin tuloksista ja 11 artiklan 
mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä.

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio järjestää yhden tai 
useamman jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan ja sen jäsenvaltion 
suostumuksella, jossa Euroopan kannalta 
erityisen merkittävän kriittisen toimijan 

2. Komissio järjestää yhden tai 
useamman jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan ja sitä jäsenvaltiota 
kuullen, jossa Euroopan kannalta erityisen 
merkittävän kriittisen toimijan 
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infrastruktuuri sijaitsee, 
neuvontaoperaation niiden toimenpiteiden 
arvioimiseksi, jotka kyseinen toimija on 
ottanut käyttöön III luvun mukaisten 
velvoitteidensa täyttämiseksi. 
Neuvontaoperaatiot voivat tarvittaessa 
pyytää katastrofiriskien hallintaan liittyvää 
erityisasiantuntemusta EU:n hätäavun 
koordinointikeskuksen kautta.

infrastruktuuri sijaitsee, 
neuvontaoperaation niiden toimenpiteiden 
arvioimiseksi, jotka kyseinen toimija on 
ottanut käyttöön III luvun mukaisten 
velvoitteidensa täyttämiseksi. 
Neuvontaoperaatiot voivat tarvittaessa 
pyytää katastrofiriskien hallintaan liittyvää 
erityisasiantuntemusta EU:n hätäavun 
koordinointikeskuksen kautta.

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio järjestää neuvontaoperaation 
ohjelman kyseisen neuvontaoperaation 
jäseniä kuullen sekä sen jäsenvaltion 
suostumuksella, jossa kyseisen kriittisen 
toimijan tai Euroopan kannalta erityisen 
merkittävän kriittisen toimijan 
infrastruktuuri sijaitsee.

Komissio järjestää neuvontaoperaation 
ohjelman kuullen kyseisen 
neuvontaoperaation jäseniä sekä sitä 
jäsenvaltiota, jossa kyseisen kriittisen 
toimijan tai Euroopan kannalta erityisen 
merkittävän kriittisen toimijan 
infrastruktuuri sijaitsee.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevä ryhmä koostuu jäsenvaltioiden 
ja komission edustajista. Kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevä 
ryhmä voi kutsua asianomaisten 
osapuolten edustajia osallistumaan 
työskentelyynsä, jos se on olennaista sen 
tehtävien suorittamisen kannalta.

Kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevä ryhmä koostuu jäsenvaltioiden 
ja komission edustajista. Kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevä 
ryhmä kutsuu asiaankuuluvien 
sidosryhmien edustajia osallistumaan 
työskentelyynsä ja Euroopan parlamentin 
osallistumaan siihen tarkkailijana, jos se 
on olennaista sen tehtävien suorittamisen 
kannalta.

Tarkistus 82
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sellaisten parhaiden käytäntöjen 
vaihtamisen helpottaminen, jotka liittyvät 
jäsenvaltioiden 5 artiklan mukaisesti 
suorittamaan kriittisten toimijoiden 
määrittämiseen, myös rajat ylittävien 
riippuvuussuhteiden sekä riskien ja 
poikkeamien osalta;

c) sellaisten parhaiden käytäntöjen 
vaihtamisen helpottaminen, jotka liittyvät 
jäsenvaltioiden 5 artiklan mukaisesti 
suorittamaan kriittisten toimijoiden 
määrittämiseen, myös rajat ylittävien ja 
toimialojen välisten riippuvuussuhteiden 
sekä riskien ja poikkeamien osalta;

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) häiriönsietokykyä koskevan 
unionin strategian laatiminen tässä 
direktiivissä vahvistettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tietojen ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtaminen kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä koskevan tutkimuksen ja 
kehityksen osalta tämän direktiivin 
mukaisesti;

h) tietojen ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtaminen kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä koskevan innovoinnin, 
tutkimuksen ja kehityksen osalta tämän 
direktiivin mukaisesti;

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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h a) koordinoitujen riskinarviointien ja 
yhteisten toimien edistäminen ja 
tukeminen kriittisten toimijoiden 
keskuudessa;

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevä ryhmä 
kokoontuu säännöllisesti ja vähintään 
kerran vuodessa [toisen verkko- ja 
tietoturvadirektiivin] mukaisesti perustetun 
yhteistyöryhmän kanssa strategisen 
yhteistyön ja tiedonvaihdon edistämiseksi.

5. Kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevä ryhmä 
kokoontuu säännöllisesti ja vähintään 
kerran vuodessa [toisen verkko- ja 
tietoturvadirektiivin] mukaisesti perustetun 
yhteistyöryhmän kanssa strategisen 
yhteistyön ja tiedonvaihdon 
helpottamiseksi.

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio toimittaa kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle tiivistelmän 
jäsenvaltioiden 3 artiklan 3 kohdan ja 4 
artiklan 4 kohdan mukaisesti antamista 
tiedoista viimeistään ... päivänä ...kuuta ... 
[kolmen vuoden ja kuuden kuukauden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] 
ja sen jälkeen tarvittaessa ja vähintään 
neljän vuoden välein.

7. Komissio toimittaa kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle yhteenvedon 
jäsenvaltioiden 3 artiklan 3 kohdan ja 4 
artiklan 4 kohdan mukaisesti antamista 
tiedoista viimeistään ... päivänä ...kuuta ... 
[kolmen vuoden ja kuuden kuukauden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] 
ja sen jälkeen tarvittaessa ja vähintään 
neljän vuoden välein. Komissio julkaisee 
säännöllisesti yhteenvedon kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevän 
ryhmän toiminnasta.
Komissio perustaa yhteisen sihteeristön 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle ja toisen verkko- ja 
tietoturvadirektiivin nojalla perustetulle 
yhteistyöryhmälle, jotta voidaan parantaa 
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näiden kahden ryhmän välistä viestintää 
ja siten poistaa epäselvyydet tämän 
direktiivin ja toisen verkko- ja 
tietoturvadirektiivin mukaisesti nimettyjen 
eri viranomaisten väliltä mahdollisimman 
pitkälti. 

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta 8 artiklan 3 kohdan nojalla 
toimitettavia tietoja voidaan vastaanottaa 
ja käyttää asianmukaisesti, komissio pitää 
unionin rekisteriä poikkeamista 
parhaiden käytäntöjen ja menetelmien 
kehittämiseksi ja jakamiseksi.

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä tai muusta 
lainsäädäntövallan käyttäjien asettamasta 
päivästä viiden vuoden ajaksi 11 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä tai muusta 
lainsäädäntövallan käyttäjien asettamasta 
päivästä viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 1 
kohdassa ja 11 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 11 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 
1 kohdassa ja 11 artiklan 4 kohdassa 
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Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään ... päivänä 
...kuuta ... [54 kuukauden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta] Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot 
ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet 
tämän direktiivin noudattamiseksi.

Komissio antaa viimeistään ... päivänä 
...kuuta ... [54 kuukauden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta] Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot 
ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet 
tämän direktiivin noudattamiseksi. 
Kertomuksessa on oltava erilliset 
maakohtaiset luvut täytäntöönpanon 
konkreettisesta edistymisestä kussakin 
jäsenvaltiossa.

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee määräajoin uudelleen 
tämän direktiivin toimivuutta ja laatii 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Kertomuksessa arvioidaan 
erityisesti tämän direktiivin vaikutusta ja 
sen tuomaa lisäarvoa kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvyn varmistamiseen sekä 
sitä, olisiko direktiivin soveltamisalaa 
laajennettava kattamaan muita toimialoja 

Komissio tarkastelee määräajoin uudelleen 
tämän direktiivin toimivuutta ja laatii 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Kertomuksessa arvioidaan 
erityisesti tämän direktiivin vaikutusta ja 
sen tuomaa lisäarvoa kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvyn varmistamiseen sekä 
sitä, olisiko direktiivin soveltamisalaa 
laajennettava kattamaan muita toimialoja 
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tai alasektoreita. Ensimmäinen kertomus 
annetaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ... 
[kuuden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta], ja siinä arvioidaan 
erityisesti, olisiko direktiivin 
soveltamisalaa laajennettava kattamaan 
elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja 
jakeluala.

tai alasektoreita. Ensimmäinen kertomus 
annetaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ... 
[kuuden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta], ja siinä arvioidaan 
erityisesti, olisiko direktiivin 
soveltamisalaa laajennettava. Komissio 
ottaa tässä huomioon kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevän 
ryhmän asiaa koskevat asiakirjat.

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
Liite – taulukko – 2 kohta – Liikenne – e alakohta (uusi)

Komission teksti

– Asetuksen (EY) N:o 300/200856 3 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut lentoliikenteen harjoittajat 

– Direktiivin 2009/12/EY57 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
lentoaseman pitäjät, kyseisen direktiivin 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut lentoasemat, mukaan lukien asetuksen (EU) N:o 
1315/201358 liitteessä II olevassa 2 jaksossa luetellut 
ydinverkon lentoasemat, sekä lentoasemilla sijaitsevia 
lisärakennelmia ja -laitteita hoitavat toimijat

2. Liikenne a) Ilma-
liikenne

– Asetuksen (EY) N:o 549/200459 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja lennonjohtopalveluja tarjoavat 
liikenteenhallinnan ylläpitäjät

– Direktiivin 2012/34/EU60 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
rataverkon haltijat

b) 
Raide-
liikenne – Direktiivin 2012/34/EU 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 

rautatieyritykset, mukaan lukien direktiivin 2012/34/EU 3 
artiklan 12 kohdassa tarkoitetut palvelupaikan ylläpitäjät

c) Vesi-
liikenne

– Asetuksen (EY) N:o 725/200461 liitteessä I merenkulun 
osalta tarkoitetut sisävesillä, merillä ja rannikoilla matkustaja- 
ja rahtiliikennettä hoitavat yhtiöt, lukuun ottamatta tällaisten 
yhtiöiden liikennöimiä yksittäisiä aluksia

– Direktiivin 2005/65/EY62 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen satamien hallinnointielimet, mukaan lukien 
niiden asetuksen (EY) N:o 725/2004 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitetut satamarakenteet, sekä toimijat, jotka huolehtivat 
töistä ja laitteistoista satamien alueella
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– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/59/EY63 3 artiklan o alakohdassa tarkoitettujen 
alusliikennepalvelujen tarjoajat

d) Tie-
liikenne

– Liikenteenhallinnasta vastaavat komission delegoidun 
asetuksen (EU) 2015/96264 2 artiklan 12 kohdassa tarkoitetut 
tieviranomaiset

Direktiivin 2010/40/EU65 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
älykkäiden liikennejärjestelmien ylläpitäjät

Tarkistus 

– Asetuksen (EY) N:o 300/200856 3 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut lentoliikenteen harjoittajat 

– Direktiivin 2009/12/EY57 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut lentoaseman pitäjät, kyseisen direktiivin 2 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut lentoasemat, mukaan 
lukien asetuksen (EU) N:o 1315/201358 liitteessä II 
olevassa 2 jaksossa luetellut ydinverkon lentoasemat, sekä 
lentoasemilla sijaitsevia lisärakennelmia ja -laitteita 
hoitavat toimijat

2. Liikenne a) Ilma-
liikenne

– Asetuksen (EY) N:o 549/200459 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja lennonjohtopalveluja tarjoavat 
liikenteenhallinnan ylläpitäjät

– Direktiivin 2012/34/EU60 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut rataverkon haltijat

b) Raide-
liikenne

– Direktiivin 2012/34/EU 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
rautatieyritykset, mukaan lukien direktiivin 2012/34/EU 3 
artiklan 12 kohdassa tarkoitetut palvelupaikan ylläpitäjät

– Asetuksen (EY) N:o 725/200461 liitteessä I merenkulun 
osalta tarkoitetut sisävesillä, merillä ja rannikoilla 
matkustaja- ja rahtiliikennettä hoitavat yhtiöt, lukuun 
ottamatta tällaisten yhtiöiden liikennöimiä yksittäisiä 
aluksia

– Direktiivin 2005/65/EY62 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen satamien hallinnointielimet, mukaan lukien 
niiden asetuksen (EY) N:o 725/2004 2 artiklan 11 
kohdassa tarkoitetut satamarakenteet, sekä toimijat, jotka 
huolehtivat töistä ja laitteistoista satamien alueella

c) Vesi-
liikenne

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/59/EY63 3 artiklan o alakohdassa tarkoitettujen 
alusliikennepalvelujen tarjoajat
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– Liikenteenhallinnasta vastaavat komission delegoidun 
asetuksen (EU) 2015/96264 2 artiklan 12 kohdassa 
tarkoitetut tieviranomaiset

d) Tie-
liikenne

Direktiivin 2010/40/EU65 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen älykkäiden liikennejärjestelmien ylläpitäjät

e) Julkinen 
liikenne

– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1370/200765 a 2 artiklan b ja d kohdassa tarkoitetut 
julkisen liikenteen viranomaiset ja julkisen liikenteen 
harjoittajat

_____________________

65 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, 
rautateiden ja maanteiden julkisista 
henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten 
(ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta 
(EUVL L 315, 3.12.2007, s. 1).

Tarkistus 94
Ehdotus direktiiviksi
Liite – 5 kohta – 6 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimialat, alasektorit ja toimijatyypit Toimialat, alasektorit ja toimijatyypit

5. Terveys 5. Terveys

– Direktiivin 2011/24/EU19 3 artiklan g 
alakohdassa tarkoitetut terveydenhuollon 
tarjoajat 

– Direktiivin 2011/24/EU19 3 artiklan g 
alakohdassa tarkoitetut terveydenhuollon 
tarjoajat 

– Rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista 
annetun asetuksen [XX]20 15 artiklassa 
tarkoitetut EU:n vertailulaboratoriot

– Rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista 
annetun asetuksen [XX] 15 artiklassa 
tarkoitetut EU:n vertailulaboratoriot

– Direktiivin 2001/83/EY21 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen lääkkeiden 
tutkimusta ja kehitystä harjoittavat toimijat

– Direktiivin 2001/83/EY 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen lääkkeiden 
tutkimusta ja kehitystä harjoittavat toimijat

– NACE Rev. 2 -luokituksen C jakson 
kaksinumerotasossa 21 tarkoitettujen 
farmaseuttisten perustuotteiden ja 
farmaseuttisten valmisteiden valmistajat

– NACE Rev. 2 -luokituksen C jakson 
kaksinumerotasossa 21 tarkoitettujen 
farmaseuttisten perustuotteiden ja 
farmaseuttisten valmisteiden valmistajat

– Asetuksen XXXX22 20 artiklassa 
tarkoitettujen vakavan kansanterveysuhan 
aikana kriittisiksi katsottujen 

– Asetuksen XXXX 20 artiklassa 
tarkoitettujen vakavan kansanterveysuhan 
aikana kriittisiksi katsottujen 
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lääkinnällisten laitteiden 
(’kansanterveysuhan aikana kriittisten 
lääkinnällisten laitteiden luettelo’) 
valmistajat

lääkinnällisten laitteiden 
(’kansanterveysuhan aikana kriittisten 
lääkinnällisten laitteiden luettelo’) 
valmistajat

– Direktiivin 2001/83/EY 79 artiklassa 
tarkoitetun tukkukaupan harjoittamista 
koskevan luvan haltijat

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 9 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

9. Julkishallinto 9. Julkishallinto ja demokraattiset 
instituutiot

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 9 kohta – Toimijatyyppi – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Keskus-, alue- ja paikallistason hallinto- 
ja edustuselimet

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Elintarvikkeiden tuotanto, jalostus 
ja jakelu
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/20021 a 3 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut elintarvikeyritykset
________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 
päivänä tammikuuta 2002, 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
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yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
(EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).
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2.7.2021

TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvystä
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – (2020)0365(COD))

Valmistelija: Nils Torvalds

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Neuvoston direktiivissä 
2008/114/EY17 säädetään menettelystä 
sellaisten Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien nimeämiseksi energian ja 
liikenteen toimialoilla, joiden 
vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 
merkittävä rajat ylittävä vaikutus vähintään 
kahteen jäsenvaltioon. Direktiivin pääpaino 
on yksinomaan tällaisten infrastruktuurien 
suojaamisessa. Vuonna 2019 tehdyssä 
direktiivin 2008/114/EY arvioinnissa18 
todettiin, etteivät yksittäisten 
infrastruktuurihyödykkeiden suojaamiseen 
liittyvät menetelmät riitä ehkäisemään 
kaikenlaisia häiriöitä, koska kriittisiä 

(1) Neuvoston direktiivissä 
2008/114/EY17 säädetään menettelystä 
sellaisten Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien nimeämiseksi energian ja 
liikenteen toimialoilla, joiden 
vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 
merkittävä rajat ylittävä vaikutus vähintään 
kahteen jäsenvaltioon. Direktiivin pääpaino 
on yksinomaan tällaisten infrastruktuurien 
suojaamisessa. Vuonna 2019 tehdyssä 
direktiivin 2008/114/EY arvioinnissa18 
todettiin, etteivät yksittäisten 
infrastruktuurihyödykkeiden suojaamiseen 
liittyvät menetelmät riitä ehkäisemään 
kaikenlaisia häiriöitä, koska kriittisiä 
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infrastruktuureita hyödyntävät toiminnot 
ovat enenevässä määrin rajat ylittäviä ja 
toisistaan riippuvaisia. Sen vuoksi 
painopiste on tarpeen siirtää kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvyn 
varmistamiseen eli niiden kykyyn lieventää 
poikkeamia, jotka saattavat aiheuttaa 
häiriötä kriittisen toimijan toiminnoille, 
vaimentaa niiden vaikutuksia, sopeutua 
niihin ja palautua niistä.

infrastruktuureita hyödyntävät toiminnot 
ovat enenevässä määrin rajat ylittäviä ja 
toisistaan riippuvaisia. Sen vuoksi 
painopiste on tarpeen siirtää kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvyn 
varmistamiseen eli niiden kykyyn lieventää 
poikkeamia, jotka saattavat aiheuttaa 
häiriötä kriittisen toimijan toiminnoille, 
vaimentaa niiden vaikutuksia, reagoida ja 
sopeutua niihin ja palautua niistä, mikä 
vaarantaisi kansalaisten yleisen 
taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin.

__________________ __________________
17 Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, 
annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, 
Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
määrittämisestä ja nimeämisestä sekä 
arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa 
sen suojaamista (EUVL L 345, 23.12.2008, 
s. 75).

17 Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, 
annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, 
Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
määrittämisestä ja nimeämisestä sekä 
arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa 
sen suojaamista (EUVL L 345, 23.12.2008, 
s. 75).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Keskinäisen riippuvuuden 
vahvistuminen on seurausta rajat 
ylittävästä toisistaan riippuvaisten 
palvelujen tarjonnan verkostosta, joka 
hyödyntää keskeisiä infrastruktuureita 
koko unionissa energian, liikenteen, 
pankkitoiminnan, rahoitusmarkkinoiden 
infrastruktuurin, digitaalisen 
infrastruktuurin, juomaveden, jäteveden ja 
terveydenhuollon aloilla, eräillä 
julkishallinnon aloilla sekä avaruusalalla 
siltä osin kuin tarkoitetaan tiettyjen, 
jäsenvaltioiden tai yksityisten tahojen 
omistamista, hallinnoimista ja operoimista 
maainfrastruktuureista riippuvaisten 
palvelujen tarjontaa mutta ei unionin tai 
jonkin muun tahon unionin puolesta osana 

(3) Keskinäisen riippuvuuden 
vahvistuminen on seurausta rajat 
ylittävästä toisistaan riippuvaisten 
palvelujen tarjonnan verkostosta, joka 
hyödyntää keskeisiä infrastruktuureita 
koko unionissa energian, liikenteen, 
pankkitoiminnan, rahoitusmarkkinoiden 
infrastruktuurin, digitaalisen 
infrastruktuurin, juomaveden, jäteveden, 
terveydenhuollon, elintarvikkeiden aloilla, 
eräillä julkishallinnon aloilla sekä 
avaruusalalla siltä osin kuin tarkoitetaan 
tiettyjen, jäsenvaltioiden tai yksityisten 
tahojen omistamista, hallinnoimista ja 
operoimista maainfrastruktuureista 
riippuvaisten palvelujen tarjontaa mutta ei 
unionin tai jonkin muun tahon unionin 
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unionin avaruusohjelmia omistamia, 
hallinnoimia tai operoimia 
infrastruktuureita. Tällainen keskinäinen 
riippuvuus merkitsee, että myös alun perin 
yhteen toimijaan tai yhdelle toimialalle 
rajoittuneella häiriöllä voi olla laajoja 
kerrannaisvaikutuksia, minkä seurauksena 
mahdolliset kielteiset vaikutukset 
palvelujen toimittamiseen sisämarkkinoilla 
voivat olla kauaskantoisia ja pitkäkestoisia. 
Covid-19-pandemia on osoittanut, miten 
haavoittuvaisia enenevässä määrin 
toisistaan riippuvaiset yhteiskuntamme 
ovat epätodennäköisten riskien toteutuessa.

puolesta osana unionin avaruusohjelmia 
omistamia, hallinnoimia tai operoimia 
infrastruktuureita. Innovointi ja 
teknologian kehittyminen edistävät 
osaltaan infrastruktuurijärjestelmien 
uusia muotoja ja tyyppejä, joissa 
innovaatioita hyödynnetään kustannusten 
alentamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen 
ja joilla voi olla vaikutuksia riskeihin ja 
häiriönsietokykyyn. Tällainen keskinäinen 
riippuvuus merkitsee, että myös alun perin 
yhteen toimijaan tai yhdelle toimialalle 
rajoittuneella häiriöllä voi olla laajoja 
kerrannaisvaikutuksia, minkä seurauksena 
mahdolliset kielteiset vaikutukset 
palvelujen toimittamiseen sisämarkkinoilla 
voivat olla kauaskantoisia ja pitkäkestoisia. 
Energiainfrastruktuurien 
häiriönsietokyvyllä on tärkeä rooli 
talouskasvussa kaikkialla unionissa, ja se 
auttaa varmistamaan kohtuullisen 
elintason heikossa asemassa oleville 
energiankuluttajille. Covid-19-pandemia 
on osoittanut, miten haavoittuvaisia 
enenevässä määrin toisistaan riippuvaiset 
yhteiskuntamme ovat epätodennäköisten 
riskien toteutuessa.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Keskeisten palvelujen tarjoamiseen 
osallistuviin toimijoihin kohdistuu 
enenevässä määrin erilaisia, 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä asetettuja 
vaatimuksia. Koska näille toimijoille 
asetetut turvallisuusvaatimukset eivät ole 
kaikissa jäsenvaltioissa yhtä tiukkoja, 
vaarana on, että tämä vaikuttaa kielteisesti 
yhteiskunnan välttämättömien toimintojen 
tai taloudellisen toiminnan ylläpitämiseen 
koko unionin alueella synnyttäen 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
haittaavia esteitä. Samantyyppisiä 

(4) Keskeisten palvelujen tarjoamiseen 
osallistuviin toimijoihin kohdistuu 
enenevässä määrin erilaisia, 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä asetettuja 
vaatimuksia. Koska näille toimijoille 
asetetut turvallisuusvaatimukset eivät ole 
kaikissa jäsenvaltioissa yhtä tiukkoja, 
vaarana on, että tämä vaikuttaa kielteisesti 
yhteiskunnan välttämättömien toimintojen 
tai taloudellisen toiminnan ylläpitämiseen 
koko unionin alueella synnyttäen 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
haittaavia esteitä. Kriittisten yksiköiden 
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toimijoita pidetään joissakin jäsenvaltioissa 
kriittisinä mutta toisissa ei, ja lisäksi 
kriittisiksi määriteltyjä toimijoita koskevat 
erilaiset vaatimukset eri jäsenvaltioissa. 
Seurauksena on ylimääräinen ja tarpeeton 
hallinnollinen taakka yrityksille, joilla on 
rajat ylittävää toimintaa, ja erityisesti 
yrityksille, jotka toimivat niissä 
jäsenvaltioissa, joissa sovelletaan muita 
tiukempia vaatimuksia.

häiriönsietokyky on erittäin tärkeää 
sisämarkkinoiden toiminnan sekä unionin 
ja sen kansalaisten turvallisuuden 
kannalta. Samantyyppisiä toimijoita 
pidetään joissakin jäsenvaltioissa kriittisinä 
mutta toisissa ei, ja lisäksi kriittisiksi 
määriteltyjä toimijoita koskevat erilaiset 
vaatimukset eri jäsenvaltioissa. 
Seurauksena on ylimääräinen ja tarpeeton 
hallinnollinen taakka yrityksille, joilla on 
rajat ylittävää toimintaa, ja erityisesti 
yrityksille, jotka toimivat niissä 
jäsenvaltioissa, joissa sovelletaan muita 
tiukempia vaatimuksia.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sen vuoksi on tarpeen määrittää 
yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset, 
joilla voidaan turvata keskeisten palvelujen 
tarjonta sisämarkkinoilla ja parantaa 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä.

(5) Sen vuoksi on tarpeen määrittää 
yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset, 
joilla voidaan turvata keskeisten palvelujen 
tarjonta sisämarkkinoilla ja parantaa 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä. 
Koska tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäissäännöistä, jäsenvaltiot voivat 
vapaasti hyväksyä tai pitää voimassa 
tiukempia sääntöjä keskeisten palvelujen 
tarjoamisen varmistamiseksi 
sisämarkkinoilla ja kriittisten yksiköiden 
häiriönsietokyvyn parantamiseksi, jos ne 
pitävät niitä tarpeellisina kansallisen 
turvallisuuden suojelemiseksi.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ottaen huomioon 
kyberturvallisuuden merkityksen kriittisten 

(8) Ottaen huomioon 
kyberturvallisuuden merkityksen kriittisten 
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toimijoiden häiriönsietokyvylle ja 
yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi tämän 
direktiivin ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) XX/YY20 
[ehdotus direktiiviksi toimenpiteistä 
yhteisen korkean kyberturvatason 
varmistamiseksi koko unionissa, 
jäljempänä ’toinen verkko- ja 
tietoturvadirektiivi’] välillä, 
lähestymistapojen yhdenmukaisuus on 
varmistettava niin pitkälti kuin mahdollista. 
Kyberriskien erityispiirteiden ja 
suuremman esiintyvyyden takia toisessa 
verkko- ja tietoturvadirektiivissä säädetään 
kattavista vaatimuksista laajalle joukolle 
toimijoita näiden kyberturvallisuuden 
varmistamiseksi. Toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä ryhdytään riittäviin 
toimiin kyberturvallisuuden suhteen, ja sen 
vuoksi siinä katettuja asioita ei tulisi 
sisällyttää tähän direktiiviin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta digitaalisen 
infrastruktuurin toimialan toimijoiden 
erityistä järjestelmää.

toimijoiden häiriönsietokyvylle ja 
yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi tämän 
direktiivin ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) XX/YY20 
[ehdotus direktiiviksi toimenpiteistä 
yhteisen korkean kyberturvatason 
varmistamiseksi koko unionissa, 
jäljempänä ’toinen verkko- ja 
tietoturvadirektiivi’] välillä, 
lähestymistapojen yhdenmukaisuus on 
varmistettava niin pitkälti kuin mahdollista, 
jotta estetään päällekkäisyydet, jotka 
voisivat haitata näiden kahden direktiivin 
tehokkuutta. Kyberriskien erityispiirteiden 
ja suuremman esiintyvyyden takia toisessa 
verkko- ja tietoturvadirektiivissä säädetään 
kattavista vaatimuksista laajalle joukolle 
toimijoita näiden kyberturvallisuuden 
varmistamiseksi. Toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä ryhdytään riittäviin 
toimiin kyberturvallisuuden suhteen, ja sen 
vuoksi siinä katettuja asioita ei tulisi 
sisällyttää tähän direktiiviin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta digitaalisen 
infrastruktuurin toimialan toimijoiden 
erityistä järjestelmää.

__________________ __________________
20 [Viittaus toiseen verkko- ja 
tietoturvadirektiiviin, kun se on 
hyväksytty.]

20 [Viittaus toiseen verkko- ja 
tietoturvadirektiiviin, kun se on 
hyväksytty.]

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden toimien kriittisten 
toimijoiden määrittämiseksi ja niiden 
häiriönsietokyvyn turvaamisen tukemiseksi 
olisi perustuttava riskipohjaiseen 
lähestymistapaan, jossa toimet 
kohdennetaan niille toimijoille, joiden 
merkitys yhteiskunnan välttämättömille 
toiminnoille tai taloudelliselle toiminnalle 
on suurin. Kohdennetun lähestymistavan 

(11) Jäsenvaltioiden toimien kriittisten 
toimijoiden määrittämiseksi ja niiden 
häiriönsietokyvyn turvaamisen tukemiseksi 
olisi perustuttava riskipohjaiseen 
lähestymistapaan, jossa toimet 
kohdennetaan niille toimijoille, joiden 
merkitys yhteiskunnan välttämättömille 
toiminnoille tai taloudelliselle toiminnalle 
on suurin. Kohdennetun lähestymistavan 
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varmistamiseksi jokaisen jäsenvaltion olisi 
arvioitava yhdenmukaistetun kehyksen 
puitteissa kaikki luonnon ja ihmisen 
aiheuttamat riskit, jotka saattavat uhata 
keskeisten palvelujen tarjoamista. Tällaisia 
riskejä ovat esimerkiksi onnettomuudet, 
luonnonkatastrofit, uhkat 
kansanterveydelle (esimerkiksi pandemiat) 
ja vihamieliset uhkat, kuten 
terrorismirikokset. Riskejä arvioidessaan 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
muut yleiset tai alakohtaiset 
riskinarvioinnit, jotka on tehty unionin 
muiden säädösten nojalla, sekä toimialojen 
keskinäiset riippuvuudet myös muissa 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. 
Riskinarvioinnin tuloksia olisi 
hyödynnettävä kriittisten toimijoiden 
määrittämisessä ja käytettävä kyseisten 
toimijoiden apuna tässä direktiivissä 
häiriönsietokyvylle asetettujen vaatimusten 
täyttämisessä.

varmistamiseksi jokaisen jäsenvaltion olisi 
arvioitava yhdenmukaistetun kehyksen 
puitteissa kaikki luonnon ja ihmisen 
aiheuttamat riskit, jotka saattavat uhata 
keskeisten palvelujen tarjoamista. Tällaisia 
riskejä ovat esimerkiksi onnettomuudet, 
luonnonkatastrofit, uhkat 
kansanterveydelle (esimerkiksi pandemiat) 
ja vihamieliset uhkat, kuten 
terrorismirikokset ja rikollinen 
soluttautuminen. Riskejä arvioidessaan 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
muut yleiset tai alakohtaiset 
riskinarvioinnit, jotka on tehty unionin 
muiden säädösten nojalla, sekä toimialojen 
keskinäiset riippuvuudet myös muissa 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. 
Riskinarvioinnin tuloksia olisi 
hyödynnettävä kriittisten toimijoiden 
määrittämisessä ja käytettävä kyseisten 
toimijoiden apuna tässä direktiivissä 
häiriönsietokyvylle asetettujen vaatimusten 
täyttämisessä.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voidaan varmistaa, että nämä 
vaatimukset koskevat kaikkia 
asiaankuuluvia toimijoita, ja vähentää 
eroavaisuuksia tässä asiassa, on tärkeää 
määrittää yhdenmukaiset säännöt, joiden 
perusteella kriittiset toimijat voidaan 
määrittää yhdenmukaisesti koko unionin 
alueella mutta jotka antavat samalla 
jäsenvaltioiden ottaa omat kansalliset 
erityispiirteensä huomioon. Sen vuoksi 
olisi vahvistettava kriittisten toimijoiden 
määrittämisperusteet. Vaikuttavuus, 
tehokkuus, yhdenmukaisuus ja 
oikeusvarmuus edellyttävät, että myös 
määrittämiseen liittyvälle ilmoittamiselle ja 
yhteistoiminnalle laaditaan asianmukaiset 
säännöt, oikeudelliset seuraamukset 

(12) Jotta voidaan varmistaa, että nämä 
vaatimukset koskevat kaikkia 
asiaankuuluvia toimijoita, ja vähentää 
eroavaisuuksia tässä asiassa, on tärkeää 
määrittää yhdenmukaiset säännöt, joiden 
perusteella kriittiset toimijat voidaan 
määrittää yhdenmukaisesti koko unionin 
alueella mutta jotka antavat samalla 
jäsenvaltioiden ottaa omat kansalliset 
erityispiirteensä huomioon. Tällä 
direktiivillä vastataan tarpeeseen 
varmistaa yhteiskunnan välttämättömien 
toimintojen tai taloudellisen toiminnan 
ylläpitämisen kannalta keskeisten 
palvelujen tarjonta rajoittamatta 
kansallista toimivaltaa julkisten 
palvelujen järjestämisessä ja 
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mukaan lukien. Jotta komissio voi 
varmistaa tämän direktiivin asianmukaisen 
soveltamisen arvioinnin, jäsenvaltioiden 
olisi toimitettava asiaankuuluvat tiedot 
komissiolle mahdollisimman tarkasti ja 
yksityiskohtaisesti eriteltyinä, ja joka 
tapauksessa luettelo keskeisistä palveluista, 
kaikkien liitteessä mainituilla toimialoilla 
ja alasektoreilla määritettyjen kriittisten 
toimijoiden lukumäärä ja kunkin toimijan 
tarjoama keskeinen palvelu tai palvelut 
sekä mahdollisesti sovelletut kynnysarvot.

tuottamisessa. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kriittisten toimijoiden 
määrittämisperusteet. Vaikuttavuus, 
tehokkuus, yhdenmukaisuus ja 
oikeusvarmuus edellyttävät, että myös 
määrittämiseen liittyvälle ilmoittamiselle ja 
yhteistoiminnalle laaditaan asianmukaiset 
säännöt, oikeudelliset seuraamukset 
mukaan lukien. Jotta komissio voi 
varmistaa tämän direktiivin asianmukaisen 
soveltamisen arvioinnin, jäsenvaltioiden 
olisi toimitettava asiaankuuluvat tiedot 
komissiolle mahdollisimman tarkasti ja 
yksityiskohtaisesti eriteltyinä, ja joka 
tapauksessa luettelo keskeisistä palveluista, 
kaikkien liitteessä mainituilla toimialoilla 
ja alasektoreilla määritettyjen kriittisten 
toimijoiden lukumäärä ja kunkin toimijan 
tarjoama keskeinen palvelu tai palvelut 
sekä mahdollisesti sovelletut kynnysarvot.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä 
viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia 
valvomaan tämän direktiivin sääntöjen 
soveltamista ja tarvittaessa niiden 
täytäntöönpanoa ja varmistettava, että 
kyseisillä viranomaisilla on riittävä 
toimivalta ja resurssit. Koska kansallisissa 
hallintorakenteissa on eroja ja jotta taataan 
jo olemassa olevien toimialakohtaisten 
järjestelyjen tai unionin valvonta- ja 
sääntelyelinten säilyttäminen ja vältetään 
päällekkäisyyksiä, jäsenvaltioiden olisi 
voitava nimetä useampi kuin yksi 
kansallinen toimivaltainen viranomainen. 
Jäsenvaltioiden olisi tällöin kuitenkin 
määriteltävä selkeästi kunkin asianomaisen 
viranomaisen tehtävät ja varmistettava, että 
näiden välinen yhteistyö on sujuvaa ja 
toimivaa. Kaikkien toimivaltaisten 
viranomaisten olisi yleisemminkin tehtävä 

(16) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä 
viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia 
valvomaan tämän direktiivin sääntöjen 
soveltamista ja tarvittaessa niiden 
täytäntöönpanoa ja varmistettava, että 
kyseisillä viranomaisilla on riittävä 
toimivalta ja resurssit. Koska kansallisissa 
hallintorakenteissa on eroja ja jotta taataan 
jo olemassa olevien kansallisten tai 
unionin toimialakohtaisten järjestelyjen tai 
kansallisten ja unionin valvonta- ja 
sääntelyelinten säilyttäminen ja vältetään 
päällekkäisyyksiä, jäsenvaltioiden olisi 
voitava nimetä useampi kuin yksi 
kansallinen toimivaltainen viranomainen. 
Jäsenvaltioiden olisi tällöin kuitenkin 
määriteltävä selkeästi kunkin asianomaisen 
viranomaisen tehtävät ja varmistettava, että 
näiden välinen yhteistyö on sujuvaa ja 
toimivaa. Kaikkien toimivaltaisten 
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yhteistyötä muiden merkityksellisten 
viranomaisten kanssa niin kansallisella 
kuin unionin tasolla.

viranomaisten olisi yleisemminkin tehtävä 
yhteistyötä muiden merkityksellisten 
viranomaisten kanssa niin kansallisella 
kuin unionin tasolla.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Koska toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä säädetyt 
kyberturvallisuusvaatimukset koskevat 
kyseisen direktiivin mukaan kriittisiksi 
määritettyjä toimijoita sekä tämän 
direktiivin mukaisesti kriittisiä toimijoita 
vastaavina toimijoina kohdeltavia 
digitaalisen infrastruktuurin toimialan 
määritettyjä toimijoita, molempien 
direktiivien mukaisesti nimettyjen 
toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä erityisesti sellaisten 
kyberturvallisuusriskien ja poikkeamien 
osalta, jotka vaikuttavat kyseisiin 
toimijoihin.

(18) Toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä säädetyt 
kyberturvallisuusvaatimukset koskevat 
tämän direktiivin mukaan kriittisiksi 
määritettyjä toimijoita sekä tämän 
direktiivin mukaisesti kriittisiä toimijoita 
vastaavina toimijoina kohdeltavia 
digitaalisen infrastruktuurin toimialan 
määritettyjä toimijoita. Näin ollen 
molempien direktiivien mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
olisi tehtävä yhteistyötä erityisesti 
sellaisten kyberturvallisuusriskien ja 
poikkeamien osalta, jotka vaikuttavat 
kyseisiin toimijoihin. Jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä kaksinkertaisen 
raportoinnin ja valvonnan välttämiseksi 
varmistaakseen, että tässä direktiivissä ja 
verkko- ja tietoturvadirektiivissä säädetyt 
strategiat ja vaatimukset täydentävät 
toisiaan ja että kriittisiin yhteisöihin ei 
kohdistu hallinnollista lisärasitetta.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioiden olisi tuettava 
kriittisiä toimijoita niiden 
häiriönsietokyvyn vahvistamisessa niille 
tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden 

(19) Jäsenvaltioiden olisi tuettava 
kriittisiä toimijoita niiden 
häiriönsietokyvyn vahvistamisessa niille 
tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden 
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mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta toimijoiden omaa 
oikeudellista vastuuta varmistaa 
velvoitteiden noudattaminen. Jäsenvaltiot 
voisivat erityisesti laatia ohjemateriaaleja 
ja menetelmiä, tukea 
häiriönsietokykytestien järjestämistä ja 
järjestää kriittisille toimijoille koulutusta. 
Lisäksi, kun otetaan huomioon toimijoiden 
ja toimialojen keskinäinen riippuvuus, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tiedonjakovälineitä, jotka tukevat kriittisten 
toimijoiden välistä vapaaehtoista tietojen 
vaihtoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa vahvistettujen 
kilpailusääntöjen soveltamista.

mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta toimijoiden omaa 
oikeudellista vastuuta varmistaa 
velvoitteiden noudattaminen. 
Jäsenvaltioiden olisi erityisesti laadittava 
ohjemateriaaleja ja menetelmiä, tuettava 
häiriönsietokykytestien järjestämistä ja 
järjestettävä kriittisille toimijoille 
koulutusta. Lisäksi, kun otetaan huomioon 
toimijoiden ja toimialojen keskinäinen 
riippuvuus, jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön tiedonjakovälineitä, jotka tukevat 
kriittisten toimijoiden välistä vapaaehtoista 
tietojen vaihtoa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen 
kilpailusääntöjen soveltamista.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kriittisten toimijoiden olisi 
ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille heti, kun se on kyseisissä 
olosuhteissa kohtuudella mahdollista 
poikkeamista, jotka merkittävästi 
häiritsevät tai voisivat merkittävästi häiritä 
niiden toimintaa. Ilmoituksen olisi 
mahdollistettava toimivaltaisten 
viranomaisten nopea ja asianmukainen 
reagointi poikkeamaan ja annettava niille 
kattava yleiskuva kriittisiin toimijoihin 
kohdistuvista kokonaisriskeistä. Tätä 
varten olisi vahvistettava tiettyjä 
poikkeamia koskeva ilmoitusmenettely 
sekä parametrit, joiden perusteella voidaan 
määrittää, milloin todellinen tai 
mahdollinen häiriötapahtuma on 
merkittävä ja poikkeamista olisi 
ilmoitettava. Koska tällaisten häiriöiden 
vaikutukset ovat mahdollisesti rajat 
ylittäviä, olisi vahvistettava menettely, 
jolla jäsenvaltiot voivat ilmoittaa asiasta 
keskitettyjen yhteyspisteiden kautta muille 

(25) Kriittisten toimijoiden olisi 
ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille heti, kun se on kyseisissä 
olosuhteissa kohtuudella mahdollista 
poikkeamista, jotka merkittävästi 
häiritsevät tai voisivat merkittävästi häiritä 
niiden toimintaa. Ilmoituksen olisi 
mahdollistettava toimivaltaisten 
viranomaisten nopea ja asianmukainen 
reagointi poikkeamaan, jotta vältetään 
vieläkin kielteisemmät vaikutukset, ja 
annettava niille kattava yleiskuva kriittisiin 
toimijoihin kohdistuvista kokonaisriskeistä. 
Tätä varten olisi vahvistettava tiettyjä 
poikkeamia koskeva ilmoitusmenettely 
sekä parametrit, joiden perusteella voidaan 
määrittää, milloin todellinen tai 
mahdollinen häiriötapahtuma on 
merkittävä ja poikkeamista olisi 
ilmoitettava. Koska tällaisten häiriöiden 
vaikutukset ovat mahdollisesti rajat 
ylittäviä, olisi vahvistettava menettely, 
jolla jäsenvaltiot voivat ilmoittaa asiasta 
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jäsenvaltioille, joita tilanne koskettaa. keskitettyjen yhteyspisteiden kautta muille 
jäsenvaltioille, joita tilanne koskettaa. 
Ottaen huomioon tiettyjen tapahtumien 
arkaluonteisuuden, ilmoitusten 
luottamuksellisuus olisi taattava 
asianmukaisesti sekä varmistettava 
mekanismit estämään kansallista 
turvallisuutta mahdollisesti heikentävän 
tiedon valvomatonta levittämistä.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että niiden toimivaltaisilla viranomaisilla 
on tämän direktiivin asianmukaista 
soveltamista ja täytäntöönpanoa varten 
tietyt toimivaltuudet suhteessa kriittisiin 
toimijoihin, jotka tämän direktiivin 
mukaisesti kuuluvat niiden 
lainkäyttövaltaan. Näiden toimivaltuuksien 
olisi sisällettävä erityisesti oikeus suorittaa 
tutkimuksia, valvontaa ja tarkastuksia, 
vaatia kriittisiä toimijoita toimittamaan 
tiedot ja todisteet toteuttamistaan 
toimenpiteistä velvoitteidensa 
täyttämiseksi ja tarvittaessa antaa määräys 
havaittujen rikkomisten korjaamiseksi. 
Antaessaan tällaisen määräyksen 
jäsenvaltio ei saisi edellyttää sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ylittävät kriittisen 
toimijan säännösten noudattamisen 
varmistamiseksi tarpeellisen ja 
oikeasuhtaisen tason. Lisäksi jäsenvaltion 
on määräystä antaessaan otettava erityisesti 
huomioon rikkomisen vakavuus ja 
kriittisen toimijan taloudelliset valmiudet. 
Toimivaltuuksiin olisi liityttävä 
kansallisessa lainsäädännössä määritettävät 
asianmukaiset ja tehokkaat suojatoimet 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
säädettyjen vaatimusten mukaisesti. 
Arvioidessaan, onko kriittinen toimija 
noudattanut tämän direktiivin mukaisia 

(30) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että niiden toimivaltaisilla viranomaisilla 
on tämän direktiivin asianmukaista 
soveltamista ja täytäntöönpanoa varten 
tietyt toimivaltuudet suhteessa kriittisiin 
toimijoihin, jotka tämän direktiivin 
mukaisesti kuuluvat niiden 
lainkäyttövaltaan. Näiden toimivaltuuksien 
olisi sisällettävä erityisesti oikeus suorittaa 
tutkimuksia, valvontaa ja tarkastuksia, 
vaatia kriittisiä toimijoita toimittamaan 
tiedot ja todisteet toteuttamistaan 
toimenpiteistä velvoitteidensa 
täyttämiseksi ja tarvittaessa antaa määräys 
havaittujen rikkomisten korjaamiseksi. 
Antaessaan tällaisen määräyksen 
jäsenvaltio ei saisi edellyttää sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ylittävät kriittisen 
toimijan säännösten noudattamisen 
varmistamiseksi tarpeellisen ja 
oikeasuhtaisen tason. Lisäksi jäsenvaltion 
on määräystä antaessaan otettava erityisesti 
huomioon rikkomisen vakavuus ja 
kriittisen toimijan taloudelliset valmiudet. 
Toimivaltuuksiin olisi liityttävä 
kansallisessa lainsäädännössä määritettävät 
asianmukaiset ja tehokkaat suojatoimet 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Toisen 
verkko- ja tietoturvadirektiivin mukaisesti 
nimetyt toimivaltaiset viranomaiset ovat 
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velvoitteitaan, tämän direktiivin mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
olisi voitava pyytää toisen verkko- ja 
tietoturvadirektiivin mukaisesti nimettyjä 
toimivaltaisia viranomaisia arvioimaan 
kyseisten toimijoiden kyberturvallisuus. 
Toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä 
asiassa yhteistyötä ja vaihdettava tietoja.

vastuussa tämän direktiivin mukaisten 
kriittisten toimijoiden arvioinnista toisen 
verkko- ja tietoturvadirektiivin 
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, 
kuten fyysistä ja muuta kuin fyysistä 
kyberturvallisuutta koskevissa asioissa. 
Arvioidessaan, onko kriittinen toimija 
noudattanut tämän direktiivin mukaisia 
velvoitteitaan, tämän direktiivin mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
olisi lisäksi voitava pyytää toisen verkko- 
ja tietoturvadirektiivin mukaisesti 
nimettyjä toimivaltaisia viranomaisia 
arvioimaan kyseisten toimijoiden 
kyberturvallisuus. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tehtävä asiassa 
yhteistyötä ja vaihdettava tietoja.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) säädetään jäsenvaltioiden 
velvoitteista toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan yhteiskunnan 
välttämättömien toimintojen tai 
taloudellisen toiminnan ylläpitämisen 
kannalta keskeisten palvelujen tarjonta 
sisämarkkinoilla, ja erityisesti määrittää 
kriittiset toimijat ja toimijat, joita on 
tietyiltä osin kohdeltava kriittistä toimijaa 
vastaavina toimijoina, sekä antaa niille 
mahdollisuus täyttää velvoitteensa;

a) säädetään jäsenvaltioiden 
velvoitteista toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan yhteiskunnan 
välttämättömien toimintojen tai 
taloudellisen toiminnan ylläpitämisen 
kannalta keskeisten palvelujen jatkuva 
tarjonta sisämarkkinoilla, ja erityisesti 
määrittää kriittiset toimijat ja toimijat, joita 
on tietyiltä osin kohdeltava kriittistä 
toimijaa vastaavina toimijoina, sekä antaa 
niille mahdollisuus täyttää velvoitteensa;

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
direktiivin (EU) XX/YY [ehdotettu 

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
direktiivin (EU) XX/YY [ehdotettu 
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direktiivi toimenpiteistä yhteisen korkean 
kyberturvatason varmistamiseksi koko 
unionissa, jäljempänä ’toinen verkko- ja 
tietoturvadirektiivi’], soveltamisalaan 
kuuluviin seikkoihin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 7 artiklan soveltamista.

direktiivi toimenpiteistä yhteisen korkean 
kyberturvatason varmistamiseksi koko 
unionissa, jäljempänä ’toinen verkko- ja 
tietoturvadirektiivi’], soveltamisalaan 
kuuluviin seikkoihin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 7 artiklan soveltamista. 
Toimijoiden kyberturvallisuuden ja 
fyysisen turvallisuuden välisten kytkösten 
vuoksi jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että nämä kaksi direktiiviä pannaan 
täytäntöön yhdenmukaisella tavalla.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden turvallisuusstrategiat, myös 
toimialakohtaiset turvallisuusstrategiat, 
sisältävät koordinoidun toimintapoliittisen 
kehyksen, jonka avulla tehostetaan 
koordinointia poikkeamia ja uhkia 
koskevan tietojenvaihdon ja 
valvontatehtävien hoitamisen yhteydessä 
ja vältetään vaatimusten ja raportointi- ja 
valvontatoimien päällekkäisyys.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’riskillä’ tilannetta tai tapahtumaa, 
joka voi vaikuttaa haitallisesti kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyyn;

6) ’riskillä’ tilannetta tai tapahtumaa, 
joka voi vaikuttaa haitallisesti kriittisten 
toimijoiden toimintaan;

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä säädetyn 
kansallisen kyberturvallisuusstrategian ja 
muiden mahdollisten toimialakohtaisten 
kansallisten strategioiden asiaankuuluvat 
näkökohdat koordinoinnin, 
täydentävyyden ja synergioiden 
varmistamiseksi.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Strategioitaan laatiessaan 
jäsenvaltiot voivat kuulla paikallis- ja 
alueviranomaisia ja ottaa huomioon 
paikalliset valmiudet.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riskinarvioinnissa on käsiteltävä kaikkia 
merkityksellisiä luonnonriskejä ja ihmisen 
aiheuttamia riskejä, mukaan lukien 
onnettomuudet, luonnonkatastrofit, 
kansanterveysuhat ja vihamieliset uhat, 
kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä (EU) 2017/54134 tarkoitetut 
terrorismirikokset.

Riskinarvioinnissa on käsiteltävä kaikkia 
merkityksellisiä luonnonriskejä ja ihmisen 
aiheuttamia riskejä, mukaan lukien 
onnettomuudet, luonnonkatastrofit, 
kansanterveysuhat ja vihamieliset uhat, 
kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä (EU) 2017/54134 tarkoitetut 
terrorismirikokset. Riskinarvioinnissa on 
tarvittaessa otettava huomioon paikallis- 
ja alueviranomaisten valmiudet.

__________________ __________________
34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 
päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 
päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
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puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 
2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 
88, 31.3.2017, s. 6).

puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 
2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 
88, 31.3.2017, s. 6).

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi laatia yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa vapaaehtoisen 
yhteisen raportointimallin 4 kohdan 
noudattamiseksi.

5. Komissio laatii yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa vapaaehtoisen 
yhteisen raportointimallin 4 kohdan 
noudattamiseksi.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat määrittää 
toisen verkko- ja tietoturvadirektiivin 
mukaisiksi keskeisiksi toimijoiksi 
määrittelemänsä toimijat tämän 
direktiivin mukaisiksi kriittisiksi 
toimijoiksi. Jos jäsenvaltio päättää olla 
määrittämättä toisen verkko- ja 
tietoturvadirektiivin mukaisia keskeisiä 
toimijoita tämän direktiivin mukaisiksi 
kriittisiksi toimijoiksi, sen on perusteltava 
päätöksensä.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) maantieteellinen alue, johon 
poikkeama voisi vaikuttaa, mukaan lukien 

e) maantieteellinen alue, johon 
poikkeama voisi vaikuttaa, mukaan lukien 
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rajat ylittävät vaikutukset; rajat ylittävät vaikutukset, ottaen 
huomioon saarialueiden, syrjäisimpien 
alueiden tai vuoristoalueiden kaltaisten 
tietyntyyppisten maantieteellisten alueiden 
eristyneisyyden asteeseen liittyvän 
haavoittuvuuden;

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltaisessa viranomaisessa 
yhteydenpitoa hoitava keskitetty 
yhteyspiste, jäljempänä ’keskitetty 
yhteyspiste’, jotta voidaan varmistaa rajat 
ylittävä yhteistyö muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa sekä 
16 artiklassa tarkoitetun kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevän 
ryhmän kanssa.

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltaisessa viranomaisessa 
yhteydenpitoa hoitava keskitetty 
yhteyspiste, jäljempänä ’keskitetty 
yhteyspiste’, jotta voidaan varmistaa rajat 
ylittävä yhteistyö muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa, 16 
artiklassa tarkoitetun kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevän ryhmän 
kanssa sekä kriittisten toimijoiden kanssa. 
Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 
toisen verkko- ja tietoturvadirektiivin 
mukaisesti nimetty keskitetty yhteyspiste 
on tämän direktiivin mukainen keskitetty 
yhteyspiste.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Keskitettyjen yhteyspisteiden on 
toimitettava viimeistään ... päivänä ...kuuta 
... [kolmen vuoden ja kuuden kuukauden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] 
ja sen jälkeen vuosittain komissiolle ja 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle tiivistelmä saaduista 
ilmoituksista, mukaan lukien ilmoitusten 
lukumäärä, ilmoitettujen poikkeamien 

3. Keskitettyjen yhteyspisteiden on 
toimitettava viimeistään ... päivänä ...kuuta 
... [kolmen vuoden ja kuuden kuukauden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] 
ja sen jälkeen vuosittain vuoden 
ensimmäisen kolmanneksen aikana 
komissiolle ja kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevälle ryhmälle 
tiivistelmä saaduista ilmoituksista, mukaan 
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luonne ja 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
toteutetut toimet.

lukien ilmoitusten lukumäärä, ilmoitettujen 
poikkeamien luonne ja 13 artiklan 3 
kohdan mukaisesti toteutetut toimet.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden toimivaltaiset viranomaiset 
kuulevat tarvittaessa ja unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti muita 
asianomaisia kansallisia viranomaisia, 
erityisesti pelastuspalvelusta, 
lainvalvonnasta ja henkilötietojen suojasta 
vastaavia viranomaisia, sekä asianomaisia 
osapuolia, mukaan lukien kriittiset toimijat, 
ja tekevät yhteistyötä niiden kanssa.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden toimivaltaiset viranomaiset 
kuulevat tarvittaessa ja unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti muita 
asianomaisia kansallisia viranomaisia, 
tarvittaessa myös paikallis- ja 
alueviranomaisia, erityisesti 
pelastuspalvelusta, lainvalvonnasta ja 
henkilötietojen suojasta vastaavia 
viranomaisia, sekä asianomaisia osapuolia, 
mukaan lukien kriittiset toimijat, ja tekevät 
yhteistyötä niiden kanssa.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tuettava kriittisiä 
toimijoita niiden häiriönsietokyvyn 
parantamiseksi. Tukeen voi kuulua 
ohjemateriaalin ja menetelmien laatiminen, 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
testaavien harjoitusten järjestämisen 
tukeminen ja niiden henkilöstön koulutus.

1. Jäsenvaltioiden on tuettava kriittisiä 
toimijoita niiden häiriönsietokyvyn 
parantamiseksi, protokollien ja sopimusten 
laatimiseksi sekä julkisen ja yksityisen 
sektorin välisen yhteistyön ja tiedon ja 
asiantuntemuksen vaihdon 
kehittämiseksi. Tukeen on kuuluttava 
muun muassa ohjemateriaalin ja 
menetelmien laatiminen, kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä testaavien 
harjoitusten järjestämisen tukeminen ja 
niiden henkilöstön jaksottainen koulutus.

Tarkistus 27
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
osoitettava lisäresursseja kriittisten 
toimijoiden tukemiseksi tämän direktiivin 
vaatimusten noudattamisessa, erityisesti 
kattaakseen oppimisesta ja 
koulutustoimista tai raportointi-, 
seuranta- ja tarkistustehtäviin tarvittavan 
lisähenkilöstön palkkaamisesta 
aiheutuvia lisäkustannuksia;

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön tiedonvaihtovälineitä tukemaan 
kriittisten toimijoiden välistä vapaaehtoista 
tiedonvaihtoa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa 
erityisesti kilpailua ja henkilötietojen 
suojaa koskevan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön tiedonvaihtovälineitä tukemaan 
kriittisten toimijoiden välistä vapaaehtoista 
tiedonvaihtoa tavoitteena lisätä tiedon 
jakamista ja avoimuutta 
toimialakohtaisesti sekä toimialojen 
kesken tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvissa asioissa erityisesti kilpailua ja 
henkilötietojen suojaa koskevan unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) sellaisten poikkeamien 
ehkäisemiseksi, jotka voisivat vaarantaa 
tavaroiden ja palvelujen toimittamisen 
turvallisuuden ja jatkuvuuden;
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Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) sellaisten hyväksyttyjen 
eurooppalaisten standardien ja eritelmien 
käyttämiseksi, jotka ovat merkityksellisiä 
kriittisten yksiköiden häiriönsietokyvyn 
kannalta, määräämättä tietyntyyppisen 
palvelun tai teknologian käyttämisestä tai 
syrjimättä muiden vaihtoehtojen käyttäjiä;

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) asianmukaisen 
henkilöstöturvallisuuden hallinnan 
varmistamiseksi, muun muassa 
määrittämällä kriittisiä tehtäviä hoitavat 
henkilöstöryhmät, ottamalla käyttöön 
pääsyoikeudet herkille alueille, tiloihin ja 
muuhun infrastruktuuriin sekä 
arkaluonteisiin tietoihin sekä määrittämällä 
erityiset henkilöstöryhmät 12 artiklan 
soveltamiseksi;

e) asianmukaisen 
henkilöstöturvallisuuden ja henkilöstön 
kouluttamisen hallinnan varmistamiseksi, 
muun muassa määrittämällä kriittisiä 
tehtäviä hoitavat henkilöstöryhmät, 
ottamalla käyttöön pääsyoikeudet herkille 
alueille, tiloihin ja muuhun 
infrastruktuuriin sekä arkaluonteisiin 
tietoihin sekä määrittämällä erityiset 
henkilöstöryhmät 12 artiklan 
soveltamiseksi;

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) a–e alakohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä tiedottamiseksi 
asianomaiselle henkilöstölle.

f) a–e alakohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä tiedottamiseksi 
asianomaisille toimijoille ja niiden 
henkilöstölle määräajoin toistuvan 
koulutuksen avulla.
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat voivat esittää taustan 
tarkistusta koskevia pyyntöjä tiettyihin 
henkilöstönsä ryhmiin kuuluvista 
henkilöistä, mukaan lukien henkilöt, joita 
harkitaan otettavaksi palvelukseen 
kyseisiin ryhmiin kuuluviin tehtäviin, ja 
että taustatarkistusten suorittamiseen 
toimivaltaiset viranomaiset arvioivat nämä 
pyynnöt ripeästi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat voivat esittää 
perusteltavissa olevia taustan tarkistusta 
koskevia pyyntöjä tiettyihin henkilöstönsä 
ryhmiin kuuluvista yhteisten kansallisten 
perusteiden mukaisesti yksilöidyistä 
henkilöistä, mukaan lukien henkilöt, joita 
harkitaan otettavaksi palvelukseen 
kyseisiin ryhmiin kuuluviin kriittisiin 
tehtäviin, ja että taustatarkistusten 
suorittamiseen toimivaltaiset viranomaiset 
arvioivat nämä pyynnöt ripeästi.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) 2016/67938, 1 kohdassa tarkoitetun 
taustan tarkistuksen on katettava 
seuraavat osat:

2. Jäsenvaltioiden on sovellettavan 
unionin ja kansallisen lainsäädännön, 
mukaan lukien Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2016/67938, 
mukaisesti varmistettava, että 1 kohdassa 
tarkoitettu taustan tarkistus tehdään 
ainoastaan kriittiseen yhteisöön 
kohdistuvan mahdollisen 
turvallisuusriskin arvioimiseksi ja 
asianomaisen henkilön perusoikeuksien 
noudattamiseksi. Taustan tarkistaminen 
kattaa

__________________ __________________
38 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1. 38 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.

Tarkistus 35
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilön aiemmat työsuhteet, 
koulutus ja mahdolliset koulutus- ja 
työhistorian aukot vähintään viiden 
edeltävän vuoden ajalta ja enintään 
kymmenen vuoden ajalta.

c) poikkeustapauksissa ja 
kansallisten perusteiden mukaisesti, 
henkilön aiemmat työsuhteet, koulutus ja 
mahdolliset koulutus- ja työhistorian aukot 
vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta ja 
enintään kymmenen vuoden ajalta.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat ilmoittavat ilman 
aiheetonta viivytystä toimivaltaiselle 
viranomaiselle poikkeamista, jotka 
häiritsevät tai voivat häiritä merkittävästi 
toimijoiden toimintaa. Ilmoituksiin on 
sisällytettävä tarvittavat saatavilla olevat 
tiedot, joiden perusteella toimivaltainen 
viranomainen voi saada käsityksen 
poikkeaman luonteesta, aiheuttajasta ja 
mahdollisista seurauksista sekä määrittää 
poikkeaman mahdolliset rajat ylittävät 
vaikutukset. Tällainen ilmoitus ei lisää 
kriittisten toimijoiden vastuuta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat ilmoittavat 
toimivaltaiselle viranomaiselle ilman 
aiheetonta viivytystä vain poikkeamista, 
jotka häiritsevät toimijoiden toimintaa, 
jotta vältetään liiallinen tieto ja tarpeeton 
datavirta ja taataan kansallisten 
viranomaisten ja yksityisten toimijoiden 
tehokas toiminta. Ilmoituksiin on 
sisällytettävä tarvittavat saatavilla olevat 
tiedot, joiden perusteella toimivaltainen 
viranomainen voi saada käsityksen 
poikkeaman luonteesta, aiheuttajasta ja 
mahdollisista seurauksista sekä määrittää 
poikkeaman mahdolliset rajat ylittävät 
vaikutukset. Tällainen ilmoitus ei lisää 
kriittisten toimijoiden vastuuta.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) vaikutukset ihmisten elämään sekä 
ympäristövaikutukset;



RR\1241337FI.docx 79/211 PE691.047v02-00

FI

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) maantieteellinen alue, johon häiriö 
tai mahdollinen häiriö vaikuttaa.

c) maantieteellinen alue, johon häiriö 
tai mahdollinen häiriö vaikuttaa, ottaen 
huomioon, onko alue maantieteellisesti 
eristynyt.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevä ryhmä 
koostuu jäsenvaltioiden ja komission 
edustajista. Kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevä ryhmä voi 
kutsua asianomaisten osapuolten edustajia 
osallistumaan työskentelyynsä, jos se on 
olennaista sen tehtävien suorittamisen 
kannalta.

2. Kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevä ryhmä 
koostuu jäsenvaltioiden ja komission 
edustajista. Kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevä ryhmä voi 
kutsua asianomaisten osapuolten edustajia 
osallistumaan työskentelyynsä, jos se on 
olennaista sen tehtävien suorittamisen 
kannalta, ja rohkaista pk-yrityksiä, 
kansalaisyhteiskuntaa ja ammattiliittoja 
osallistumaan pääasiassa koulutukseen 
liittyviin näkökohtiin.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevä ryhmä 
kokoontuu säännöllisesti ja vähintään 
kerran vuodessa [toisen verkko- ja 
tietoturvadirektiivin] mukaisesti perustetun 
yhteistyöryhmän kanssa strategisen 

5. Kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevä ryhmä 
kokoontuu säännöllisesti ja vähintään 
kerran vuodessa [toisen verkko- ja 
tietoturvadirektiivin] mukaisesti perustetun 
yhteistyöryhmän kanssa strategisen 
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yhteistyön ja tiedonvaihdon edistämiseksi. yhteistyön ja tiedonvaihdon 
helpottamiseksi.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevä ryhmä voi 
turvallisuusyhteistyön ja avoimuuden 
hengessä antaa pyydettäessä havaintonsa 
ja lähdetietonsa käytettäväksi 
tiedeyhteisössä, turvallisuuden 
tutkimuksessa ja muissa hyödyllisissä 
käyttötarkoituksissa. 
Tiedonsaantipyyntöjen olisi oltava 
perusteltuja ja oikeutettuja, ja 
toimitettavissa tiedoissa on kunnioitettava 
henkilöiden perusoikeuksia ja niiden on 
oltava oikeassa suhteessa toimijoiden 
vaikutusvaltaan asianomaisissa 
yhteisöissä.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Komissio perustaa yhteisen 
sihteeristön kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevälle ryhmälle 
ja [toisen verkko- ja tietoturvadirektiivin] 
mukaisesti perustetulle yhteistyöryhmälle, 
jotta voidaan paremmin varmistaa näiden 
kahden ryhmän välinen viestintä ja siten 
minimoida epäselvyydet tämän direktiivin 
ja [toisen verkko- ja tietoturvadirektiivin] 
mukaisesti nimettyjen eri viranomaisten 
välillä.



RR\1241337FI.docx 81/211 PE691.047v02-00

FI

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta 8 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti toimitettavia tietoja 
vastaanotetaan ja käytetään 
asianmukaisesti, komissio pitää 
häiriötilanteita koskevaa eurooppalaista 
rekisteriä parhaiden käytäntöjen ja 
menetelmien kehittämiseksi ja 
jakamiseksi.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee määräajoin uudelleen 
tämän direktiivin toimivuutta ja laatii 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Kertomuksessa arvioidaan 
erityisesti tämän direktiivin vaikutusta ja 
sen tuomaa lisäarvoa kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvyn varmistamiseen sekä 
sitä, olisiko direktiivin soveltamisalaa 
laajennettava kattamaan muita toimialoja 
tai alasektoreita. Ensimmäinen kertomus 
annetaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ... 
[kuuden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta], ja siinä arvioidaan 
erityisesti, olisiko direktiivin 
soveltamisalaa laajennettava kattamaan 
elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja 
jakeluala.

Komissio tarkastelee määräajoin uudelleen 
tämän direktiivin toimivuutta ja laatii 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Kertomuksessa arvioidaan 
erityisesti tämän direktiivin vaikutusta ja 
sen tuomaa lisäarvoa kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvyn varmistamiseen sekä 
sitä, olisiko direktiivin soveltamisalaa 
laajennettava kattamaan muita toimialoja 
tai alasektoreita. Ensimmäinen kertomus 
annetaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ... 
[kuuden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta]. Komissio ottaa tätä 
varten ja strategisen yhteistyön 
edistämiseksi huomioon kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevän 
ryhmän kaikki mahdolliset ei-sitovat 
ohjeasiakirjat strategisella tasolla 
saadusta kokemuksesta.

Tarkistus 45
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Ehdotus direktiiviksi
Liite – 5 kohta Terveys (uusi)

Komission teksti

Toimiala Alasektori Toimijatyyppi

Tarkistus

Direktiivin 2001/83/EY 79 artiklassa 
tarkoitetun tukkukaupan harjoittamista 
koskevan luvan haltijat

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Toimiala Alasektori Toimijatyyppi

Tarkistus

Elintarvikeala Tukkumarkkinat – Asetuksen (EY) N:o 853/2004 
liitteessä I tarkoitetut elintarvikealan 
yritykset (1 a)

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 
(EUVL L 139, 30.4.2004, s. 39).
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SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvystä
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

Valmistelija (*): Alex Agius Saliba

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Komissio esitti 16. joulukuuta 2020 ehdotuksen direktiiviksi kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvystä sekä siihen liittyvän vaikutustenarvioinnin Euroopan elintärkeästä 
infrastruktuurista annetun direktiivin 2008/114/EY täytäntöönpanosta vuonna 2019 suoritetun 
arvioinnin perusteella. Koska kyberturvallisuus on tärkeää kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvylle, komissio esitti samanaikaisesti myös ehdotuksen tarkistetuksi verkko- ja 
tietoturvadirektiiviksi, jäljempänä ’NIS 2 -direktiivi’. NIS 2 -direktiivissä säädettyjä 
kyberuhkien sietokykyä koskevia velvoitteita sovellettaisiin täyden yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi myös kriittisiin toimijoihin, jotka määritetään uudessa ehdotuksessa.

Kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä annettavaa direktiiviä koskevassa ehdotuksessa 
siirrytään nykyisestä lähestymistavasta, jossa suojellaan yksittäisiä omaisuuseriä, 
lähestymistapaan, jossa vahvistetaan niitä käyttävien kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä. 
Siinä edellytetään, että jäsenvaltioiden on hyväksyttävä kansallisia strategioita ja suoritettava 
säännöllisiä riskinarviointeja, ja myös velvoitetaan kriittiset toimijat parantamaan 
häiriönsietokykyään ja valmiuksiaan tarjota keskeisiä palveluja. Kriittisten toimijoiden 
määrittelyssä sovellettava menettely eroaa Euroopan elintärkeästä infrastruktuurista annetussa 
direktiivissä säädetystä menettelystä. Komissio esittää myös, että Euroopan kannalta erityisen 
merkityksellisiin kriittisiin toimijoihin kohdistetaan erityistä valvontaa.

Valmistelija kannattaa laajasti kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä annettavaa 
direktiiviä koskevaa ehdotusta ja katsoo, että on saatettava ajan tasalle nykyiset unionin tason 
toimenpiteet, joilla pyritään suojaamaan keskeisiä palveluja ja infrastruktuureja fyysisiltä 
riskeiltä. Kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvyn vahvistaminen jäsenvaltioissa ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten takaaminen kriittisille toimijoille koko unionissa on erittäin 
tärkeää, kun otetaan huomioon toimialojen, toimijoiden ja palvelujen lisääntyvät kytkökset 
sisämarkkinoilla.

IMCO-valiokunta osallistuu yhteistyömenettelyyn työjärjestyksen 57 artiklan mukaisesti, ja 
sillä on jaettu toimivalta kysymyksissä, jotka liittyvät IMCO-valiokunnan toimivaltaan 
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kuuluvaan sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseen.

Soveltamisala ja määritelmät

Valmistelija pitää myönteisenä direktiivin soveltamisalan laajentamista, sillä sen vuoksi 
direktiivi kattaa uusia toimialoja, jotka eivät aiemmin hyötyneet erityisistä 
suojatoimenpiteistä. Valmistelija katsoo kuitenkin, että on esitettävä selkeästi yleinen tavoite, 
joka on kriittisten toimijoiden ja keskeisen infrastruktuurin hyvän häiriönsietokyvyn 
varmistaminen ja keskeisten palvelujen toimittamisen takaaminen sisämarkkinoiden 
toiminnan parantamiseksi.

Lisäksi valmistelija pyrkii varmistamaan kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä annetun 
direktiivin ja NIS 2 -direktiivin tiiviimmän yhdenmukaistamisen ja harmonisoinnin 
mahdollisuuksien mukaan erityisesti soveltamisalan ja määritelmien osalta. Tämän vuoksi 
valmistelija vaatii, että ehdotetun kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä annettavan 
direktiivin mukainen fyysinen, muu kuin kyberturvallisuuteen liittyvä suojelu erotetaan 
selkeästi NIS 2 -direktiivin vaatimuksista tuomalla ero selkeästi esille 2 artiklan 2 kohdassa 
olevassa ”häiriönsietokyvyn” määritelmässä. Lisäksi hän ehdottaa selkeästi esitettyjä 
määritelmiä muun muassa ”kriittisille toimijoille”, ”häiriönsietokyvylle”, ”poikkeamalle” ja 
”keskeiselle infrastruktuurille”.

Jäsenvaltioiden strategia ja riskinarviointi

Valmistelija pitää myönteisenä, että kaikkien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä strategia 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvyn vahvistamiseksi ja suoritettava riskinarviointi. Hän 
ehdottaa kuitenkin kriittisten toimijoiden ja sidosryhmien osallistumisen ja kuulemisen 
parantamista, sillä nämä yritykset tarjoavat elintärkeitä palveluja päivittäisen elämän 
sujuvoittamiseksi ja niiden kanssa tehtävä tehostettu yhteistyö on olennaisen tärkeää tämän 
direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän myös toteaa, että toimitusketjuun ja toimittajiin 
liittyvä riskinhallinta on tärkeää silloin, kun kriittiset toimijat toteuttavat sitä varmistaakseen, 
että toimitusketjut edistävät niiden toimijoiden häiriönsietokykyä, joille ne toimittavat 
tuotteitaan tai palveluitaan.

Kriittisten toimijoiden määrittäminen

Valmistelija tukee sitä, että jäsenvaltioiden on määritettävä liitteessä lueteltujen keskeisten 
toimialojen kriittiset toimijat. Hän toteaa kuitenkin, että jäsenvaltioiden on määritettävä niiden 
liitteessä olevien toimialojen ja alasektoreiden toimijat, joita on jäsenvaltioissa ja joilla 
toimijat ovat elintärkeiden yhteiskunnallisten tai taloudellisten toimintojen ylläpitämisen 
kannalta keskeisten palvelujen tärkeimpiä tarjoajia. Siksi valmistelija on esittänyt ehdotuksia 
aiheesta.

Toimivaltaiset viranomaiset ja keskitetty yhteyspiste

Valmistelija panee merkille asianmukaisen valvonnan ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen tehostetun yhteistyön merkityksen. Hän toteaa kuitenkin, että olisi 
perustettava keskitettyjä yhteyspisteitä, jotka hoitaisivat yhteydenpitoa ja koordinointia 
kriittisten toimijoiden, toimivaltaisten viranomaisten ja muiden keskitettyjen yhteyspisteiden 
sekä kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevän ryhmän välillä. Keskitetyn 



RR\1241337FI.docx 87/211 PE691.047v02-00

FI

yhteyspisteen olisi myös yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava ilmoituskanavia 
(keskitetyn asiointipisteen periaate).

Poikkeamien ilmoittaminen 

Valmistelija katsoo, että poikkeamista, jotka häiritsevät merkittävästi kriittisten toimijoiden 
toimintaa ja joilla on merkitystä yleisen edun kannalta, on ilmoitettava paitsi toimivaltaisille 
viranomaisille keskitettyjen yhteyspisteiden välityksellä myös yleisölle tai tarvittaessa 
asianomaisille käyttäjille. Valmistelija ehdottaa myös joidenkin sellaisten vaatimusten 
selventämistä, jotka koskevat sellaisista poikkeamista ilmoittamista, joita ei ole vielä 
tapahtunut, ja antaa lisäohjeita ilmoittamista koskevista kynnysarvoista.
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TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Neuvoston direktiivissä 
2008/114/EY17 säädetään menettelystä 
sellaisten Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien nimeämiseksi energian ja 
liikenteen toimialoilla, joiden 
vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 
merkittävä rajat ylittävä vaikutus vähintään 
kahteen jäsenvaltioon. Direktiivin pääpaino 
on yksinomaan tällaisten infrastruktuurien 
suojaamisessa. Vuonna 2019 tehdyssä 
direktiivin 2008/114/EY arvioinnissa18 
todettiin, etteivät yksittäisten 
infrastruktuurihyödykkeiden suojaamiseen 
liittyvät menetelmät riitä ehkäisemään 
kaikenlaisia häiriöitä, koska kriittisiä 
infrastruktuureita hyödyntävät toiminnot 
ovat enenevässä määrin rajat ylittäviä ja 
toisistaan riippuvaisia. Sen vuoksi 
painopiste on tarpeen siirtää kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvyn 
varmistamiseen eli niiden kykyyn lieventää 
poikkeamia, jotka saattavat aiheuttaa 
häiriötä kriittisen toimijan toiminnoille, 
vaimentaa niiden vaikutuksia, sopeutua 
niihin ja palautua niistä.

(1) Neuvoston direktiivissä 
2008/114/EY17 säädetään menettelystä 
sellaisten Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien nimeämiseksi energian ja 
liikenteen toimialoilla, joiden 
vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 
merkittävä rajat ylittävä vaikutus vähintään 
kahteen jäsenvaltioon. Direktiivin pääpaino 
on yksinomaan tällaisten infrastruktuurien 
suojaamisessa. Vuonna 2019 tehdyssä 
direktiivin 2008/114/EY arvioinnissa18 
todettiin, etteivät yksittäisten 
infrastruktuurihyödykkeiden suojaamiseen 
liittyvät menetelmät riitä ehkäisemään 
kaikenlaisia häiriöitä, koska kriittisiä 
infrastruktuureita hyödyntävät toiminnot 
ovat enenevässä määrin rajat ylittäviä ja 
toisistaan riippuvaisia. Sen vuoksi 
painopiste on tarpeen siirtää kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvyn 
varmistamiseen eli niiden kykyyn lieventää 
poikkeamia tai uhkia, jotka saattavat 
aiheuttaa häiriötä kriittisen toimijan 
toiminnoille, sisämarkkinoiden 
toiminnalle tai keskeisten palvelujen 
vapaalle liikkuvuudelle, vaimentaa niiden 
vaikutuksia, sopeutua niihin, suojautua 
niiltä ja palautua niistä.

__________________ __________________
17 Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, 
annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, 
Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
määrittämisestä ja nimeämisestä sekä 
arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa 
sen suojaamista (EUVL L 345, 23.12.2008, 
s. 75).

17 Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, 
annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, 
Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
määrittämisestä ja nimeämisestä sekä 
arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa 
sen suojaamista (EUVL L 345, 23.12.2008, 
s. 75).
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18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Vaikka unionin19 ja kansallisella 
tasolla on käytössä kriittisten 
infrastruktuurien suojaamista unionissa 
tukevia toimenpiteitä, kyseisiä 
infrastruktuureita ylläpitävät toimijat eivät 
pysty riittävän hyvin vastaamaan 
toimintojaan uhkaaviin tämänhetkisiin ja 
ennakoituihin tulevaisuuden riskeihin, 
jotka toteutuessaan voisivat aiheuttaa 
häiriöitä yhteiskunnalle välttämättömien 
toimintojen tai taloudellisen toiminnan 
kannalta keskeisten palvelujen tarjonnassa. 
Tämä johtuu dynaamisesta 
uhkaympäristöstä, jossa terrorismin uhka 
kasvaa ja infrastruktuurit ja toimialat ovat 
enenevässä määrin riippuvaisia toisistaan. 
Myös fyysiset riskit ovat kasvaneet 
luonnonkatastrofien ja ilmastonmuutoksen 
vuoksi. Ilmastonmuutos lisää äärimmäisten 
sääilmiöiden esiintymistiheyttä ja 
voimakkuutta ja aiheuttaa ilmaston 
keskiarvoihin pitkällä aikavälillä 
muutoksia, jotka saattavat heikentää 
tiettyjen infrastruktuurityyppien 
kapasiteettia ja tehokkuutta, ellei 
häiriönsietokykyä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista vahvistavia toimenpiteitä ole 
otettu käyttöön. Lisäksi merkityksellisiä 
toimialoja ja toimijatyyppejä ei ole nimetty 
kriittisiksi yhdenmukaisesti eri 
jäsenvaltioissa.

(2) Vaikka unionin19 ja kansallisella 
tasolla on käytössä kriittisten 
infrastruktuurien suojaamista unionissa 
tukevia toimenpiteitä, kyseisiä 
infrastruktuureita ylläpitävät toimijat eivät 
pysty riittävän hyvin vastaamaan 
toimintojaan uhkaaviin tämänhetkisiin ja 
ennakoituihin tulevaisuuden riskeihin, 
jotka toteutuessaan voisivat aiheuttaa 
häiriöitä yhteiskunnalle välttämättömien 
toimintojen tai taloudellisen toiminnan 
kannalta keskeisten palvelujen tarjonnassa. 
Tämä johtuu dynaamisesta 
uhkaympäristöstä, jossa terrorismin uhka 
kasvaa ja infrastruktuurit ja toimialat ovat 
enenevässä määrin riippuvaisia toisistaan. 
Myös fyysiset riskit ovat kasvaneet 
luonnonkatastrofien ja ilmastonmuutoksen 
vuoksi. Ilmastonmuutos lisää äärimmäisten 
sääilmiöiden esiintymistiheyttä ja 
voimakkuutta ja aiheuttaa ilmaston 
keskiarvoihin pitkällä aikavälillä 
muutoksia, jotka saattavat heikentää 
tiettyjen infrastruktuurityyppien 
kapasiteettia ja tehokkuutta, ellei 
häiriönsietokykyä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista vahvistavia toimenpiteitä ole 
otettu käyttöön. Lisäksi merkityksellisiä 
toimialoja ja toimijatyyppejä ei ole nimetty 
kriittisiksi yhdenmukaisesti eri 
jäsenvaltioissa. Elintärkeiden 
infrastruktuurien välisten rajat ylittävien 
ja eri toimialojen keskinäisten 
lisääntyneiden riippuvuussuhteiden 
vuoksi yhdessä jäsenvaltiossa tapahtuva 
poikkeama voi vaikuttaa vakavasti 
toimintoihin toisessa jäsenvaltiossa. Jotta 
voidaan saavuttaa elintärkeiden 
infrastruktuurien korkeatasoinen 
häiriönsietokyky koko unionissa, 
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keskeisten palvelujen ja elintärkeiden 
infrastruktuurien olisi oltava suojeltuja ja 
häiriönsietokykyisiä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

__________________ __________________
19 Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuureiden suojaamisohjelma 
(EPCIP).

19 Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuureiden suojaamisohjelma 
(EPCIP).

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Keskinäisen riippuvuuden 
vahvistuminen on seurausta rajat 
ylittävästä toisistaan riippuvaisten 
palvelujen tarjonnan verkostosta, joka 
hyödyntää keskeisiä infrastruktuureita 
koko unionissa energian, liikenteen, 
pankkitoiminnan, rahoitusmarkkinoiden 
infrastruktuurin, digitaalisen 
infrastruktuurin, juomaveden, jäteveden ja 
terveydenhuollon aloilla, eräillä 
julkishallinnon aloilla sekä avaruusalalla 
siltä osin kuin tarkoitetaan tiettyjen, 
jäsenvaltioiden tai yksityisten tahojen 
omistamista, hallinnoimista ja operoimista 
maainfrastruktuureista riippuvaisten 
palvelujen tarjontaa mutta ei unionin tai 
jonkin muun tahon unionin puolesta osana 
unionin avaruusohjelmia omistamia, 
hallinnoimia tai operoimia 
infrastruktuureita. Tällainen keskinäinen 
riippuvuus merkitsee, että myös alun perin 
yhteen toimijaan tai yhdelle toimialalle 
rajoittuneella häiriöllä voi olla laajoja 
kerrannaisvaikutuksia, minkä seurauksena 
mahdolliset kielteiset vaikutukset 
palvelujen toimittamiseen sisämarkkinoilla 
voivat olla kauaskantoisia ja 
pitkäkestoisia. Covid-19-pandemia on 
osoittanut, miten haavoittuvaisia 
enenevässä määrin toisistaan riippuvaiset 

(3) Keskinäisen riippuvuuden 
vahvistuminen on seurausta rajat 
ylittävästä toisistaan riippuvaisten 
keskeisten palvelujen tarjonnan 
verkostosta, joka hyödyntää keskeisiä 
infrastruktuureita koko unionissa energian, 
liikenteen, pankkitoiminnan, 
rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin, 
digitaalisen infrastruktuurin, juomaveden, 
jäteveden ja terveydenhuollon aloilla, 
eräillä julkishallinnon aloilla sekä 
avaruusalalla siltä osin kuin tarkoitetaan 
tiettyjen, jäsenvaltioiden tai yksityisten 
tahojen omistamista, hallinnoimista ja 
operoimista maainfrastruktuureista 
riippuvaisten palvelujen tarjontaa mutta ei 
unionin tai jonkin muun tahon unionin 
puolesta osana unionin avaruusohjelmia 
omistamia, hallinnoimia tai operoimia 
infrastruktuureita. Tällainen keskinäinen 
riippuvuus merkitsee, että myös alun perin 
yhteen toimijaan tai yhdelle toimialalle 
rajoittuneella keskeisten palvelujen 
häiriöllä voi olla laajoja 
kerrannaisvaikutuksia, joilla voi 
mahdollisesti olla kauaskantoinen ja 
pitkäkestoinen kielteinen vaikutus 
kyseisten palvelujen toimittamiseen 
sisämarkkinoilla, myös 
yksityishenkilöihin, kuluttajiin ja 
yrityksiin kohdistuva vaikutus. Covid-19-
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yhteiskuntamme ovat epätodennäköisten 
riskien toteutuessa.

pandemia on osoittanut, miten 
haavoittuvaisia enenevässä määrin 
toisistaan riippuvaiset yhteiskuntamme 
ovat epätodennäköisten riskien toteutuessa.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Keskeisten palvelujen tarjoamiseen 
osallistuviin toimijoihin kohdistuu 
enenevässä määrin erilaisia, 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä asetettuja 
vaatimuksia. Koska näille toimijoille 
asetetut turvallisuusvaatimukset eivät ole 
kaikissa jäsenvaltioissa yhtä tiukkoja, 
vaarana on, että tämä vaikuttaa kielteisesti 
yhteiskunnan välttämättömien toimintojen 
tai taloudellisen toiminnan ylläpitämiseen 
koko unionin alueella synnyttäen 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
haittaavia esteitä. Samantyyppisiä 
toimijoita pidetään joissakin jäsenvaltioissa 
kriittisinä mutta toisissa ei, ja lisäksi 
kriittisiksi määriteltyjä toimijoita koskevat 
erilaiset vaatimukset eri jäsenvaltioissa. 
Seurauksena on ylimääräinen ja tarpeeton 
hallinnollinen taakka yrityksille, joilla on 
rajat ylittävää toimintaa, ja erityisesti 
yrityksille, jotka toimivat niissä 
jäsenvaltioissa, joissa sovelletaan muita 
tiukempia vaatimuksia.

(4) Keskeisten palvelujen ja keskeisen 
infrastruktuurin tarjoamiseen osallistuviin 
toimijoihin kohdistuu enenevässä määrin 
erilaisia, jäsenvaltioiden lainsäädännössä 
asetettuja vaatimuksia. Koska näille 
toimijoille asetetut turvallisuusvaatimukset 
eivät ole kaikissa jäsenvaltioissa yhtä 
tiukkoja, jäsenvaltioiden 
häiriönsietokyvyn taso on erilainen ja 
niiden välillä on kriittisten toimijoiden 
nimittämiseen ja valvontaan liittyviä eroja 
ja tämä vaikuttaa kielteisesti yhteiskunnan 
välttämättömien toimintojen tai 
taloudellisen toiminnan ylläpitämiseen 
koko unionin alueella ja lisäksi johtaa 
epäreiluun kilpailuun ja sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa haittaaviin 
esteisiin. Samantyyppisiä toimijoita 
pidetään joissakin jäsenvaltioissa kriittisinä 
mutta toisissa ei, ja lisäksi kriittisiksi 
määriteltyjä toimijoita koskevat erilaiset 
vaatimukset eri jäsenvaltioissa. 
Seurauksena on ylimääräinen ja tarpeeton 
hallinnollinen taakka yrityksille, joilla on 
rajat ylittävää toimintaa, ja erityisesti 
yrityksille, jotka toimivat niissä 
jäsenvaltioissa, joissa sovelletaan muita 
tiukempia vaatimuksia. Euroopan tason 
kehyksen olisi sen vuoksi myös edistettävä 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
luomista kriittisille toimijoille koko 
unionissa.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sen vuoksi on tarpeen määrittää 
yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset, 
joilla voidaan turvata keskeisten palvelujen 
tarjonta sisämarkkinoilla ja parantaa 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä.

(5) Sen vuoksi on tarpeen määrittää 
yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset, 
joilla voidaan turvata keskeisten palvelujen 
tarjonta ja vapaa liikkuvuus 
sisämarkkinoilla ja parantaa sellaisten 
kriittisten toimijoiden ja sellaisen 
keskeisen infrastruktuurin 
häiriönsietokykyä, jotka ovat 
välttämättömiä yhteiskunnalliselle tai 
taloudelliselle toiminnalle unionissa. 
Tämän vuoksi tällä direktiivillä olisi 
pyrittävä saattamaan elintärkeät 
infrastruktuurit ja kriittiset toimijat 
häiriönsietokykyisiksi ja siten edistämään 
niiden valmiuksia varmistaa keskeisten 
palvelujen tai keskeisen infrastruktuurin 
jatkuva tarjonta tai ainakin palauttaa 
tarjonta nopeasti poikkeaman 
tapahtumisen jälkeen. Elintärkeiden 
infrastruktuurien ylläpitäjien, jotka 
tarjoavat keskeisiä palveluja koko 
sisämarkkinoilla useilla elintärkeiden 
yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
toimintojen kannalta välttämättömillä 
toimialoilla, olisi tultava 
häiriönsietokykyisiksi nykyisiä ja 
tulevaisuudessa odotettavissa olevia 
riskejä kohtaan.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tavoitteen saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi määritettävä kriittiset 
toimijat, joihin olisi kohdistuttava erityisiä 
vaatimuksia ja valvontaa, mutta joille myös 
tarjotaan erityistä tukea ja ohjeistusta 

(6) Tavoitteen saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi määritettävä kriittiset 
toimijat, jotka tarjoavat keskeisiä 
palveluja tai keskeisen infrastruktuurin 
liitteessä tarkoitetuilla olemassa olevilla 
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korkeatasoisen häiriönsietokyvyn 
saavuttamiseksi kaikkien merkittävien 
riskien varalta.

toimialoilla ja alasektoreilla kansallisella 
tasolla ja joihin olisi kohdistuttava erityisiä 
vaatimuksia ja valvontaa, mutta joille olisi 
myös tarjottava erityistä tukea ja 
ohjeistusta korkeatasoisen 
häiriönsietokyvyn saavuttamiseksi 
kaikkien merkittävien riskien ja 
mahdollisten kriisien varalta.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ottaen huomioon 
kyberturvallisuuden merkityksen kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvylle ja 
yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi tämän 
direktiivin ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) XX/YY20, 
jäljempänä ’toinen verkko- ja 
tietoturvadirektiivi’, välillä, 
lähestymistapojen yhdenmukaisuus on 
varmistettava niin pitkälti kuin mahdollista. 
Kyberriskien erityispiirteiden ja 
suuremman esiintyvyyden takia toisessa 
verkko- ja tietoturvadirektiivissä säädetään 
kattavista vaatimuksista laajalle joukolle 
toimijoita näiden kyberturvallisuuden 
varmistamiseksi. Toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä ryhdytään riittäviin 
toimiin kyberturvallisuuden suhteen, ja sen 
vuoksi siinä katettuja asioita ei tulisi 
sisällyttää tähän direktiiviin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta digitaalisen 
infrastruktuurin toimialan toimijoiden 
erityistä järjestelmää.

(8) Ottaen huomioon 
kyberturvallisuuden merkityksen kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvylle ja 
yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi tämän 
direktiivin ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) XX/YY20, 
jäljempänä ’toinen verkko- ja 
tietoturvadirektiivi’, välillä, 
lähestymistapojen yhdenmukaisuus on 
varmistettava niin pitkälti kuin mahdollista. 
Kyberriskien erityispiirteiden ja 
suuremman esiintyvyyden takia toisessa 
verkko- ja tietoturvadirektiivissä säädetään 
kattavista vaatimuksista laajalle joukolle 
toimijoita näiden kyberturvallisuuden 
varmistamiseksi. Toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä ryhdytään riittäviin 
toimiin kyberturvallisuuden suhteen, ja sen 
vuoksi siinä katettuja asioita ei tulisi 
sisällyttää tähän direktiiviin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta digitaalisen 
infrastruktuurin toimialan toimijoiden 
erityistä järjestelmää. Näiden säädösten 
lähestymistapojen yhdenmukaisuus olisi 
taattava esimerkiksi varmistamalla, että 
toisen verkko- ja tietoturvadirektiivin 
kattamat toimijat, joihin voidaan soveltaa 
tämän direktiivin mukaisia velvoitteita, 
hyötyvät mahdollisuuksien mukaan 
keskitetystä yhteyspisteestä ja yhteisistä 
säännöistä. Näin ollen toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä nimetyt 
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toimivaltaiset viranomaiset olisivat 
vastuussa tässä direktiivissä kriittisiksi 
toimijoiksi tai niitä vastaaviksi toimijoiksi 
määritettyjen toimijoiden valvonnasta 
toisen verkko- ja tietoturvadirektiivin 
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. 
Lisäksi toimijoiden, jotka määritetään 
keskeisiksi toimijoiksi toisen verkko- ja 
tietoturvadirektiivin nojalla mutta joita ei 
määritetä kriittisiksi toimijoiksi tämän 
direktiivin nojalla, olisi tarvittaessa myös 
parannettava fyysisen infrastruktuurinsa 
häiriönsietokykyä.

__________________ __________________
20 [Viittaus toiseen verkko- ja 
tietoturvadirektiiviin, kun se on 
hyväksytty.]

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi toimenpiteistä yhteisen korkean 
kyberturvatason varmistamiseksi koko 
unionissa ja direktiivin (EU) 2016/1148 
kumoamisesta (EUVL L ..., ..., s. ..).

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyky voitaisiin turvata 
kattavasti, kullakin jäsenvaltiolla olisi 
oltava strategia, jossa määritellään 
tavoitteet ja toteutettavat poliittiset toimet. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niiden kyberturvallisuusstrategiat sisältävät 
kehyksen tämän direktiivin ja toisen 
verkko- ja tietoturvadirektiivin mukaisten 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
koordinoinnin tehostamiselle poikkeamia 
ja kyberuhkia koskevan tietojenvaihdon ja 
valvontatehtävien hoitamisen yhteydessä.

Jotta kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyky voitaisiin turvata 
kattavasti ja kun otetaan huomioon 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevän ryhmän laatiman 
häiriönsietokykyä koskevan unionin 
strategian tavoitteet, kunkin jäsenvaltion 
olisi hyväksyttävä kansallinen strategia, 
jossa määritellään tavoitteet ja toteutettavat 
politiikkatoimet. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että niiden 
kyberturvallisuusstrategiat sisältävät 
kehyksen tämän direktiivin ja toisen 
verkko- ja tietoturvadirektiivin mukaisten 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
koordinoinnin tehostamiselle poikkeamia 
ja kyberuhkia koskevan tietojenvaihdon ja 
valvontatehtävien hoitamisen yhteydessä.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden toimien kriittisten 
toimijoiden määrittämiseksi ja niiden 
häiriönsietokyvyn turvaamisen tukemiseksi 
olisi perustuttava riskipohjaiseen 
lähestymistapaan, jossa toimet 
kohdennetaan niille toimijoille, joiden 
merkitys yhteiskunnan välttämättömille 
toiminnoille tai taloudelliselle toiminnalle 
on suurin. Kohdennetun lähestymistavan 
varmistamiseksi jokaisen jäsenvaltion olisi 
arvioitava yhdenmukaistetun kehyksen 
puitteissa kaikki luonnon ja ihmisen 
aiheuttamat riskit, jotka saattavat uhata 
keskeisten palvelujen tarjoamista. Tällaisia 
riskejä ovat esimerkiksi onnettomuudet, 
luonnonkatastrofit, uhkat 
kansanterveydelle (esimerkiksi pandemiat) 
ja vihamieliset uhkat, kuten 
terrorismirikokset. Riskejä arvioidessaan 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
muut yleiset tai alakohtaiset 
riskinarvioinnit, jotka on tehty unionin 
muiden säädösten nojalla, sekä toimialojen 
keskinäiset riippuvuudet myös muissa 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. 
Riskinarvioinnin tuloksia olisi 
hyödynnettävä kriittisten toimijoiden 
määrittämisessä ja käytettävä kyseisten 
toimijoiden apuna tässä direktiivissä 
häiriönsietokyvylle asetettujen vaatimusten 
täyttämisessä.

(11) Jäsenvaltioiden toimien kriittisten 
toimijoiden määrittämiseksi ja niiden 
häiriönsietokyvyn turvaamisen tukemiseksi 
olisi perustuttava riskipohjaiseen 
lähestymistapaan, jossa toimet 
kohdennetaan niille toimijoille, joiden 
merkitys yhteiskunnan toiminnoille tai 
taloudelliselle toiminnalle välttämättömien 
keskeisten palvelujen toteuttamisessa on 
suurin. Kohdennetun lähestymistavan 
varmistamiseksi jokaisen jäsenvaltion olisi 
arvioitava yhdenmukaistetun kehyksen 
puitteissa kaikki asiaankuuluvat riskit, 
mukaan lukien useita toimialoja koskevat, 
rajat ylittävät, luonnon ja ihmisen 
aiheuttamat riskit, jotka saattavat uhata 
keskeisten palvelujen tarjoamista. Tällaisia 
riskejä ovat esimerkiksi onnettomuudet, 
luonnonkatastrofit, uhkat 
kansanterveydelle (esimerkiksi pandemiat) 
ja vihamieliset uhkat, kuten 
terrorismirikokset. Riskejä arvioidessaan 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
muut yleiset tai alakohtaiset 
riskinarvioinnit, jotka on tehty unionin 
muiden säädösten nojalla, sekä toimialojen 
keskinäiset riippuvuudet myös muissa 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa sekä 
väestöön tai sisämarkkinoihin kohdistuvat 
tulevat riskit. Jäsenvaltiot eivät saisi pitää 
riskinä mitään tavanomaista 
liiketoimintariskiä, joka johtuu 
markkinaolosuhteista, eikä 
demokraattisesta päätöksenteosta johtuvia 
riskejä. Riskinarvioinnin tuloksia olisi 
hyödynnettävä kriittisten toimijoiden 
määrittämisessä ja käytettävä kyseisten 
toimijoiden apuna tässä direktiivissä 
häiriönsietokyvylle asetettujen vaatimusten 
täyttämisessä.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voidaan varmistaa, että nämä 
vaatimukset koskevat kaikkia 
asiaankuuluvia toimijoita, ja vähentää 
eroavaisuuksia tässä asiassa, on tärkeää 
määrittää yhdenmukaiset säännöt, joiden 
perusteella kriittiset toimijat voidaan 
määrittää yhdenmukaisesti koko unionin 
alueella mutta jotka antavat samalla 
jäsenvaltioiden ottaa omat kansalliset 
erityispiirteensä huomioon. Sen vuoksi 
olisi vahvistettava kriittisten toimijoiden 
määrittämisperusteet. Vaikuttavuus, 
tehokkuus, yhdenmukaisuus ja 
oikeusvarmuus edellyttävät, että myös 
määrittämiseen liittyvälle ilmoittamiselle ja 
yhteistoiminnalle laaditaan asianmukaiset 
säännöt, oikeudelliset seuraamukset 
mukaan lukien. Jotta komissio voi 
varmistaa tämän direktiivin asianmukaisen 
soveltamisen arvioinnin, jäsenvaltioiden 
olisi toimitettava asiaankuuluvat tiedot 
komissiolle mahdollisimman tarkasti ja 
yksityiskohtaisesti eriteltyinä, ja joka 
tapauksessa luettelo keskeisistä palveluista, 
kaikkien liitteessä mainituilla toimialoilla 
ja alasektoreilla määritettyjen kriittisten 
toimijoiden lukumäärä ja kunkin toimijan 
tarjoama keskeinen palvelu tai palvelut 
sekä mahdollisesti sovelletut kynnysarvot.

(12) Jotta voidaan varmistaa, että nämä 
vaatimukset koskevat kaikkia 
asiaankuuluvia toimijoita, ja vähentää 
eroavaisuuksia tässä asiassa, on tärkeää 
määrittää yhdenmukaiset säännöt, joiden 
perusteella kriittiset toimijat voidaan 
määrittää yhdenmukaisesti koko unionin 
alueella mutta jotka antavat samalla 
jäsenvaltioiden ottaa huomioon niiden 
alueella olevien liitteessä lueteltujen 
toimialojen ja alasektoreiden kansalliset 
erityispiirteet. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava tiiviissä yhteistyössä 
asiaankuuluvien viranomaisten kanssa 
kriittisten toimijoiden määrittämisen 
yhteiset perusteet ja eritelmät, jotka 
perustuvat kunkin toimialan ja 
alasektorin vähimmäisindikaattoreihin ja 
menetelmiin. Vaikuttavuus, tehokkuus, 
yhdenmukaisuus ja oikeusvarmuus 
edellyttävät, että myös määrittämiseen 
liittyvälle ilmoittamiselle ja 
yhteistoiminnalle laaditaan asianmukaiset 
säännöt, oikeudelliset seuraamukset 
mukaan lukien. Jotta komissio voi 
varmistaa tämän direktiivin asianmukaisen 
soveltamisen arvioinnin, jäsenvaltioiden 
olisi toimitettava asiaankuuluvat tiedot 
komissiolle mahdollisimman tarkasti ja 
yksityiskohtaisesti eriteltyinä, ja joka 
tapauksessa luettelo keskeisistä palveluista, 
kaikkien liitteessä mainituilla toimialoilla 
ja alasektoreilla määritettyjen kriittisten 
toimijoiden lukumäärä ja kunkin toimijan 
tarjoama keskeinen palvelu tai palvelut 
sekä mahdollisesti sovelletut kynnysarvot. 
Jotta voidaan välttää erot tämän 
direktiivin soveltamisessa ja parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa, komission 
olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
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laadittava yksityiskohtaiset ohjeet ja 
esitettävä suosituksia jäsenvaltioiden 
tukemiseksi niiden laatiessa luetteloa 
keskeisistä palveluista ja 
infrastruktuureista sekä kunkin liitteessä 
tarkoitetun kansallisen toimialan ja 
alasektorin kannalta kriittisistä 
toimijoista.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Finanssipalveluja koskevassa EU:n 
säännöstössä on säädetty kattavasti 
finanssialan toimijoiden velvoitteesta 
hallita kaikkia mahdollisia riskejä, mukaan 
lukien operatiiviset riskit ja liiketoiminnan 
jatkuvuuden turvaaminen. Siihen kuuluvat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) N:o 648/201222, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2014/65/EU23 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 600/201424 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/201325 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2013/36/EU26. Komissio on äskettäin 
ehdottanut tämän kehyksen täydentämistä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella XX/YYYY [ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
finanssialan digitaalisesta 
häiriönsietokyvystä, jäljempänä 
’finanssialan digitaalisesta 
häiriönsietokyvystä annettu asetus’27], 
jossa velvoitetaan finanssialan yhteisöt 
hallitsemaan TVT-riskejä ja suojaamaan 
fyysiset TVT-infrastruktuurit. Koska 
finanssipalveluja koskeva EU:n säännöstö 
kattaa laajasti liitteen 3 ja 4 kohdassa 
lueteltujen toimijoiden häiriönsietokyvyn, 
myös näitä toimijoita olisi kohdeltava 
kriittisiä toimijoita vastaavina toimijoina 
ainoastaan sovellettaessa tämän direktiivin 

(15) Finanssipalveluja koskevassa EU:n 
säännöstössä on säädetty kattavasti 
finanssialan toimijoiden velvoitteesta 
hallita kaikkia mahdollisia riskejä, mukaan 
lukien operatiiviset riskit ja liiketoiminnan 
jatkuvuuden turvaaminen. Siihen kuuluvat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) N:o 648/201222, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2014/65/EU23 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 600/201424 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/201325 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2013/36/EU26. Komissio on äskettäin 
ehdottanut tämän kehyksen täydentämistä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella XX/YYYY [ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
finanssialan digitaalisesta 
häiriönsietokyvystä, jäljempänä 
’finanssialan digitaalisesta 
häiriönsietokyvystä annettu asetus’27], 
jossa velvoitetaan finanssialan yhteisöt 
hallitsemaan TVT-riskejä ja suojaamaan 
fyysiset TVT-infrastruktuurit. Koska 
finanssipalveluja koskeva EU:n säännöstö 
kattaa laajasti liitteessä olevissa 3 ja 
4 kohdassa lueteltujen toimijoiden 
häiriönsietokyvyn, myös näitä toimijoita 
olisi kohdeltava kriittisiä toimijoita 
vastaavina toimijoina ainoastaan 
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II lukua. Operatiivisia riskejä ja digitaalista 
häiriönsietokykyä koskevien sääntöjen 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi [finanssialan digitaalisesta 
häiriönsietokyvystä annetun asetuksen] 
41 artiklan mukaisesti nimettyjen 
viranomaisten olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot tukevat kriittisiä toimijoita 
vastaavien finanssialan toimijoiden yleisen 
häiriönsietokyvyn parantamista, kyseisessä 
lainsäädännössä määritettyjä menettelyjä 
täysin yhdenmukaisesti soveltaen.

sovellettaessa tämän direktiivin II lukua 
eikä niihin täten pitäisi soveltaa III–VI 
luvussa säädettyjä velvoitteita. 
Operatiivisia riskejä ja digitaalista 
häiriönsietokykyä koskevien sääntöjen 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi [finanssialan digitaalisesta 
häiriönsietokyvystä annetun asetuksen] 
41 artiklan mukaisesti nimettyjen 
viranomaisten olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot tukevat kriittisiä toimijoita 
vastaavien finanssialan toimijoiden yleisen 
häiriönsietokyvyn parantamista, kyseisessä 
lainsäädännössä määritettyjä menettelyjä 
täysin yhdenmukaisesti soveltaen.

__________________ __________________
22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 
4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-
johdannaisista, keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 
27.7.2012, s. 1).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 
4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-
johdannaisista, keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 
27.7.2012, s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä 
toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden 
markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY 
ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä 
toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden 
markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY 
ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 
15 päivänä toukokuuta 2014 , 
rahoitusvälineiden markkinoista sekä 
asetuksen (EU) N:o 648/2012 
muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, 
s. 84).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 
15 päivänä toukokuuta 2014 , 
rahoitusvälineiden markkinoista sekä 
asetuksen (EU) N:o 648/2012 
muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, 
s. 84).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 
26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten 
ja sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL 
L 176, 27.6.2013, s. 1).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 
26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten 
ja sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL 
L 176, 27.6.2013, s. 1).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa 
luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja 

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa 
luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja 
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sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 
2002/87/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, 
s. 338).

sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 
2002/87/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, 
s. 338).

27 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi finanssialan 
digitaalisesta häiriönsietokyvystä ja 
asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 
648/2012, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 
909/2014 muuttamisesta, COM(2020) 595.

27 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi finanssialan 
digitaalisesta häiriönsietokyvystä ja 
asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 
648/2012, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 
909/2014 muuttamisesta, COM(2020) 595.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä 
viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia 
valvomaan tämän direktiivin sääntöjen 
soveltamista ja tarvittaessa niiden 
täytäntöönpanoa ja varmistettava, että 
kyseisillä viranomaisilla on riittävä 
toimivalta ja resurssit. Koska kansallisissa 
hallintorakenteissa on eroja ja jotta taataan 
jo olemassa olevien toimialakohtaisten 
järjestelyjen tai unionin valvonta- ja 
sääntelyelinten säilyttäminen ja vältetään 
päällekkäisyyksiä, jäsenvaltioiden olisi 
voitava nimetä useampi kuin yksi 
kansallinen toimivaltainen viranomainen. 
Jäsenvaltioiden olisi tällöin kuitenkin 
määriteltävä selkeästi kunkin asianomaisen 
viranomaisen tehtävät ja varmistettava, että 
näiden välinen yhteistyö on sujuvaa ja 
toimivaa. Kaikkien toimivaltaisten 
viranomaisten olisi yleisemminkin tehtävä 
yhteistyötä muiden merkityksellisten 
viranomaisten kanssa niin kansallisella 
kuin unionin tasolla.

(16) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä 
viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia 
valvomaan tämän direktiivin sääntöjen 
soveltamista ja täytäntöönpanoa ja 
varmistettava, että kyseisillä viranomaisilla 
on riittävä toimivalta ja resurssit. Koska 
kansallisissa hallintorakenteissa on eroja ja 
jotta taataan jo olemassa olevien 
toimialakohtaisten järjestelyjen tai unionin 
valvonta- ja sääntelyelinten säilyttäminen 
ja vältetään päällekkäisyyksiä, 
jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä 
useampi kuin yksi kansallinen 
toimivaltainen viranomainen. 
Jäsenvaltioiden olisi tällöin kuitenkin 
määriteltävä selkeästi kunkin asianomaisen 
viranomaisen tehtävät ja varmistettava, että 
näiden välinen yhteistyö on sujuvaa ja 
toimivaa. Kaikkien toimivaltaisten 
viranomaisten olisi yleisemminkin tehtävä 
yhteistyötä muiden merkityksellisten 
viranomaisten kanssa niin kansallisella 
kuin unionin tasolla.
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Rajat ylittävän yhteistyön ja 
viestinnän helpottamiseksi ja jotta tämä 
direktiivi voitaisiin panna tehokkaasti 
täytäntöön, jokaisen jäsenvaltion olisi 
nimettävä tämän direktiivin mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
joukosta keskitetty yhteyspiste, joka vastaa 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyyn 
liittyvien asioiden koordinoinnista sekä 
siihen liittyvästä rajat ylittävästä 
yhteistyöstä unionin tasolla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta unionin 
toimialakohtaisten oikeudellisten 
vaatimusten soveltamista.

(17) Rajat ylittävän yhteistyön ja 
viestinnän helpottamiseksi ja jotta tämä 
direktiivi voitaisiin panna tehokkaasti 
täytäntöön, jokaisen jäsenvaltion olisi 
nimettävä tämän direktiivin mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
joukosta keskitetty yhteyspiste, joka vastaa 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyyn 
liittyvien asioiden koordinoinnista sekä 
siihen liittyvästä rajat ylittävästä 
yhteistyöstä unionin tasolla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta unionin 
toimialakohtaisten oikeudellisten 
vaatimusten soveltamista. Keskitettyjen 
yhteyspisteiden olisi myös hoidettava 
yhteydenpitoa sen jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten, muiden 
jäsenvaltioiden keskitettyjen 
yhteyspisteiden, tällä direktiivillä 
perustetun kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevän ryhmän ja 
muiden tämän direktiivin nojalla 
kriittisiksi toimijoiksi määritettyjen 
toimijoiden kanssa ja koordinoitava 
kaikkea näiden kanssa käytävää 
viestintää. Jäsenvaltioiden kanssa 
tehtävän yhteistyön ja käytävän 
viestinnän helpottamiseksi tämän 
direktiivin nojalla kriittisiksi toimijoiksi 
määritettyjen toimijoiden olisi myös 
nimettävä toimijan sisäinen yhteyspiste. 
Kriittisen toimijan olisi käytettävä kyseistä 
yhteyspistettä jäsenvaltioiden kanssa 
hoidettavassa yhteydenpidossa, 
koordinoinnissa ja niiden kanssa 
käytävässä viestinnässä toimenpiteistä, 
jotka koskevat tämän direktiivin 
täytäntöönpanoon liittyviä organisatorisia 
ja teknisiä näkökohtia. Keskitettyjen 
yhteyspisteiden olisi käytettävä tätä varten 
tehokkaita, turvallisia, standardoituja ja 
yhdenmukaistettuja ilmoituskanavia.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Koska toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä säädetyt 
kyberturvallisuusvaatimukset koskevat 
kyseisen direktiivin mukaan kriittisiksi 
määritettyjä toimijoita sekä tämän 
direktiivin mukaisesti kriittisiä toimijoita 
vastaavina toimijoina kohdeltavia 
digitaalisen infrastruktuurin toimialan 
määritettyjä toimijoita, molempien 
direktiivien mukaisesti nimettyjen 
toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä erityisesti sellaisten 
kyberturvallisuusriskien ja poikkeamien 
osalta, jotka vaikuttavat kyseisiin 
toimijoihin.

(18) Koska toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä säädetyt 
kyberturvallisuusvaatimukset koskevat 
kyseisen direktiivin mukaan kriittisiksi 
määritettyjä toimijoita sekä tämän 
direktiivin mukaisesti kriittisiä toimijoita 
vastaavina toimijoina kohdeltavia 
digitaalisen infrastruktuurin toimialan 
määritettyjä toimijoita, molempien 
direktiivien mukaisesti nimettyjen 
toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä tehokkaalla ja 
yhdenmukaisella tavalla erityisesti 
sellaisten kyberturvallisuusriskien ja 
poikkeamien osalta, jotka vaikuttavat 
kyseisiin toimijoihin.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioiden olisi tuettava 
kriittisiä toimijoita niiden 
häiriönsietokyvyn vahvistamisessa niille 
tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta toimijoiden omaa 
oikeudellista vastuuta varmistaa 
velvoitteiden noudattaminen. Jäsenvaltiot 
voisivat erityisesti laatia ohjemateriaaleja 
ja menetelmiä, tukea 
häiriönsietokykytestien järjestämistä ja 
järjestää kriittisille toimijoille koulutusta. 
Lisäksi, kun otetaan huomioon toimijoiden 
ja toimialojen keskinäinen riippuvuus, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 

(19) Jäsenvaltioiden olisi tuettava 
kriittisiä toimijoita niiden 
häiriönsietokyvyn vahvistamisessa niille 
tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta toimijoiden omaa 
oikeudellista vastuuta varmistaa 
velvoitteiden noudattaminen. Jäsenvaltiot 
voisivat erityisesti laatia ohjemateriaaleja 
ja menetelmiä ja niiden olisi tuettava 
häiriönsietokykytestien järjestämistä, 
järjestettävä kriittisille toimijoille 
koulutusta, tarjottava rahoitusvaroja, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
nykyisten kilpailuoikeuden sääntöjen ja 
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tiedonjakovälineitä, jotka tukevat kriittisten 
toimijoiden välistä vapaaehtoista tietojen 
vaihtoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa vahvistettujen 
kilpailusääntöjen soveltamista.

erityisesti valtiontukia ja valtion apua 
koskevien sääntöjen soveltamista, sekä 
suojeltava herkkiä alueita, tiloja ja muuta 
infrastruktuuria, kun se on tarpeen ja 
perusteltavissa yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden vuoksi. Lisäksi, kun otetaan 
huomioon toimijoiden ja toimialojen 
keskinäinen riippuvuus, jäsenvaltioiden 
olisi otettava käyttöön tiedonjakovälineitä, 
jotka tukevat kriittisten toimijoiden välistä 
vapaaehtoista tietojen ja hyvien 
käytäntöjen vaihtoa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen 
kilpailusääntöjen soveltamista.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kriittisten toimijoiden olisi 
ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille heti, kun se on kyseisissä 
olosuhteissa kohtuudella mahdollista 
poikkeamista, jotka merkittävästi 
häiritsevät tai voisivat merkittävästi häiritä 
niiden toimintaa. Ilmoituksen olisi 
mahdollistettava toimivaltaisten 
viranomaisten nopea ja asianmukainen 
reagointi poikkeamaan ja annettava niille 
kattava yleiskuva kriittisiin toimijoihin 
kohdistuvista kokonaisriskeistä. Tätä 
varten olisi vahvistettava tiettyjä 
poikkeamia koskeva ilmoitusmenettely 
sekä parametrit, joiden perusteella voidaan 
määrittää, milloin todellinen tai 
mahdollinen häiriötapahtuma on 
merkittävä ja poikkeamista olisi 
ilmoitettava. Koska tällaisten häiriöiden 
vaikutukset ovat mahdollisesti rajat 
ylittäviä, olisi vahvistettava menettely, 
jolla jäsenvaltiot voivat ilmoittaa asiasta 
keskitettyjen yhteyspisteiden kautta muille 
jäsenvaltioille, joita tilanne koskettaa.

(25) Kriittisten toimijoiden olisi 
ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille heti, kun se on kyseisissä 
olosuhteissa kohtuudella mahdollista ja 
viimeistään 24 tunnin kuluttua tiettyä 
poikkeamaa koskevan tiedon saamisesta, 
poikkeamista, jotka merkittävästi 
häiritsevät tai voisivat merkittävästi häiritä 
niiden toimintaa. Kriittisten toimijoiden ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi myös 
tiedotettava tällaisista poikkeamista 
yleisölle, jos ne katsovat, että 
poikkeamista ilmoittaminen olisi yleisen 
edun mukaista. Kriittisten toimijoiden 
olisi myös ilmoitettava niiden palvelujen 
käyttäjille, joihin poikkeamat 
mahdollisesti vaikuttavat, poikkeamasta, 
sen seurauksista ja tarvittaessa 
suojatoimenpiteistä tai korjaustoimista, 
joihin käyttäjän on ryhdyttävä. 
Ilmoituksen olisi mahdollistettava 
toimivaltaisten viranomaisten ja käyttäjien 
nopea ja asianmukainen reagointi 
poikkeamaan ja annettava niille kattava 
yleiskuva kriittisiin toimijoihin 
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kohdistuvista kokonaisriskeistä. Tätä 
varten olisi vahvistettava tiettyjä 
poikkeamia koskeva ilmoitusmenettely 
sekä parametrit, joiden perusteella voidaan 
määrittää, milloin todellinen tai 
mahdollinen häiriötapahtuma on 
merkittävä ja poikkeamista olisi 
ilmoitettava. Koska tällaisten häiriöiden 
vaikutukset ovat mahdollisesti rajat 
ylittäviä, olisi vahvistettava menettelyjä, 
joita noudattaen jäsenvaltiot voivat 
ilmoittaa asiasta keskitettyjen 
yhteyspisteiden kautta muille 
jäsenvaltioille, joita tilanne koskettaa, ja 
muille kriittisille toimijoille. Poikkeamia 
koskevia tietoja olisi käsiteltävä siten, että 
otetaan huomioon luottamuksellisuus ja 
suojellaan kyseisen kriittisen toimijan 
turvallisuusetuja ja kaupallisia etuja.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yleisesti ottaen kriittiset toimijat 
toimivat enenevässä määrin 
yhteenliitetyssä palveluntarjonnan ja 
infrastruktuurien verkostossa ja tarjoavat 
usein keskeisiä palveluita useammassa 
kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Joidenkin 
toimijoiden merkitys unionille on kuitenkin 
erityisen suuri, koska ne tarjoavat keskeisiä 
palveluita suurelle määrälle jäsenvaltioita, 
ja siksi niiden toimintaa olisi valvottava 
unionin tasolla. Tämän vuoksi olisi 
vahvistettava säännöt, jotka koskevat 
Euroopan kannalta erityisen 
merkityksellisten kriittisten toimijoiden 
erityistä valvontaa. Nämä säännöt eivät 
kuitenkaan rajoittaisi tässä direktiivissä 
esitettyjä valvonta- ja 
täytäntöönpanosäännöksiä.

(26) Yleisesti ottaen kriittiset toimijat 
toimivat enenevässä määrin 
yhteenliitetyssä palveluntarjonnan ja 
infrastruktuurin verkostossa ja tarjoavat 
usein keskeisiä palveluita useammassa 
kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Joidenkin 
toimijoiden merkitys unionille ja 
sisämarkkinoille on kuitenkin erityisen 
suuri, koska ne tarjoavat keskeisiä 
palveluita suurelle määrälle jäsenvaltioita, 
ja siksi niiden toimintaa olisi valvottava 
unionin tasolla. Tämän vuoksi olisi 
vahvistettava säännöt, jotka koskevat 
Euroopan kannalta erityisen 
merkityksellisten kriittisten toimijoiden 
erityistä valvontaa. Nämä säännöt eivät 
kuitenkaan rajoittaisi tässä direktiivissä 
esitettyjä valvonta- ja 
täytäntöönpanosäännöksiä. Vaikka 
unionin toimielimet, elimet tai virastot ja 
niiden tarjoamat palvelut eivät kuulu 
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tämän direktiivin soveltamisalaan, 
komission olisi kuitenkin laadittava 
ohjeita ja strategioita, jotta voidaan 
määrittää, mitä näistä toimielimistä, 
elimistä tai virastoista ja minkä niiden 
tarjoamien palvelujen osalta voitaisiin 
mahdollisesti pitää kriittisiä toimijoita 
vastaavina toimijoina, jotka tarjoavat 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta 
keskeisiä palveluita, ja varmistettava 
niiden häiriönsietokyvyn parantaminen.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jos jokin jäsenvaltio katsoo 
tarvitsevansa lisätietoja voidakseen neuvoa 
kriittiselle toimijalle, miten tämä voi 
noudattaa III luvun mukaisia velvoitteitaan, 
tai arvioidakseen, miten hyvin Euroopan 
kannalta erityisen merkityksellinen 
kriittinen toimija noudattaa kyseisiä 
velvoitteita, komission olisi sovittava 
neuvontaoperaation järjestämisestä 
toimijan toteuttamien toimenpiteiden 
arvioimiseksi sen jäsenvaltion kanssa, jossa 
kyseisen toimijan infrastruktuuri sijaitsee. 
Jotta voidaan varmistaa tällaisten 
neuvontaoperaatioiden asianmukainen 
toteuttaminen, olisi vahvistettava 
täydentävät säännöt erityisesti 
neuvontaoperaatioiden järjestämisestä ja 
toteuttamisesta, jatkotoimista ja kyseisiä 
Euroopan kannalta erityisen 
merkityksellisiä kriittisiä toimijoita 
koskevista velvoitteista. 
Neuvontaoperaatioiden toteutuksessa olisi 
noudatettava kyseisen jäsenvaltion 
yksityiskohtaisia oikeusnormeja, jotka 
koskevat esimerkiksi ehtoja pääsyoikeuden 
saamiseksi kyseessä oleviin tiloihin tai 
asiakirjoihin, sekä oikeussuojakeinoja, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen 
jäsenvaltion, jossa neuvontaoperaatio 

(27) Jos jokin jäsenvaltio katsoo 
tarvitsevansa lisätietoja voidakseen neuvoa 
kriittiselle toimijalle, miten tämä voi 
noudattaa III luvun mukaisia velvoitteitaan, 
tai arvioidakseen, miten hyvin Euroopan 
kannalta erityisen merkityksellinen 
kriittinen toimija noudattaa kyseisiä 
velvoitteita, komission olisi sovittava 
neuvontaoperaation järjestämisestä 
toimijan toteuttamien toimenpiteiden 
arvioimiseksi toimijan 
sijoittautumisjäsenvaltion ja sen 
jäsenvaltion kanssa, jossa kyseisen 
toimijan infrastruktuuri sijaitsee. Jotta 
voidaan varmistaa tällaisten 
neuvontaoperaatioiden asianmukainen 
toteuttaminen, olisi vahvistettava 
täydentävät säännöt erityisesti 
neuvontaoperaatioiden järjestämisestä ja 
toteuttamisesta, jatkotoimista ja kyseisiä 
Euroopan kannalta erityisen 
merkityksellisiä kriittisiä toimijoita 
koskevista velvoitteista. 
Neuvontaoperaatioiden toteutuksessa olisi 
noudatettava kyseisen jäsenvaltion 
yksityiskohtaisia oikeusnormeja, jotka 
koskevat esimerkiksi ehtoja pääsyoikeuden 
saamiseksi kyseessä oleviin tiloihin tai 
asiakirjoihin, sekä oikeussuojakeinoja, 
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toteutetaan, ja kyseessä olevan toimijan 
velvollisuutta noudattaa tämän direktiivin 
säännöksiä. Tällaisten operaatioiden 
edellyttämää erityistä asiantuntemusta 
voidaan tarvittaessa pyytää EU:n hätäavun 
koordinointikeskuksen kautta.

sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen 
jäsenvaltion, jossa neuvontaoperaatio 
toteutetaan, ja kyseessä olevan toimijan 
velvollisuutta noudattaa tämän direktiivin 
säännöksiä. Tällaisten operaatioiden 
edellyttämää erityistä asiantuntemusta 
voidaan tarvittaessa pyytää EU:n hätäavun 
koordinointikeskuksen kautta.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Standardoinnin olisi jatkossakin 
oltava pääasiassa markkinalähtöistä. On 
kuitenkin tilanteita, joissa on 
asianmukaista edellyttää unionin tasolla 
määritettyjen standardien noudattamista. 
Komission ja jäsenvaltioiden olisi myös 
tuettava ja edistettävä kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvyn kannalta 
olennaisten standardien ja eritelmien 
laatimista ja täytäntöönpanoa 
eurooppalaisten 
standardointiorganisaatioiden 
vahvistamalla tavalla tämän direktiivin 
11 artiklan 1 kohdassa säädettyjen 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvyn 
varmistamiseksi tehtävien teknisten ja 
organisatoristen toimenpiteiden 
toteuttamista varten. Jäsenvaltioiden olisi 
myös kannustettava sellaisten 
kansainvälisesti hyväksyttyjen 
standardien ja eritelmien käyttöä, jotka 
ovat olennaisia kriittisiin toimijoihin 
sovellettavien häiriönsietokykyä koskevien 
toimenpiteiden kannalta.
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä 1. Tässä direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä unionin kriittisten 
toimijoiden ja keskeisen infrastruktuurin 
korkeatasoisen häiriönsietokyvyn 
saavuttamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
keskeisten palvelujen tehokas 
tarjoaminen, myös kriisitilanteissa, ja 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten tässä direktiivissä

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) säädetään jäsenvaltioiden 
velvoitteista toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan yhteiskunnan 
välttämättömien toimintojen tai 
taloudellisen toiminnan ylläpitämisen 
kannalta keskeisten palvelujen tarjonta 
sisämarkkinoilla, ja erityisesti määrittää 
kriittiset toimijat ja toimijat, joita on 
tietyiltä osin kohdeltava kriittistä toimijaa 
vastaavina toimijoina, sekä antaa niille 
mahdollisuus täyttää velvoitteensa;

a) säädetään jäsenvaltioiden 
velvoitteista toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan yhteiskunnan 
välttämättömien toimintojen tai 
taloudellisen toiminnan ylläpitämisen 
kannalta keskeisten palvelujen tarjonta 
sisämarkkinoilla, ja erityisesti määrittää 
liitteessä tarkoitettujen toimialojen ja 
alasektoreiden kriittiset toimijat ja 
toimijat, joita on tietyiltä osin kohdeltava 
kriittistä toimijaa vastaavina toimijoina, 
sekä antaa kyseisille toimijoille 
mahdollisuus täyttää tämän direktiivin 
mukaiset velvoitteensa ja tukea toimijoita 
velvoitteiden täyttämisessä sekä vahvistaa 
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toimijoiden valmiuksia tarjota keskeisiä 
palveluja sisämarkkinoilla;

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) säädetään kriittisten toimijoiden 
velvoitteista, joiden tarkoituksena on 
parantaa niiden häiriönsietokykyä ja kykyä 
tarjota kyseisiä palveluja sisämarkkinoilla;

b) säädetään kriittisten toimijoiden 
velvoitteista, joiden tarkoituksena on 
parantaa niiden infrastruktuurien 
häiriönsietokykyä ja kyseisten toimijoiden 
kykyä tarjota keskeisiä palveluja 
sisämarkkinoilla; 

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
direktiivin (EU) XX/YY [ehdotettu 
direktiivi toimenpiteistä yhteisen korkean 
kyberturvatason varmistamiseksi koko 
unionissa, jäljempänä ’toinen verkko- ja 
tietoturvadirektiivi’], soveltamisalaan 
kuuluviin seikkoihin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 7 artiklan soveltamista. 

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta direktiivin 
(EU) XX/YY (toinen verkko- ja 
tietoturvadirektiivi), soveltamisalaan 
kuuluviin seikkoihin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 7 artiklan soveltamista. 

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tietoja, jotka katsotaan 
luottamuksellisiksi unionin ja kansallisten 
sääntöjen, kuten liikesalaisuuksia 
koskevien sääntöjen mukaisesti, saa 
vaihtaa komission ja muiden asianomaisten 
viranomaisten kanssa vain silloin, kun 

4. Tietoja, jotka katsotaan 
luottamuksellisiksi unionin ja kansallisten 
sääntöjen, kuten liikesalaisuuksia 
koskevien sääntöjen mukaisesti, saa 
vaihtaa komission ja muiden asianomaisten 
viranomaisten kanssa vain silloin, kun 
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tällainen vaihtaminen on välttämätöntä 
tämän direktiivin soveltamiseksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 346 
artiklan soveltamista. Tällöin saadaan 
vaihtaa ainoastaan sellaisia tietoja, jotka 
ovat merkityksellisiä ja oikeasuhteisia 
tällaisen vaihdon tarkoituksen kannalta. 
Tiedonvaihdossa on säilytettävä kyseisten 
tietojen luottamuksellisuus sekä suojeltava 
kriittisten toimijoiden turvallisuusetuja ja 
kaupallisia etuja.

tällainen vaihtaminen on välttämätöntä 
tämän direktiivin soveltamiseksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 346 
artiklan soveltamista. Tällöin saadaan 
vaihtaa ainoastaan sellaisia tietoja, jotka 
ovat merkityksellisiä ja oikeasuhteisia 
tällaisen vaihdon tarkoituksen kannalta. 
Tiedonvaihdossa on säilytettävä kyseisten 
tietojen luottamuksellisuus sekä suojeltava 
asianomaisten toimijoiden 
turvallisuusetuja ja kaupallisia etuja.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’kriittisellä toimijalla’ julkista tai 
yksityistä toimijaa, joka on liitteessä 
tarkoitettua tyyppiä ja jonka jäsenvaltio on 
määrittänyt sellaiseksi 5 artiklan 
mukaisesti;

1) ’kriittisellä toimijalla’ julkista tai 
yksityistä toimijaa, joka on tyyppiä, joka 
tarjoaa keskeisiä palveluja tai keskeisen 
infrastruktuurin, jotka ovat 
välttämättömiä yhteiskunnan tai talouden 
elintärkeiden toimintojen asianmukaisen 
toiminnan kannalta yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa, joka toimii 
liitteessä tarkoitetuilla toimialoilla ja 
alasektoreilla ja jonka jäsenvaltio on 
määrittänyt sellaiseksi 5 artiklan 
mukaisesti;

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) ’kriittistä toimijaa vastaavalla 
toimijalla’ toimijaa, jonka jäsenvaltio on 
määritellyt toimivan liitteessä olevassa 
3 kohdassa tarkoitetun pankkitoiminnan, 
4 kohdassa tarkoitetun 
finanssimarkkinoiden infrastruktuurin tai 
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8 kohdassa tarkoitetun digitaalisen 
infrastruktuurin toimialalla;

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’häiriönsietokyvyllä’ kykyä 
ehkäistä, torjua, lieventää ja vaimentaa 
poikkeamaa, joka häiritsee tai voi häiritä 
kriittisen toimijan toimintaa, sopeutua 
siihen ja palautua siitä;

2) ’häiriönsietokyvyllä’ kykyä 
ehkäistä, torjua, lieventää, hallita ja 
vaimentaa poikkeamaa tai uhkaa, joka 
häiritsee tai voi häiritä kriittisen toimijan 
toimintaa, sopeutua siihen, palautua siitä ja 
suojautua siltä;

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’poikkeamalla’ tapahtumaa, joka 
voi häiritä tai joka häiritsee kriittisen 
toimijan toimintaa;

3) ’poikkeamalla’ tapahtumaa, joka 
aiheuttaa keskeisten palvelujen 
häiriintymisen tai keskeisen 
infrastruktuurin tuhoutumisen ja jolla on 
merkittävä vaikutus kyseisten palvelujen 
tarjoamiseen yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, koska kyseisen kriittisen 
toimijan toimintaa ei pystytä ylläpitämään;

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’infrastruktuurilla’ hyödykkeitä ja 
järjestelmiä tai niiden osia, jotka ovat 
välttämättömiä keskeisen palvelun 
toimittamiseksi;

4) ’keskeisellä infrastruktuurilla’ 
hyödykkeitä ja järjestelmiä tai niiden osia, 
jotka ovat välttämättömiä keskeisen 
palvelun toimittamiseksi;
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Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’keskeisellä palvelulla’ palvelua, 
joka on keskeinen yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen tai taloudellisen 
toiminnan ylläpitämiseksi;

5) ’keskeisellä palvelulla’ palvelua, 
joka on keskeinen yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen tai taloudellisen 
toiminnan ylläpitämiseksi ja 
sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi ja jonka 
häiriintymisellä olisi merkittävä vaikutus 
kyseisen palvelun tai muiden keskeisten 
tai useita toimialoja koskevien palvelujen 
tarjoamiseen yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa;

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) ’riskinarvioinnilla’ menetelmiä, 
joiden avulla määritetään riskin luonne ja 
laajuus analysoimalla mahdolliset 
uhkatekijät ja vaarat ja arvioimalla 
olemassa olevat haavoittuvuudet, jotka 
voivat häiritä kriittisen toimijan 
toimintaa.

7) ’riskinarvioinnilla’ menetelmiä, 
joiden avulla määritetään riskin luonne ja 
laajuus arvioimalla mahdollisten 
uhkatekijöiden ja vaarojen laajuus 
kriittisen toimijan häiriönsietokyvyn 
kannalta, analysoimalla olemassa olevia 
haavoittuvuuksia, jotka voisivat edistää 
kriittisen toimijan toiminnan 
häiriintymistä, ja arvioimalla mahdollisia 
kielteisiä vaikutuksia, joita toiminnan 
häiriintymisellä voisi olla keskeisten 
palvelujen tarjoamiselle.
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a) ’kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä koskevalla kansallisella 
strategialla’ jäsenvaltion johdonmukaista 
kehystä, jossa vahvistetaan kriittisten 
toimijoiden turvallisuutta ja 
häiriönsietokykyä koskevat strategiset 
tavoitteet ja painopisteet;

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b) ’standardilla’ Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1025/20121 a 2 artiklan 
1 alakohdassa määriteltyä standardia;
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, 
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 
eurooppalaisesta standardoinnista, 
neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 
93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 
95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 
2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 
2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston 
päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL 
L 316, 14.11.2012, s. 12).
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 c) ’teknisellä eritelmällä’ asetuksen 
(EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 
4 alakohdassa määriteltyä teknistä 
eritelmää;

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on 
hyväksyttävä viimeistään ... päivänä 
...kuuta ... [kolmen vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta] strategia 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi. Strategiassa on esitettävä 
strategiset tavoitteet ja poliittiset 
toimenpiteet kriittisten toimijoiden hyvän 
häiriönsietokyvyn saavuttamiseksi ja 
ylläpitämiseksi, ja sen on katettava 
vähintään liitteessä tarkoitetut toimialat.

1. Kunkin jäsenvaltion on 
hyväksyttävä kriittisiä toimijoita 
kuultuaan viimeistään ... päivänä ...kuuta 
... [kahden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta] strategia 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi. Strategiassa on otettava 
huomioon kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevän ryhmän 
laatima häiriönsietokykyä koskeva 
eurooppalainen strategia ja esitettävä 
strategiset tavoitteet ja poliittiset 
toimenpiteet kriittisten toimijoiden hyvän 
häiriönsietokyvyn saavuttamiseksi ja 
ylläpitämiseksi, ja sen on katettava 
vähintään liitteessä tarkoitetut toimialat.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) strategiset tavoitteet ja painopisteet 
kriittisten toimijoiden yleisen 
häiriönsietokyvyn parantamiseksi ottaen 

a) strategiset tavoitteet ja painopisteet 
kriittisten toimijoiden yleisen 
häiriönsietokyvyn parantamiseksi ottaen 
huomioon rajat ylittävät ja eri toimialojen 
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huomioon rajat ylittävät ja eri toimialojen 
keskinäiset riippuvuussuhteet;

keskinäiset riippuvuussuhteet sekä 
yhteydet toimitusketjussa;

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuvaus kriittisten toimijoiden 
yleisen häiriönsietokyvyn parantamiseen 
tarvittavista toimenpiteistä, mukaan lukien 
kansallinen riskinarviointi, kriittisten 
toimijoiden ja kriittisiä toimijoita 
vastaavien toimijoiden määrittäminen sekä 
tämän luvun mukaisesti toteuttavat 
toimenpiteet kriittisten toimijoiden 
tukemiseksi;

c) kuvaus kriittisten toimijoiden 
yleisen häiriönsietokyvyn parantamiseen 
tarvittavista toimenpiteistä, mukaan lukien 
kansallinen riskinarviointi, kriittisten 
toimijoiden ja kriittisiä toimijoita 
vastaavien toimijoiden määrittäminen sekä 
tämän luvun mukaisesti toteuttavat 
toimenpiteet kriittisten toimijoiden 
tukemiseksi, mukaan lukien julkisen ja 
yksityisen sektorin ja julkisten ja 
yksityisten toimijoiden yhteistyön 
tehostamista koskevat toimenpiteet;

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) luettelo kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä koskevan kansallisen 
strategian täytäntöönpanoon osallistuvista 
viranomaisista ja toimijoista;

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) politiikkakehys, joka koskee 
häiriönsietokykyä kriittisten toimijoiden 
toimitusketjussa, jota kyseiset toimijat 
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käyttävät keskeisten palvelujensa 
toimittamiseen;

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) politiikkakehys, joka koskee 
pienten ja keskisuurten yritysten 
erityistarpeita ja jolla annetaan ohjeita ja 
tukea tässä direktiivissä säädettyjen 
velvoitteiden noudattamiseksi;

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Strategia on päivitettävä tarvittaessa ja 
vähintään neljän vuoden välein.

Strategia on päivitettävä määritettyjen 
kriittisten toimijoiden kuulemisen jälkeen 
tarvittaessa ja vähintään neljän vuoden 
välein.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
strategiansa ja strategioiden päivitykset 
komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 
niiden hyväksymisestä.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
strategiansa ja niiden päivitykset 
komissiolle ja määritetyille kriittisille 
toimijoille keskitetyn yhteyspisteen 
välityksellä kolmen kuukauden kuluessa 
niiden hyväksymisestä.
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Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä olevan 8 artiklan mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
on laadittava luettelo keskeisistä 
palveluista liitteessä tarkoitetuilla 
toimialoilla. Niiden on tehtävä viimeistään 
... päivänä ...kuuta ... [kolmen vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] 
ja sen jälkeen tarvittaessa ja vähintään 
neljän vuoden välein arviointi kaikista 
kyseisten keskeisten palvelujen 
tarjoamiseen mahdollisesti vaikuttavista 
merkityksellisistä riskeistä kriittisten 
toimijoiden määrittämiseksi 5 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ja näiden kriittisten 
toimijoiden avustamiseksi 11 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamisessa.

Jäljempänä olevan 8 artiklan mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
on laadittava luettelo keskeisistä 
palveluista liitteessä tarkoitetuilla 
asiaankuuluvilla toimialoilla. Niiden on 
tehtävä kriittisiä toimijoita kuultuaan 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta] ja sen jälkeen tarvittaessa 
ja vähintään neljän vuoden välein arviointi 
kaikista kyseisten keskeisten palvelujen 
tarjoamiseen mahdollisesti vaikuttavista tai 
sitä mahdollisesti häiritsevistä 
merkityksellisistä riskeistä. 
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on käytettävä 
riskinarviointia jatkuvasti keskeisten 
palvelujen ja niistä vastaavien kriittisten 
toimijoiden määrittämiseksi 5 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ja näiden kriittisten 
toimijoiden avustamiseksi 11 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamisessa.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riskinarvioinnissa on käsiteltävä kaikkia 
merkityksellisiä luonnonriskejä ja ihmisen 
aiheuttamia riskejä, mukaan lukien 
onnettomuudet, luonnonkatastrofit, 
kansanterveysuhat ja vihamieliset uhat, 
kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä (EU) 2017/54134 tarkoitetut 
terrorismirikokset.

Riskinarvioinnissa on käsiteltävä kaikkia 
merkityksellisiä luonnonriskejä ja ihmisen 
aiheuttamia riskejä, mukaan lukien 
luonteensa vuoksi useita toimialoja 
koskevat tai rajat ylittävät riskit, 
onnettomuudet, luonnonkatastrofit, 
kansanterveysuhat ja vihamieliset uhat, 
kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivissä (EU) 2017/54134 tarkoitetut 
terrorismirikokset.

__________________ __________________
34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 
2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 
88, 31.3.2017, s. 6).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 
2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 
88, 31.3.2017, s. 6).

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) liitteessä tarkoitettujen toimialojen 
välisistä riippuvuussuhteista aiheutuvat 
riskit, mukaan lukien muista jäsenvaltioista 
ja kolmansista maista aiheutuvat riskit, ja 
yhdellä toimialalla tapahtuvan häiriön 
mahdolliset vaikutukset muihin 
toimialoihin;

c) liitteessä tarkoitettujen toimialojen 
välisistä riippuvuussuhteista aiheutuvat 
riskit, mukaan lukien muista jäsenvaltioista 
ja kolmansista maista aiheutuvat riskit, ja 
yhdellä toimialalla tapahtuvan häiriön 
mahdolliset vaikutukset muihin 
toimialoihin, mukaan lukien kaikki 
kansalaisiin ja sisämarkkinoihin 
kohdistuvat riskit;

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan c alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden on 
tarvittaessa tehtävä yhteistyötä muiden 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Ensimmäisen alakohdan c alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden on tehtävä 
tiivistä yhteistyötä komission ja muiden 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
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Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on asetettava 
1 kohdassa tarkoitetun riskinarvioinnin 
olennaiset seikat 5 artiklan mukaisesti 
määrittämiensä kriittisten toimijoiden 
saataville avustaakseen niitä 10 artiklassa 
tarkoitetun riskinarvioinnin tekemisessä ja 
niiden häiriönsietokyvyn varmistamiseen 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamisessa 11 artiklan mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on asetettava 
1 kohdassa tarkoitetun riskinarvioinnin 
olennaiset seikat keskitetyn 
yhteyspisteensä välityksellä 5 artiklan 
mukaisesti määrittämiensä kriittisten 
toimijoiden saataville avustaakseen niitä 
10 artiklassa tarkoitetun riskinarvioinnin 
tekemisessä ja niiden häiriönsietokyvyn 
varmistamiseen tarkoitettujen 
toimenpiteiden toteuttamisessa 11 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta] ja sen jälkeen tarvittaessa 
ja vähintään neljän vuoden välein 
komissiolle tiedot määritetyistä 
riskityypeistä ja riskinarviointien tuloksista 
kullakin liitteessä tarkoitetulla toimialalla 
ja alasektorilla.

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta] ja sen jälkeen tarvittaessa 
ja vähintään viiden vuoden välein 
komissiolle tiedot määritetyistä 
riskityypeistä ja riskinarviointien tuloksista 
kullakin liitteessä tarkoitetulla toimialalla 
ja alasektorilla.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi laatia yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa vapaaehtoisen 

5. Komissio laatii yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevää 
ryhmää kuultuaan vapaaehtoisen yhteisen 
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yhteisen raportointimallin 4 kohdan 
noudattamiseksi.

raportointimallin 4 kohdan noudattamiseksi 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
toimialojen ja alasektoreiden ja niissä 
käytössä olevien käytäntöjen erot.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen 
vuoden ja kolmen kuukauden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta] kriittiset 
toimijat kullakin liitteessä tarkoitetulla 
toimialalla ja alasektorilla, lukuun 
ottamatta liitteessä olevassa 3, 4 ja 
8 kohdassa tarkoitettuja toimialoja ja 
alasektoreita.

1. Jäsenvaltioiden, joissa on olemassa 
infrastruktuuri, on määritettävä 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen 
vuoden ja kolmen kuukauden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta] kriittiset 
toimijat kullakin liitteessä tarkoitetulla 
toimialalla ja alasektorilla, lukuun 
ottamatta liitteessä olevassa 3, 4 ja 
8 kohdassa tarkoitettuja toimialoja ja 
alasektoreita.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Määrittäessään 1 kohdassa 
tarkoitetut kriittiset toimijat jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon 4 artiklan mukaisen 
riskinarvioinnin tulokset ja sovellettava 
seuraavia perusteita:

2. Määrittäessään 1 kohdassa 
tarkoitetut kriittiset toimijat jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon 4 artiklan mukaisen 
riskinarvioinnin tulokset ja 3 artiklassa 
tarkoitettu kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä koskeva strategia ja 
sovellettava seuraavia perusteita:
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Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo 
määritetyistä kriittisistä toimijoista ja 
varmistettava, että niille ilmoitetaan niiden 
määrittämisestä kriittisiksi toimijoiksi 
yhden kuukauden kuluessa 
määrittämisestä, sekä annettava niille 
tiedoksi niiden II ja III luvun mukaiset 
velvoitteet ja päivämäärä, josta lukien 
niihin sovelletaan näiden lukujen 
säännöksiä.

Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo 
määritetyistä kriittisistä toimijoista ja 
varmistettava, että niille ilmoitetaan 
jäsenvaltion keskitetyn yhteyspisteen 
välityksellä niiden määrittämisestä 
kriittisiksi toimijoiksi kolmen kuukauden 
kuluessa määrittämisestä, sekä annettava 
niille tiedoksi niiden II ja III luvun 
mukaiset velvoitteet ja päivämäärä, josta 
lukien niihin sovelletaan näiden lukujen 
säännöksiä.

Tarkistus 54

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

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltiot laativat tämän direktiivin 
mukaista kriittisten toimijoiden luetteloa, 
niiden on kehitettävä johdonmukainen 
lähestymistapa toisen verkko- ja 
tietoturvadirektiivin suhteen ja otettava 
huomioon sen soveltamisala. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimijat, jotka määritetään keskeisiksi 
toimijoiksi toisen verkko- ja 
tietoturvadirektiivin liitteen I mukaisesti 
mutta joita ei määritetä kriittisiksi 
toimijoiksi tämän direktiivin nojalla, 
parantavat tarvittaessa keskeisten 
palvelujensa häiriönsietokykyä fyysisiä, 
muita kuin kyberturvallisuuteen liittyviä 
poikkeamia tai uhkia sekä 
hybridipoikkeamia tai -uhkia vastaan.
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Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen, 
että kriittiset toimijat antavat 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 8 artiklan 
mukaisesti nimeämille toimivaltaisille 
viranomaisille tiedon siitä, onko ne 
määritetty kriittiseksi toimijaksi yhdessä tai 
useammassa muussa jäsenvaltiossa. Jos 
vähintään kaksi jäsenvaltiota on 
määrittänyt toimijan kriittiseksi, kyseisten 
jäsenvaltioiden on kuultava toisiaan 
kriittiselle toimijalle III luvun mukaisista 
velvoitteista aiheutuvan rasituksen 
vähentämiseksi.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen, 
että kriittiset toimijat antavat 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 8 artiklan 
mukaisesti nimeämille toimivaltaisille 
viranomaisille tiedon siitä, onko ne 
määritetty kriittiseksi toimijaksi yhdessä tai 
useammassa muussa jäsenvaltiossa. Jos 
vähintään kaksi jäsenvaltiota on 
määrittänyt toimijan kriittiseksi samojen 
tai samankaltaisten keskeisten palvelujen 
tarjoamisen kannalta, kyseisten 
jäsenvaltioiden on kuultava toisiaan 
kriittiselle toimijalle III luvun mukaisista 
velvoitteista aiheutuvan rasituksen 
vähentämiseksi.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäljempänä olevaa IV lukua 
sovellettaessa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kriittiset toimijat antavat 
3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 8 artiklan 
mukaisesti nimeämille toimivaltaisille 
viranomaisille tiedon siitä, tarjoavatko ne 
keskeisiä palveluja useammalle kuin 
yhdelle kolmasosalle tai useammassa kuin 
yhdessä kolmasosassa jäsenvaltioista. Jos 
ne tarjoavat, kyseisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava kyseiset kriittiset toimijat 
komissiolle ilman aiheetonta viivytystä.

6. Jäljempänä olevaa IV lukua 
sovellettaessa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kriittiset toimijat antavat 
3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 8 artiklan 
mukaisesti nimeämille toimivaltaisille 
viranomaisille tiedon siitä, onko ne 
määritetty kriittisiksi toimijoiksi, jotka 
tarjoavat samoja tai samankaltaisia 
keskeisiä palveluja useammalle kuin 
yhdelle viidesosalle tai useammassa kuin 
yhdessä viidesosassa jäsenvaltioista. Jos ne 
on, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava 
kyseiset kriittiset toimijat komissiolle 
ilman aiheetonta viivytystä.
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Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio laatii yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa suosituksia ja 
ohjeita jäsenvaltioiden tukemiseksi 
erityisten keskeisten palvelujen, 
infrastruktuurien ja näitä tarjoavien 
toimijoiden määrittämisessä ja sisällyttää 
nämä jäsenvaltioiden kriittisten 
toimijoiden luetteloon.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muiden liitteessä tarkoitettujen 
toimialojen riippuvuus kyseisestä 
palvelusta;

b) muiden liitteessä tarkoitettujen 
toimialojen tai alasektoreiden tai 
toimitusketjun riippuvuus kyseisestä 
palvelusta;

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaikutukset, joita poikkeamilla 
voisi vakavuutensa ja kestonsa perusteella 
olla talouden ja yhteiskunnan toimintoihin, 
ympäristöön ja yleiseen turvallisuuteen;

c) vaikutus, joka poikkeamilla voisi 
vakavuutensa ja kestonsa perusteella olla 
talouden ja yhteiskunnan toimintoihin, 
ympäristöön, kuluttajansuojaan ja 
yleiseen turvallisuuteen;
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Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimijan markkinaosuus kyseisten 
palvelujen markkinoilla;

d) toimijan markkinaosuus kyseisten 
palvelujen markkinoilla, toimijatyyppi sekä 
sen vaikutus sisämarkkinoiden toimintaan 
ja yhden tai useamman keskeisen 
palvelun toimittamiseen;

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) maantieteellinen alue, johon 
poikkeama voisi vaikuttaa, mukaan lukien 
rajat ylittävät vaikutukset;

e) maantieteellinen alue, johon 
poikkeama voisi vaikuttaa, mukaan lukien 
rajat ylittävät ja toimialojen väliset 
vaikutukset ja riippuvuudet, joita on 
infrastruktuurin ja toimialojen välillä 
sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien 
maiden välillä;

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) haavoittuvuus, joka liittyy 
saarialueiden, syrjäisimpien alueiden tai 
vuoristoalueiden kaltaisten 
tietyntyyppisten maantieteellisten alueiden 
eristyneisyyteen;



RR\1241337FI.docx 123/211 PE691.047v02-00

FI

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kriittisten toimijoiden kullakin 
toimialalla tarjoamien palvelujen 
maantieteellinen kattavuus, mukaan 
lukien tiedot mahdollisista rajat ylittävistä 
vaikutuksista;

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) mahdolliset yhden tai useamman 
1 kohdassa esitetyn perusteen 
täsmentämiseen sovellettavat kynnysarvot.

c) mahdolliset yhden tai useamman 
1 kohdassa esitetyn perusteen 
täsmentämiseen sovellettavat kynnysarvot 
ja kyseisten kynnysarvojen soveltamiseen 
mahdollisesti käytetyt menetelmät.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevää ryhmää 
kuultuaan antaa suuntaviivoja 1 kohdassa 
tarkoitettujen perusteiden soveltamisen 
helpottamiseksi, ottaen huomioon 
2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

3. Komissio voi kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevää ryhmää 
kuultuaan antaa suuntaviivoja 1 kohdassa 
tarkoitettujen perusteiden soveltamisen 
helpottamiseksi, ottaen huomioon 
2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
jäsenvaltioiden toimialojen ja 
alasektoreiden ja niissä käytössä olevien 
käytäntöjen erot.
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Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
liitteessä olevassa 3, 4 ja 8 kohdassa 
tarkoitettujen toimialojen osalta 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen 
vuoden ja kolmen kuukauden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta] toimijat, 
joita on kohdeltava kriittisiä toimijoita 
vastaavina toimijoina tätä lukua 
sovellettaessa. Niiden on sovellettava 
3 artiklan, 4 artiklan, 5 artiklan 1–4 ja 
7 kohdan ja 9 artiklan säännöksiä kyseisiin 
toimijoihin.

1. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
liitteessä olevassa 3, 4 ja 8 kohdassa 
tarkoitettujen toimialojen osalta 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen 
vuoden ja kolmen kuukauden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta] toimijat, 
joita on kohdeltava kriittisiä toimijoita 
vastaavina toimijoina tätä lukua 
sovellettaessa. Niiden on sovellettava 
3 artiklan, 4 artiklan, 5 artiklan 1–4 ja 
7 kohdan ja 9 artiklan säännöksiä kyseisiin 
toimijoihin, ja asianomaisiin toimijoihin 
ei sovelleta II luvussa säädettyjä 
velvoitteita eikä III ja IV luvun 
soveltamiseen liittyviä asiaankuuluvia 
säännöksiä.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1 kohdassa tarkoitetuille toimijoille 
ilmoitetaan ilman aiheetonta viivytystä 
niiden määrittämisestä tässä artiklassa 
tarkoitetuiksi toimijoiksi.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1 kohdassa tarkoitetuille toimijoille 
ilmoitetaan jäsenvaltioiden keskitettyjen 
yhteyspisteiden välityksellä ilman 
aiheetonta viivytystä niiden 
määrittämisestä tässä artiklassa 
tarkoitetuiksi toimijoiksi.
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Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
yksi tai useampi toimivaltainen 
viranomainen, joka vastaa tämän 
direktiivin säännösten asianmukaisesta 
soveltamisesta ja tarvittaessa 
täytäntöönpanosta kansallisella tasolla, 
jäljempänä ’toimivaltainen 
viranomainen’. Jäsenvaltiot voivat nimetä 
olemassa olevan viranomaisen tai 
viranomaiset.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
keskitetty yhteyspiste. Nimetyn keskitetyn 
yhteyspisteen on hoidettava yhteydenpitoa 
määritettyjen kriittisten toimijoiden 
kanssa ja varmistettava rajat ylittävä 
yhteistyö muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
keskitettyjen yhteyspisteiden kanssa ja 16 
artiklassa tarkoitetun kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevän 
ryhmän kanssa sekä tarvittaessa yhteistyö 
kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden toimivaltaiset viranomaiset 
kuulevat tarvittaessa ja unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti muita 
asianomaisia kansallisia viranomaisia, 
erityisesti pelastuspalvelusta, 
lainvalvonnasta ja henkilötietojen suojasta 
vastaavia viranomaisia, sekä asianomaisia 
osapuolia, mukaan lukien kriittiset toimijat, 
ja tekevät yhteistyötä niiden kanssa.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden toimivaltaiset viranomaiset 
kuulevat tarvittaessa ja unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti muita 
asianomaisia kansallisia viranomaisia, 
erityisesti pelastuspalvelusta, 
lainvalvonnasta ja henkilötietojen suojasta 
sekä kuluttajansuojasta ja 
markkinavalvonnasta vastaavia 
viranomaisia, sekä asianomaisia osapuolia, 
mukaan lukien kriittiset toimijat, ja tekevät 
yhteistyötä niiden kanssa.
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Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kunkin jäsenvaltion on kolmen 
kuukauden kuluessa toimivaltaisen 
viranomaisen ja keskitetyn yhteyspisteen 
nimeämisestä ilmoitettava komissiolle 
niiden nimeämisestä, mukaan lukien niiden 
täsmälliset tämän direktiivin mukaiset 
tehtävät ja vastuut, yhteystiedot sekä 
näiden tietojen mahdolliset myöhemmät 
muutokset. Kunkin jäsenvaltion on 
julkistettava toimivaltaisen viranomaisen ja 
keskitetyn yhteyspisteen nimeäminen.

7. Kunkin jäsenvaltion on kolmen 
kuukauden kuluessa toimivaltaisen 
viranomaisen ja keskitetyn yhteyspisteen 
nimeämisestä ilmoitettava komissiolle, 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle ja jäsenvaltion 
alueella toimiville määritetyille kriittisille 
toimijoille niiden nimeämisestä, mukaan 
lukien niiden täsmälliset tämän direktiivin 
mukaiset tehtävät ja vastuut, yhteystiedot 
sekä näiden tietojen mahdolliset 
myöhemmät muutokset. Kunkin 
jäsenvaltion on julkistettava toimivaltaisen 
viranomaisen ja keskitetyn yhteyspisteen 
nimeäminen.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tuettava kriittisiä 
toimijoita niiden häiriönsietokyvyn 
parantamiseksi. Tukeen voi kuulua 
ohjemateriaalin ja menetelmien 
laatiminen, kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä testaavien harjoitusten 
järjestämisen tukeminen ja niiden 
henkilöstön koulutus.

1. Jäsenvaltioiden on tuettava kriittisiä 
toimijoita niiden häiriönsietokyvyn 
parantamiseksi. Tukeen voi kuulua 
rahoitusvarojen myöntäminen ohjeiden, 
ohjemateriaalin, menetelmien, todistusten, 
tutkimuksen ja harjoitusten kehittämistä 
varten kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvyn ja niiden työntekijöiden 
varautumisen testaamiseksi sekä 
määräajoin toistuvan koulutuksen 
antaminen kriittisten toimijoiden 
henkilöstölle, yhteisen infrastruktuurin ja 
avun tarjoaminen sekä herkkien alueiden, 
tilojen ja muun infrastruktuurin suojelu 
tarvittaessa.
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Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset tekevät 
yhteistyötä ja vaihtavat tietoja ja hyviä 
käytäntöjä liitteessä tarkoitettujen 
toimialojen kriittisten toimijoiden kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset tekevät 
yhteistyötä ja vaihtavat tietoja ja hyviä 
käytäntöjä keskitettyjen yhteyspisteidensä 
välityksellä liitteessä tarkoitettujen 
toimialojen kriittisten toimijoiden kanssa.

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Riskinarvioinnissa on käsiteltävä kaikkia 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
merkityksellisiä riskejä, jotka voivat 
aiheuttaa häiriöitä keskeisten palvelujen 
tarjoamisessa. Siinä on otettava huomioon 
liitteessä tarkoitettujen muiden toimialojen 
mahdollinen riippuvuus kriittisen toimijan 
tarjoamasta keskeisestä palvelusta, 
tapauksen mukaan myös 
naapurijäsenvaltioissa ja kolmansissa 
maissa, sekä vaikutukset, joita keskeisten 
palvelujen tarjoamisen häiriintymisellä 
yhdellä tai useammalla kyseisellä 
toimialalla voi olla kriittisen toimijan 
tarjoamaan keskeiseen palveluun.

Riskinarvioinnissa on käsiteltävä kaikkia 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
merkityksellisiä riskejä, jotka voivat 
aiheuttaa häiriöitä keskeisten palvelujen 
tarjoamisessa tai haitata sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa. Siinä on otettava 
huomioon liitteessä tarkoitettujen muiden 
toimialojen mahdollinen riippuvuus 
kriittisen toimijan tarjoamasta keskeisestä 
palvelusta, tapauksen mukaan myös 
muissa jäsenvaltioissa, unionin tasolla ja 
kolmansissa maissa, sekä vaikutukset, joita 
keskeisten palvelujen tarjoamisen 
häiriintymisellä yhdellä tai useammalla 
kyseisellä toimialalla voi olla kriittisen 
toimijan tarjoamaan keskeiseen palveluun 
tai toimitusketjuun, mukaan lukien 
kunkin toimijan ja sen toimittajien tai 
palveluntarjoajien välisiä suhteita 
koskevat näkökohdat.
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Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) poikkeamien syntymisen 
estämiseksi, muun muassa katastrofiriskien 
vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyvillä toimenpiteillä;

a) riskianalyysin toteuttamiseksi ja 
poikkeamien hallitsemiseksi ja niiden 
syntymisen estämiseksi, muun muassa 
katastrofiriskien vähentämiseen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvillä toimenpiteillä;

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) keskeisen palvelun edunsaajien 
mahdollisten turvallisuusriskien 
arvioimiseksi;

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) herkkien alueiden, tilojen ja muun 
infrastruktuurin riittävän fyysisen 
suojauksen varmistamiseksi, mukaan 
lukien aitaaminen, esteet, 
kehävalvontavälineet ja -käytännöt sekä 
ilmaisulaitteet ja kulunvalvonta;

b) herkkien ja keskeisten alueiden, 
tilojen ja muun infrastruktuurin riittävän 
fyysisen suojauksen varmistamiseksi, 
mukaan lukien aitaaminen, esteet, 
kehävalvontavälineet ja -käytännöt sekä 
ilmaisulaitteet ja kulunvalvonta;
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Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) asianmukaisen 
henkilöstöturvallisuuden hallinnan 
varmistamiseksi, muun muassa 
määrittämällä kriittisiä tehtäviä hoitavat 
henkilöstöryhmät, ottamalla käyttöön 
pääsyoikeudet herkille alueille, tiloihin ja 
muuhun infrastruktuuriin sekä 
arkaluonteisiin tietoihin sekä määrittämällä 
erityiset henkilöstöryhmät 12 artiklan 
soveltamiseksi;

e) asianmukaisen 
henkilöstöturvallisuuden hallinnan, 
koulutusvaatimusten ja pätevyyden 
varmistamiseksi, muun muassa 
määrittämällä kriittisiä tehtäviä sekä 
turvallisuuteen ja turvatoimiin liittyviä 
tehtäviä hoitavat henkilöstöryhmät, 
ottamalla käyttöön pääsyoikeudet herkille 
alueille, tiloihin ja muuhun 
infrastruktuuriin sekä arkaluonteisiin 
tietoihin sekä määrittämällä erityiset 
henkilöstöryhmät 12 artiklan 
soveltamiseksi unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti;

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) toimitusketjun turvallisuuden 
varmistamiseksi, mukaan lukien kunkin 
toimijan ja sen palveluntarjoajien, kuten 
turvallisuuspalvelujen tarjoajien, välisiä 
suhteita koskevat turvallisuuteen liittyvät 
näkökohdat;

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) a–e alakohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä tiedottamiseksi 
asianomaiselle henkilöstölle.

f) a–e alakohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä tiedottamiseksi 
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asianomaiselle henkilöstölle myös 
koulutuksen avulla.

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat ovat laatineet ja 
ottaneet käyttöön häiriönsietokykyä 
koskevan suunnitelman tai vastaavan 
asiakirjan tai asiakirjat, joissa kuvataan 
yksityiskohtaisesti 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet. Jos kriittiset toimijat ovat 
toteuttaneet muihin unionin säädöksiin 
sisältyvien velvoitteiden mukaisia 
toimenpiteitä, joilla on merkitystä myös 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
kannalta, niiden on kuvattava myös 
kyseiset toimenpiteet häiriönsietokykyä 
koskevassa suunnitelmassa tai vastaavassa 
asiakirjassa tai asiakirjoissa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat ovat laatineet ja 
ottaneet käyttöön häiriönsietokykyä 
koskevan suunnitelman tai vastaavan 
asiakirjan tai asiakirjat, joissa kuvataan 
yksityiskohtaisesti 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet. Jos kriittiset toimijat ovat 
laatineet muussa unionin lainsäädännössä 
asetettujen velvoitteiden mukaisia 
toimenpiteitä, joilla on merkitystä myös 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
kannalta, niiden on kuvattava myös 
kyseiset toimenpiteet häiriönsietokykyä 
koskevassa suunnitelmassa tai vastaavassa 
asiakirjassa tai asiakirjoissa.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat nimeävät kolmen 
kuukauden kuluessa 5 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta keskitetyn 
yhteyspisteen, joka hoitaa yhteydenpitoa 
jäsenvaltioiden kanssa asioista, jotka 
liittyvät tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin teknisiin ja 
organisatorisiin toimenpiteisiin.
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Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
21 artiklan mukaisesti 1 kohtaa 
täydentäviä delegoituja säädöksiä, joissa 
säädetään yksityiskohtaisesti joistakin tai 
kaikista kyseisen kohdan mukaisesti 
toteutettavista toimenpiteistä. Komissio 
antaa delegoidut säädökset sikäli kuin se 
on tarpeen kyseisen kohdan tehokkaan ja 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi tämän direktiivin 
tavoitteiden mukaisesti, ottaen huomioon 
riskeissä, teknologiassa tai kyseisten 
palvelujen tarjoamisessa tapahtuneen 
olennaisen kehityksen sekä mahdolliset 
tiettyihin toimialoihin ja toimijatyyppeihin 
liittyvät erityispiirteet.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
21 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään joitakin tai 
kaikkia tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toteutettavia toimenpiteitä, 
jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus 
unionin ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisten nykyisten vaatimusten kanssa 
ja ottaa huomioon uudet uhat, 
teknologian kehitys tai toimialakohtaiset 
erityispiirteet. Komissio antaa delegoidut 
säädökset sikäli kuin se on tarpeen 
kyseisen kohdan tehokkaan ja 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi tämän direktiivin 
tavoitteiden mukaisesti, ottaen huomioon 
riskeissä, teknologiassa tai kyseisten 
palvelujen tarjoamisessa tapahtuneen 
olennaisen kehityksen sekä mahdolliset 
tiettyihin toimialoihin ja toimijatyyppeihin 
liittyvät erityispiirteet.

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat voivat esittää taustan 
tarkistusta koskevia pyyntöjä tiettyihin 
henkilöstönsä ryhmiin kuuluvista 
henkilöistä, mukaan lukien henkilöt, joita 
harkitaan otettavaksi palvelukseen 
kyseisiin ryhmiin kuuluviin tehtäviin, ja 
että taustatarkistusten suorittamiseen 
toimivaltaiset viranomaiset arvioivat nämä 
pyynnöt ripeästi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat voivat esittää taustan 
tarkistusta koskevia pyyntöjä tiettyihin 
henkilöstönsä ryhmiin kuuluvista 
henkilöistä, mukaan lukien henkilöt, joita 
harkitaan otettavaksi palvelukseen 
kyseisiin ryhmiin kuuluviin tehtäviin, ja 
että taustatarkistusten suorittamiseen 
toimivaltaiset viranomaiset arvioivat nämä 
pyynnöt ripeästi. Kyseisille henkilöille 
ilmoitetaan tarkistuksista etukäteen, 
jolloin heille annetaan muun muassa 
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yleiset tiedot siitä, miten ja milloin 
tarkistukset suoritetaan ja kuka ne 
suorittaa.

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilön aiemmat työsuhteet, 
koulutus ja mahdolliset koulutus- ja 
työhistorian aukot vähintään viiden 
edeltävän vuoden ajalta ja enintään 
kymmenen vuoden ajalta. 

c) poikkeustapauksissa ja 
jäsenvaltioiden pitäessä tätä tarpeellisena, 
henkilön aiemmat työsuhteet, koulutus ja 
mahdolliset koulutus- ja työhistorian aukot 
viiden edeltävän vuoden ajalta ja 
perustelluissa tapauksissa enintään 
kymmenen edeltävän vuoden ajalta. 

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuissa taustatarkistuksissa on 
noudatettava täysimääräisesti unionin ja 
kansallisen lainsäädännön vaatimuksia. 
Toimijalle ilmoitetaan vain tulokset, jotka 
ovat ehdottoman välttämättömiä 
taustatarkistusten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta.

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat ilmoittavat ilman 
aiheetonta viivytystä toimivaltaiselle 
viranomaiselle poikkeamista, jotka 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat ilmoittavat keskitetyn 
yhteyspisteensä välityksellä ilman 
aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 
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häiritsevät tai voivat häiritä merkittävästi 
toimijoiden toimintaa. Ilmoituksiin on 
sisällytettävä tarvittavat saatavilla olevat 
tiedot, joiden perusteella toimivaltainen 
viranomainen voi saada käsityksen 
poikkeaman luonteesta, aiheuttajasta ja 
mahdollisista seurauksista sekä määrittää 
poikkeaman mahdolliset rajat ylittävät 
vaikutukset. Tällainen ilmoitus ei lisää 
kriittisten toimijoiden vastuuta.

viimeistään 24 tunnin kuluttua tiettyä 
poikkeamaa koskevan tiedon saamisesta 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
poikkeamista, joilla on ollut merkittävä 
vaikutus tai jotka häiritsevät tai voivat 
häiritä merkittävästi kriittisen toimijan 
toimintaa. Ilmoituksiin on sisällytettävä 
tarvittavat saatavilla olevat tiedot, joiden 
perusteella toimivaltainen viranomainen 
voi saada käsityksen poikkeaman 
luonteesta, aiheuttajasta ja mahdollisista 
seurauksista sekä määrittää poikkeaman 
mahdolliset rajat ylittävät vaikutukset. 
Tällainen ilmoitus ei lisää kriittisten 
toimijoiden vastuuta. Toimivaltaisten 
viranomaisten on käsiteltävä toimitetut 
tiedot pikaisesti ja siten, että otetaan 
huomioon tietojen luottamuksellisuus ja 
suojellaan kyseisen kriittisen toimijan 
turvallisuusetuja ja kaupallisia etuja.
Jos poikkeamalla on tai sillä voi olla 
merkittävä vaikutus kriittisiin toimijoihin 
tai keskeisten palvelujen tarjonnan 
jatkuvuuteen, Euroopan kannalta 
erityisen merkittävien kriittisten 
toimijoiden on ilmoitettava tällaisista 
poikkeamista lisäksi komissiolle. Komissio 
tiedottaa kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevälle ryhmälle 
kaikista tällaisista ilmoituksista ilman 
aiheetonta viivytystä. Komissio ja 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevä ryhmä käsittelevät tietoja 
unionin lainsäädännön mukaisesti 
tavalla, jossa otetaan huomioon niiden 
luottamuksellisuus ja suojellaan kyseisen 
kriittisen toimijan turvallisuusetuja ja 
kaupallisia etuja.
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Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Määritettäessä poikkeaman 
kriittisen toimijan toiminnalle aiheuttaman 
tai mahdollisesti aiheuttaman häiriön 
merkittävyyttä on otettava huomioon 
erityisesti seuraavat seikat:

2. Määritettäessä poikkeaman 
kriittisen toimijan toimintaan kohdistuvan 
vaikutuksen tai toiminnalle aiheuttaman 
häiriön tai mahdollisesti aiheuttaman 
häiriön merkittävyyttä on otettava 
huomioon vähintään seuraavat seikat:

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden käyttäjien lukumäärä, joihin 
häiriö tai mahdollinen häiriö vaikuttaa;

a) niiden käyttäjien lukumäärä, joihin 
poikkeama vaikuttaa;

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) häiriön kesto tai mahdollisen 
häiriön ennakoitu kesto;

b) poikkeaman ja häiriön kesto tai 
mahdollisen häiriön ennakoitu kesto;

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) maantieteellinen alue, johon häiriö 
tai mahdollinen häiriö vaikuttaa.

c) sen alueen maantieteellinen 
laajuus, johon poikkeama ja häiriö 
vaikuttaa.
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Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) se, missä määrin poikkeama 
vaikuttaa keskeisten palvelujen tai 
keskeisen infrastruktuurin toimintaan;

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) niiden alueiden maantieteellinen 
eristyneisyys, johon poikkeama vaikuttaa, 
erityisesti, jos se vaikuttaa saarialueisiin 
ja syrjäisimpiin alueisiin tai 
vuoristoalueisiin;

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) mahdolliset vaikutukset 
ihmishenkiin tai mahdolliset 
ympäristövaikutukset;

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) vaikutukset talouden ja 
yhteiskunnan toimintoihin sekä 
sisämarkkinoihin.
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Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on kriittisen 
toimijan ilmoituksessa annettujen tietojen 
perusteella ilmoitettava keskitetyn 
yhteyspisteensä kautta muiden asiaan 
liittyvien jäsenvaltioiden keskitettyyn 
yhteyspisteeseen, onko poikkeamalla tai 
voiko sillä olla merkittävä vaikutus 
kriittisiin toimijoihin ja keskeisten 
palvelujen tarjonnan jatkuvuuteen yhdessä 
tai useammassa jäsenvaltiossa.

Toimivaltaisen viranomaisen on kriittisen 
toimijan ilmoituksessa annettujen tietojen 
perusteella ilmoitettava keskitetyn 
yhteyspisteensä kautta ilman aiheetonta 
viivytystä muiden asiaan liittyvien 
jäsenvaltioiden keskitettyyn 
yhteyspisteeseen, onko poikkeamalla tai 
voiko sillä olla merkittävä vaikutus 
kriittisiin toimijoihin ja keskeisten 
palvelujen tarjonnan jatkuvuuteen yhdessä 
tai useammassa jäsenvaltiossa. Niiden 
jäsenvaltioiden keskitettyjen 
yhteyspisteiden, joihin poikkeama 
vaikuttaa, on ilmoitettava asiasta 
alueellaan toimiville asiaankuuluville 
kriittisille toimijoille.

Näin tehdessään keskitettyjen 
yhteyspisteiden on unionin lainsäädännön 
tai unionin lainsäädännön mukaisen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
käsiteltävä tietoja niiden 
luottamuksellisuuden huomioon ottavalla 
sekä kyseisen kriittisen toimijan 
turvallisuusetuja ja kaupallisia etuja 
suojaavalla tavalla.

Näin tehdessään toimivaltaisten 
viranomaisten ja keskitettyjen 
yhteyspisteiden on unionin lainsäädännön 
tai unionin lainsäädännön mukaisen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
käsiteltävä tietoja niiden 
luottamuksellisuuden huomioon ottavalla 
sekä kyseisen kriittisen toimijan 
turvallisuusetuja ja kaupallisia etuja 
suojaavalla tavalla.

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen on tiedotettava yleisölle 
poikkeamasta keskitetyn yhteyspisteensä 
välityksellä tai edellytettävä, että kriittinen 
toimija tiedottaa siitä yleisölle keskitetyn 
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yhteyspisteensä välityksellä, mikäli se 
katsoo, että poikkeamasta ilmoittaminen 
on yleisen edun mukaista.

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että tapauksissa, joissa 
kriittisiin toimijoihin tai kriittiseen 
infrastruktuuriin kohdistuu tietty ja 
merkittävä poikkeaman uhka, kriittiset 
toimijat ilmoittavat palvelujensa 
käyttäjille, joihin poikkeama tai 
palvelujen häiriö voisi vaikuttaa, tämän 
seurauksista ja tarvittaessa 
suojatoimenpiteistä tai korjaustoimista.

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen on toimitettava kerran 
vuodessa keskitetyn yhteyspisteensä 
välityksellä komissiolle ja kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle tiivistelmä 
saaduista ilmoituksista ja tämän artiklan 
mukaisesti toteutetuista toimista.
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Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
mahdollisimman pian 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen saatuaan annettava ilmoituksen 
tehneelle kriittiselle toimijalle 
asiaankuuluvat tiedot sen tekemään 
ilmoitukseen liittyvistä jatkotoimista, 
mukaan lukien tiedot, jotka voivat tukea 
kriittisen toimijan tehokasta reagointia 
poikkeamaan.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
mahdollisimman pian 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen saatuaan annettava 
jäsenvaltion keskitetyn yhteyspisteen 
välityksellä ilmoituksen tehneelle 
kriittiselle toimijalle asiaankuuluvat tiedot 
sen tekemään ilmoitukseen liittyvistä 
jatkotoimista, mukaan lukien tiedot, jotka 
voivat tukea kriittisen toimijan tehokasta 
reagointia poikkeamaan.

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimijaa pidetään Euroopan 
kannalta erityisen merkittävänä kriittisenä 
toimijana, kun se on määritetty kriittiseksi 
toimijaksi ja se tarjoaa keskeisiä palveluja 
useammalle kuin yhdelle kolmasosalle tai 
useammassa kuin yhdessä kolmasosassa 
jäsenvaltioista ja tästä on ilmoitettu 
komissiolle 5 artiklan 1 ja 6 kohdan 
mukaisesti.

2. Toimijaa pidetään Euroopan 
kannalta erityisen merkittävänä kriittisenä 
toimijana, jos se on määritetty kriittiseksi 
toimijaksi ja se tarjoaa samoja tai 
samankaltaisia keskeisiä palveluja 
useammalle kuin yhdelle viidesosalle tai 
useammassa kuin yhdessä viidesosassa 
jäsenvaltioista ja yksi näistä jäsenvaltioista 
on ilmoittanut tästä komissiolle 5 artiklan 
1 ja 6 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ilmoittaa 5 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen saatuaan ilman 
aiheetonta viivytystä kyseiselle toimijalle, 
että sitä pidetään Euroopan kannalta 

Komissio ilmoittaa 5 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen saatuaan ilman 
aiheetonta viivytystä 
sijoittautumisjäsenvaltiolle, sille 
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erityisen merkittävänä kriittisenä toimijana, 
sekä antaa toimijalle tiedoksi sen tämän 
luvun mukaiset velvoitteet ja päivämäärän, 
josta lukien siihen sovelletaan näitä 
velvoitteita.

jäsenvaltioille, jossa infrastruktuuri 
sijaitsee, sekä kyseiselle toimijalle, että sitä 
pidetään Euroopan kannalta erityisen 
merkittävänä kriittisenä toimijana, sekä 
antaa asiaankuuluville jäsenvaltioille ja 
kyseiselle toimijalle tiedoksi niiden tämän 
luvun mukaiset velvoitteet ja päivämäärän, 
josta lukien niihin sovelletaan näitä 
velvoitteita.

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion, jossa Euroopan kannalta 
erityisen merkittävän kriittisen toimijan 
infrastruktuuri sijaitsee, on yhden tai 
useamman jäsenvaltion tai komission 
pyynnöstä ilmoitettava yhdessä kyseisen 
toimijan kanssa komissiolle ja kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle 10 artiklan 
mukaisesti tehdyn riskinarvioinnin 
tuloksista ja 11 artiklan mukaisesti 
toteutetuista toimenpiteistä.

Sijoittautumisjäsenvaltion ja 
jäsenvaltioiden, joissa Euroopan kannalta 
erityisen merkittävän kriittisen toimijan 
infrastruktuuri sijaitsee, on yhden tai 
useamman jäsenvaltion tai komission 
pyynnöstä ilmoitettava yhdessä kyseisen 
toimijan kanssa komissiolle ja kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle 10 artiklan 
mukaisesti tehdyn riskinarvioinnin 
tuloksista ja 11 artiklan mukaisesti 
toteutetuista toimenpiteistä.

Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio järjestää yhden tai 
useamman jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan ja sen jäsenvaltion 
suostumuksella, jossa Euroopan kannalta 
erityisen merkittävän kriittisen toimijan 
infrastruktuuri sijaitsee, 
neuvontaoperaation niiden toimenpiteiden 
arvioimiseksi, jotka kyseinen toimija on 
ottanut käyttöön III luvun mukaisten 
velvoitteidensa täyttämiseksi. 

2. Komissio järjestää yhden tai 
useamman jäsenvaltion pyynnöstä ja sen 
jäsenvaltion suostumuksella, johon toimija 
on sijoittautunut tai jossa Euroopan 
kannalta erityisen merkittävän kriittisen 
toimijan infrastruktuuri sijaitsee, 
neuvontaoperaation niiden toimenpiteiden 
arvioimiseksi, jotka kyseinen toimija on 
ottanut käyttöön III luvun mukaisten 
velvoitteidensa täyttämiseksi. 
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Neuvontaoperaatiot voivat tarvittaessa 
pyytää katastrofiriskien hallintaan liittyvää 
erityisasiantuntemusta EU:n hätäavun 
koordinointikeskuksen kautta.

Neuvontaoperaatiot voivat tarvittaessa 
pyytää katastrofiriskien hallintaan liittyvää 
erityisasiantuntemusta EU:n hätäavun 
koordinointikeskuksen kautta.

Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvontaoperaation on raportoitava 
havainnoistaan komissiolle, kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle ja kyseiselle 
Euroopan kannalta erityisen merkittävälle 
kriittiselle toimijalle kolmen kuukauden 
kuluessa neuvontaoperaation 
päättymisestä.

Neuvontaoperaation on raportoitava 
havainnoistaan sijoittautumisjäsenvaltiolle 
tai jäsenvaltiolle, jossa infrastruktuuri 
sijaitsee, komissiolle, kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle ja kyseiselle 
Euroopan kannalta erityisen merkittävälle 
kriittiselle toimijalle kolmen kuukauden 
kuluessa neuvontaoperaation 
päättymisestä.

Tarkistus 105

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevä ryhmä analysoi raportin ja 
neuvoo tarvittaessa komissiota sen suhteen, 
noudattaako kyseinen Euroopan kannalta 
erityisen merkittävä kriittinen toimija III 
luvun mukaisia velvoitteitaan ja, tapauksen 
mukaan, mitä toimenpiteitä voitaisiin 
toteuttaa kyseisen toimijan 
häiriönsietokyvyn parantamiseksi.

Kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevä ryhmä analysoi raportin ja 
neuvoo tarvittaessa jäsenvaltioita ja 
komissiota sen suhteen, noudattaako 
kyseinen Euroopan kannalta erityisen 
merkittävä kriittinen toimija III luvun 
mukaisia velvoitteitaan ja, tapauksen 
mukaan, mitä toimenpiteitä voitaisiin 
toteuttaa kyseisen toimijan 
häiriönsietokyvyn parantamiseksi.
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Tarkistus 106

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää annettujen neuvojen 
perusteella jäsenvaltiolle, jossa toimijan 
infrastruktuuri sijaitsee, kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle ja kyseiselle 
toimijalle näkemyksensä siitä, noudattaako 
toimija III luvun mukaisia velvoitteitaan ja, 
tapauksen mukaan, mitä toimenpiteitä 
voitaisiin toteuttaa toimijan 
häiriönsietokyvyn parantamiseksi.

Komissio esittää annettujen neuvojen 
perusteella sijoittautumisjäsenvaltiolle tai 
jäsenvaltiolle, jossa toimijan infrastruktuuri 
sijaitsee, kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevälle ryhmälle ja 
kyseiselle toimijalle näkemyksensä siitä, 
noudattaako toimija III luvun mukaisia 
velvoitteitaan ja, tapauksen mukaan, mitä 
toimenpiteitä voitaisiin toteuttaa toimijan 
häiriönsietokyvyn parantamiseksi.

Tarkistus 107

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on otettava kyseiset 
näkemykset asianmukaisesti huomioon ja 
annettava komissiolle ja kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle tietoa esitettyjen 
näkemysten mukaisesti toteuttamistaan 
toimista.

Asianomaisen jäsenvaltion on otettava 
kyseiset näkemykset asianmukaisesti 
huomioon ja annettava komissiolle ja 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle tietoa esitettyjen 
näkemysten mukaisesti toteuttamistaan 
toimista.

Tarkistus 108

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kukin neuvontaoperaatio koostuu 
jäsenvaltioiden asiantuntijoista ja 
komission edustajista. Jäsenvaltiot voivat 
esittää ehdokkaita neuvontaoperaation 
jäseniksi. Komissio valitsee ja nimittää 
kunkin neuvontaoperaation jäsenet heidän 
ammatillisen pätevyytensä mukaisesti sekä 

Kukin neuvontaoperaatio koostuu 
asiaankuuluvien jäsenvaltioiden 
asiantuntijoista ja komission edustajista. 
Jäsenvaltiot voivat esittää ehdokkaita 
neuvontaoperaation jäseniksi. Komissio 
valitsee ja nimittää kunkin 
neuvontaoperaation jäsenet heidän 
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varmistaen jäsenvaltioiden 
maantieteellisesti tasapainoisen 
edustuksen. Komissio vastaa 
neuvontaoperaatioon osallistumiseen 
liittyvistä kustannuksista.

ammatillisen pätevyytensä mukaisesti sekä 
varmistaen jäsenvaltioiden 
maantieteellisesti tasapainoisen 
edustuksen, mukaan lukien se, että 
operaatiossa on ainakin yksi jäsen 
kriittisen toimijan 
sijoittautumisjäsenvaltiosta. Komissio 
vastaa neuvontaoperaatioon 
osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Tarkistus 109

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio järjestää neuvontaoperaation 
ohjelman kyseisen neuvontaoperaation 
jäseniä kuullen sekä sen jäsenvaltion 
suostumuksella, jossa kyseisen kriittisen 
toimijan tai Euroopan kannalta erityisen 
merkittävän kriittisen toimijan 
infrastruktuuri sijaitsee.

Komissio järjestää neuvontaoperaation 
ohjelman kyseisen neuvontaoperaation 
jäseniä kuullen sekä 
sijoittautumisjäsenvaltion ja sen 
jäsenvaltion suostumuksella, jossa kyseisen 
kriittisen toimijan tai Euroopan kannalta 
erityisen merkittävän kriittisen toimijan 
infrastruktuuri sijaitsee.

Tarkistus 110

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kyseinen Euroopan kannalta erityisen 
merkittävä kriittinen toimija antaa 
neuvontaoperaatiolle pääsyn kaikkiin 
keskeisten palvelujensa tarjoamiseen 
liittyviin tietoihin, järjestelmiin ja tiloihin, 
jotka ovat tarpeen sen tehtävien 
suorittamiseksi.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kyseinen Euroopan kannalta erityisen 
merkittävä kriittinen toimija antaa 
neuvontaoperaatiolle pääsyn kaikkiin 
keskeisten palvelujensa tarjoamiseen 
liittyviin tietoihin, asiakirjoihin, 
järjestelmiin, paikkoihin ja tiloihin, jotka 
ovat tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi 
ja neuvontaoperaation toimeksiannon 
toteuttamiseksi. Tällöin saadaan vaihtaa 
ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat 
olennaisia, välttämättömiä ja 
oikeasuhteisia tällaisen vaihdon 
tarkoituksen kannalta. Tiedonvaihdossa 
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on säilytettävä kyseisten tietojen 
luottamuksellisuus sekä suojeltava 
kriittisten toimijoiden turvallisuusetuja ja 
kaupallisia etuja.

Tarkistus 111

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Neuvontaoperaatio toteutetaan sen 
jäsenvaltion sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, jossa kyseinen 
infrastruktuuri sijaitsee.

7. Neuvontaoperaatio toteutetaan sen 
jäsenvaltion sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, jossa kyseinen 
neuvontaoperaatio toteutetaan.

Tarkistus 112

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Komissio määrittää kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevää 
ryhmää kuultuaan erityiset kriittiset 
palvelut, järjestelmät tai tuotteet, joiden 
osalta voidaan tehdä 10 artiklassa 
tarkoitettu riskinarviointi.

Tarkistus 113

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevä ryhmä koostuu jäsenvaltioiden 
ja komission edustajista. Kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevä 
ryhmä voi kutsua asianomaisten osapuolten 
edustajia osallistumaan työskentelyynsä, 

Kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevä ryhmä koostuu jäsenvaltioiden 
ja komission edustajista. Kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevä 
ryhmä voi kutsua asianomaisten osapuolten 
edustajia tai sidosryhmien, kuten kunkin 
kohteena olevan talouden toimialan 
kannalta olennaisten Euroopan tason 
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jos se on olennaista sen tehtävien 
suorittamisen kannalta.

ammatillisten yhdistysten, kriittisten 
toimijoiden järjestöjen, Euroopan 
kannalta erityisen merkityksellisten 
kriittisten toimijoiden, teollisuuden ja 
tutkimuskeskusten, edustajia 
osallistumaan työskentelyynsä, jos se on 
olennaista sen tehtävien suorittamisen 
kannalta.

Tarkistus 114

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) komission tukeminen sen 
avustaessa jäsenvaltioita parantamaan 
valmiuksiaan edistää osaltaan kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvyn turvaamista 
tämän direktiivin mukaisesti;

a) komission tukeminen sen 
avustaessa jäsenvaltioita parantamaan 
valmiuksiaan edistää osaltaan kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvyn turvaamista 
tämän direktiivin mukaisesti ja direktiivin 
yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
edistäminen kaikissa jäsenvaltioissa;

Tarkistus 115

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 3 artiklassa tarkoitettujen kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä koskevien 
strategioiden arviointi ja näihin 
strategioihin liittyvien parhaiden 
käytäntöjen määrittäminen;

b) edellä olevassa 3 artiklassa 
tarkoitettujen kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä koskevien kansallisten 
strategioiden ja jäsenvaltioiden 
varautumisen arviointi ja näihin 
strategioihin liittyvien parhaiden 
käytäntöjen määrittäminen;
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Tarkistus 116

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a)  kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyyn liittyviä 
painopistealoja ja keskeisiä haasteita 
koskevien tietojen vaihtaminen;

Tarkistus 117

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sellaisten parhaiden käytäntöjen 
vaihtamisen helpottaminen, jotka liittyvät 
jäsenvaltioiden 5 artiklan mukaisesti 
suorittamaan kriittisten toimijoiden 
määrittämiseen, myös rajat ylittävien 
riippuvuussuhteiden sekä riskien ja 
poikkeamien osalta;

c) sellaisten tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamisen helpottaminen, 
jotka liittyvät jäsenvaltioiden 5 artiklan 
mukaisesti suorittamaan kriittisten 
toimijoiden määrittämiseen, myös rajat 
ylittävien riippuvuussuhteiden sekä riskien 
ja poikkeamien osalta; 

Tarkistus 118

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) häiriönsietokykyä koskevan 
eurooppalaisen strategian laatiminen 
tässä direktiivissä esitettyjen tavoitteiden 
mukaisesti;

Tarkistus 119

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – h a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

h a) koordinoitujen riskinarviointien ja 
yhteisten toimien edistäminen ja 
tukeminen kriittisten toimijoiden 
keskuudessa;

Tarkistus 120

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h b) sen työssä tehtyjen 
asiaankuuluvien havaintojen 
julkistaminen akateemisen tutkimuksen ja 
turvallisuustutkimuksen helpottamiseksi;

Tarkistus 121

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – h c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h c) parhaiden käytäntöjen ja tietojen 
vaihtaminen kaikista muista tämän 
direktiivin täytäntöönpanoon liittyvistä 
kysymyksistä, mukaan lukien standardien 
ja teknisten eritelmien soveltaminen ja 
kehittäminen;

Tarkistus 122

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) jäsenvaltioiden ja kriittisten 
toimijoiden tukeminen III luvussa 
säädettyjen velvoitteiden täyttämisessä 



RR\1241337FI.docx 147/211 PE691.047v02-00

FI

parhaiden käytäntöjen, tiedonvaihdon ja 
ei-sitovien ohjeasiakirjojen avulla;

Tarkistus 123

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i b) koordinoitujen 
turvallisuusriskiarviointien toteuttaminen 
kriittisten palvelujen, järjestelmien tai 
tuotteiden toimitusketjuista ottaen 
huomioon tekniset ja tarvittaessa muut 
kuin tekniset riskitekijät.

Tarkistus 124

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevän ryhmän on tehtäviään 
toteuttaessaan säilytettävä vaihdettujen 
tietojen luottamuksellisuus ja suojeltava 
kyseisten jäsenvaltioiden ja kriittisten 
toimijoiden turvallisuusetuja ja 
kaupallisia etuja.

Tarkistus 125

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevä ryhmä laatii 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... 
[24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta] ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein työohjelman toteutettavista 
toimista, joilla pannaan täytäntöön sen 

4. Kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevä ryhmä laatii 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... 
[12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta] ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein työohjelman toteutettavista 
toimista, joilla pannaan täytäntöön sen 
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tavoitteet ja tehtävät ja joiden on oltava 
tämän direktiivin vaatimusten ja 
tavoitteiden mukaisia.

tavoitteet ja tehtävät ja joiden on oltava 
tämän direktiivin vaatimusten ja 
tavoitteiden mukaisia.

Tarkistus 126

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio toimittaa kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle tiivistelmän 
jäsenvaltioiden 3 artiklan 3 kohdan ja 
4 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamista 
tiedoista viimeistään ... päivänä ...kuuta ... 
[kolmen vuoden ja kuuden kuukauden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] 
ja sen jälkeen tarvittaessa ja vähintään 
neljän vuoden välein.

7. Komissio toimittaa kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevälle ryhmälle tiivistelmän 
jäsenvaltioiden 3 artiklan 3 kohdan ja 
4 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamista 
tiedoista viimeistään ... päivänä ...kuuta ... 
[kolmen vuoden ja kuuden kuukauden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] 
ja sen jälkeen tarvittaessa ja vähintään 
neljän vuoden välein. Komissio julkaisee 
säännöllisesti tiivistelmän kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevän 
ryhmän toiminnasta.

Tarkistus 127

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Standardointi

Komissio ja jäsenvaltiot tukevat ja 
edistävät asiaankuuluvien 
eurooppalaisten ja kansainvälisten 
standardointielinten asettamien 
standardien kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa 11 ja 12 artiklan 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
edistämiseksi.
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Tarkistus 128

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 11 artiklan 4 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevan 11 artiklan 4 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.
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TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Neuvoston direktiivissä 
2008/114/EY17 säädetään menettelystä 
sellaisten Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien nimeämiseksi energian ja 
liikenteen toimialoilla, joiden 
vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 
merkittävä rajat ylittävä vaikutus vähintään 
kahteen jäsenvaltioon. Direktiivin pääpaino 
on yksinomaan tällaisten infrastruktuurien 
suojaamisessa. Vuonna 2019 tehdyssä 
direktiivin 2008/114/EY arvioinnissa18 
todettiin, etteivät yksittäisten 
infrastruktuurihyödykkeiden suojaamiseen 
liittyvät menetelmät riitä ehkäisemään 
kaikenlaisia häiriöitä, koska kriittisiä 
infrastruktuureita hyödyntävät toiminnot 
ovat enenevässä määrin rajat ylittäviä ja 
toisistaan riippuvaisia. Sen vuoksi 
painopiste on tarpeen siirtää kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvyn 
varmistamiseen eli niiden kykyyn lieventää 
poikkeamia, jotka saattavat aiheuttaa 
häiriötä kriittisen toimijan toiminnoille, 
vaimentaa niiden vaikutuksia, sopeutua 
niihin ja palautua niistä.

(1) Neuvoston direktiivissä 
2008/114/EY17 säädetään menettelystä 
sellaisten Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien nimeämiseksi energian ja 
liikenteen toimialoilla, joiden 
vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 
merkittävä rajat ylittävä vaikutus vähintään 
kahteen jäsenvaltioon. Direktiivin pääpaino 
on yksinomaan tällaisten infrastruktuurien 
suojaamisessa. Vuonna 2019 tehdyssä 
direktiivin 2008/114/EY arvioinnissa18 
todettiin, etteivät yksittäisten 
infrastruktuurihyödykkeiden suojaamiseen 
liittyvät menetelmät riitä ehkäisemään 
kaikenlaisia häiriöitä, koska kriittisiä 
infrastruktuureita hyödyntävät toiminnot 
ovat enenevässä määrin rajat ylittäviä ja 
toisistaan riippuvaisia. Sen vuoksi 
painopiste on tarpeen siirtää kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvyn 
varmistamiseen eli niiden kykyyn lieventää 
poikkeamia, jotka saattavat aiheuttaa 
häiriötä kriittisen toimijan toiminnoille ja 
siten vaarantaa demokraattisen, 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen elämän 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, 
kykyyn vaimentaa niiden vaikutuksia, 
sopeutua niihin ja kykyyn palautua niistä.

_________________ _________________
17 Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, 
annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, 
Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
määrittämisestä ja nimeämisestä sekä 
arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa 

17 Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, 
annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, 
Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
määrittämisestä ja nimeämisestä sekä 
arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa 
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sen suojaamista (EUVL L 345, 23.12.2008, 
s. 75).

sen suojaamista (EUVL L 345, 23.12.2008, 
s. 75).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Vaikka unionin19 ja kansallisella 
tasolla on käytössä kriittisten 
infrastruktuurien suojaamista unionissa 
tukevia toimenpiteitä, kyseisiä 
infrastruktuureita ylläpitävät toimijat eivät 
pysty riittävän hyvin vastaamaan 
toimintojaan uhkaaviin tämänhetkisiin ja 
ennakoituihin tulevaisuuden riskeihin, 
jotka toteutuessaan voisivat aiheuttaa 
häiriöitä yhteiskunnalle välttämättömien 
toimintojen tai taloudellisen toiminnan 
kannalta keskeisten palvelujen tarjonnassa. 
Tämä johtuu dynaamisesta 
uhkaympäristöstä, jossa terrorismin uhka 
kasvaa ja infrastruktuurit ja toimialat ovat 
enenevässä määrin riippuvaisia toisistaan. 
Myös fyysiset riskit ovat kasvaneet 
luonnonkatastrofien ja ilmastonmuutoksen 
vuoksi. Ilmastonmuutos lisää äärimmäisten 
sääilmiöiden esiintymistiheyttä ja 
voimakkuutta ja aiheuttaa ilmaston 
keskiarvoihin pitkällä aikavälillä 
muutoksia, jotka saattavat heikentää 
tiettyjen infrastruktuurityyppien 
kapasiteettia ja tehokkuutta, ellei 
häiriönsietokykyä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista vahvistavia toimenpiteitä ole 
otettu käyttöön. Lisäksi merkityksellisiä 
toimialoja ja toimijatyyppejä ei ole nimetty 
kriittisiksi yhdenmukaisesti eri 
jäsenvaltioissa.

(2) Vaikka unionin19 ja kansallisella 
tasolla on käytössä kriittisten 
infrastruktuurien suojaamista unionissa 
tukevia toimenpiteitä, kyseisiä 
infrastruktuureita ylläpitävät toimijat eivät 
pysty riittävän hyvin vastaamaan 
toimintojaan uhkaaviin tämänhetkisiin 
mahdollisiin ja ennakoituihin 
tulevaisuuden riskeihin, jotka toteutuessaan 
voisivat aiheuttaa häiriöitä yhteiskunnalle 
välttämättömien toimintojen tai 
taloudellisen toiminnan kannalta keskeisten 
palvelujen tarjonnassa. Tämä johtuu yhä 
haastavammasta 
turvallisuusympäristöstä, jossa unioniin 
kohdistuu monitahoisia uhkia, kuten 
hybridiuhkia ja uusiin teknologioihin ja 
erityisesti tekoälyyn liittyviä uhkia, hyvin 
moninapaisessa maailmassa, ja jossa 
tietyt globaalit toimijat toimivat 
epäluotettavalla tavalla, ja dynaamisesta 
uhkaympäristöstä, jossa vihamielisten 
valtioiden ja valtiosta riippumattomien 
toimijoiden uhka kasvaa ja infrastruktuurit 
ja toimialat ovat maailmanlaajuisesti 
enenevässä määrin riippuvaisia toisistaan. 
Myös fyysiset riskit ovat kasvaneet 
luonnonkatastrofien ja ilmastonmuutoksen 
vuoksi. Ilmastonmuutos lisää äärimmäisten 
sääilmiöiden esiintymistiheyttä ja 
voimakkuutta ja aiheuttaa ilmaston 
keskiarvoihin pitkällä aikavälillä 
muutoksia, jotka saattavat heikentää 
tiettyjen infrastruktuurityyppien 
kapasiteettia ja tehokkuutta, ellei 
häiriönsietokykyä ja ilmastonmuutokseen 
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sopeutumista vahvistavia toimenpiteitä ole 
otettu käyttöön. Lisäksi merkityksellisiä 
toimialoja ja toimijatyyppejä ei ole nimetty 
kriittisiksi yhdenmukaisesti eri 
jäsenvaltioissa.

__________________ __________________
19 Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuureiden suojaamisohjelma 
(EPCIP).

19 Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuureiden suojaamisohjelma 
(EPCIP).

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Keskinäisen riippuvuuden 
vahvistuminen on seurausta rajat 
ylittävästä toisistaan riippuvaisten 
palvelujen tarjonnan verkostosta, joka 
hyödyntää keskeisiä infrastruktuureita 
koko unionissa energian, liikenteen, 
pankkitoiminnan, rahoitusmarkkinoiden 
infrastruktuurin, digitaalisen 
infrastruktuurin, juomaveden, jäteveden ja 
terveydenhuollon aloilla, eräillä 
julkishallinnon aloilla sekä avaruusalalla 
siltä osin kuin tarkoitetaan tiettyjen, 
jäsenvaltioiden tai yksityisten tahojen 
omistamista, hallinnoimista ja operoimista 
maainfrastruktuureista riippuvaisten 
palvelujen tarjontaa mutta ei unionin tai 
jonkin muun tahon unionin puolesta osana 
unionin avaruusohjelmia omistamia, 
hallinnoimia tai operoimia 
infrastruktuureita. Tällainen keskinäinen 
riippuvuus merkitsee, että myös alun perin 
yhteen toimijaan tai yhdelle toimialalle 
rajoittuneella häiriöllä voi olla laajoja 
kerrannaisvaikutuksia, minkä seurauksena 
mahdolliset kielteiset vaikutukset 
palvelujen toimittamiseen sisämarkkinoilla 
voivat olla kauaskantoisia ja pitkäkestoisia. 
Covid-19-pandemia on osoittanut, miten 
haavoittuvaisia enenevässä määrin 
toisistaan riippuvaiset yhteiskuntamme 

(3) Keskinäisen riippuvuuden 
vahvistuminen on seurausta rajat 
ylittävästä toisistaan riippuvaisten 
palvelujen tarjonnan verkostosta, joka 
hyödyntää keskeisiä infrastruktuureita 
koko unionissa energian, liikenteen, 
pankkitoiminnan, rahoitusmarkkinoiden 
infrastruktuurin, digitaalisen 
infrastruktuurin, tietoliikennepalvelujen 
(mukaan lukien, laitteistot, ohjelmistot, 
laiteohjelmistot ja verkot), juomaveden, 
jäteveden ja terveydenhuollon aloilla, 
eräillä julkishallinnon aloilla sekä 
avaruusalalla siltä osin kuin tarkoitetaan 
tiettyjen, jäsenvaltioiden tai yksityisten 
tahojen omistamista, hallinnoimista ja 
operoimista maainfrastruktuureista 
riippuvaisten palvelujen tarjontaa mutta ei 
unionin tai jonkin muun tahon unionin 
puolesta osana unionin avaruusohjelmia 
omistamia, hallinnoimia tai operoimia 
infrastruktuureita, joilla kuitenkin on 
merkitystä myös yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan kannalta. Unionin tai 
jonkin muun tahon unionin puolesta 
osana unionin avaruusohjelmia 
omistamat, hallinnoimat tai operoimat 
infrastruktuurit ovat erityisen tärkeitä 
unionin ja sen jäsenvaltioiden 
turvallisuudelle ja yhteisen turvallisuus- 
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ovat epätodennäköisten riskien toteutuessa. ja puolustuspolitiikan operaatioiden 
moitteettomalle toiminnalle. Tällaisia 
infrastruktuureja täytyy suojella 
asianmukaisella tavalla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2021/6961 a mukaisesti. Tällainen 
keskinäinen riippuvuus merkitsee, että 
myös alun perin yhteen toimijaan tai 
yhdelle toimialalle rajoittuneella häiriöllä 
voi olla laajoja kerrannaisvaikutuksia, 
minkä seurauksena mahdolliset kielteiset 
vaikutukset palvelujen toimittamiseen 
sisämarkkinoilla voivat olla kauaskantoisia 
ja pitkäkestoisia ja voivat vaarantaa 
unionin kansalaisten turvallisuuden ja 
taloudellisen, yhteiskunnallisen ja 
demokraattisen elämän sekä unionin 
taloudelliset edut. Covid-19-pandemia on 
osoittanut, miten haavoittuvaisia 
enenevässä määrin toisistaan riippuvaiset 
yhteiskuntamme ovat epätodennäköisten 
mutta vaikutuksiltaan suurten riskien 
toteutuessa ja miten tärkeää on turvata 
monille kriittisen infrastruktuurin 
toimialoille olennaisten tuotteiden, kuten 
raaka-aineiden, kemikaalien ja 
lääkkeiden, toimitusketjut.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2021/696, annettu 28 päivänä 
huhtikuuta 2021, unionin 
avaruusohjelman ja Euroopan unionin 
avaruusohjelmaviraston perustamisesta 
sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) 
N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja 
päätöksen N:o 541/2014/EU 
kumoamisesta (EUVL L 170, 12.5.2021, s. 
69).

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(3 a) Unioni katsoo, että 
hybridisodankäynnissä käytetään 
moniulotteisia toimenpiteitä, joiden avulla 
vastustajaa pyritään horjuttamaan 
yhdistämällä erilaisia pakottavia ja 
turvallisuutta vaarantavia toimia käyttäen 
sekä tavanomaisia että epätavanomaisia, 
kuten diplomaattisia, sotilaallisia, 
taloudellisia ja teknisiä, keinoja ja 
taktiikoita. Ne on suunniteltu siten, että 
niitä on vaikea todeta ja niiden toteuttajaa 
vaikea osoittaa, ja niiden taustalta löytyy 
sekä valtiollisia että valtiosta 
riippumattomia toimijoita. Internetin ja 
internetverkkojen ansiosta valtiolliset ja 
valtiosta riippumattomat toimijat voivat 
harjoittaa aggressiivista toimintaa uusilla 
tavoilla. Niiden avulla voidaan suorittaa 
tietomurtoja kriittiseen infrastruktuuriin, 
kriittisiin toimijoihin ja demokraattisiin 
prosesseihin, käynnistää vakuuttavia 
disinformaatio- ja 
propagandakampanjoita, varastaa tietoa 
ja ladata arkaluonteisia tietoja julkisesti 
saataville. Kriittiseen infrastruktuuriin ja 
kriittisiin toimijoihin kohdistuvien 
laajamittaisten rajatylittävien 
kyberhyökkäysten yhteydessä voidaan 
vedota Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklaan.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Unionin tason laajamittaiset 
kyberturvallisuuspoikkeamat ja -kriisit 
edellyttävät toimialojen ja maiden suuren 
keskinäisen riippuvuuden vuoksi 
koordinoituja toimia nopean ja 
vaikuttavan reagoinnin varmistamiseksi 
sekä parempaa ennaltaehkäisyä ja 
valmistautumista samanlaisiin tilanteisiin 
tulevaisuudessa. Kyberuhkia kestävien 
tietojärjestelmien ja kriittisten verkkojen 
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ja toimijoiden saatavuus sekä tietojen 
saatavuus, luottamuksellisuus ja eheys 
ovat elintärkeitä unionin rajojen sisäisen 
ja ulkopuolisen turvallisuuden kannalta. 
Koska siviili- ja sotilasasioiden väliset 
rajat ovat hämärtyneet ja kybertyökalut ja 
-teknologiat ovat luonteeltaan 
kaksikäyttöisiä, on sovellettava kattavaa ja 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tiettyjä talouden aloja, kuten 
energiaa ja liikennettä, säännellään jo tai 
voidaan tulevaisuudessa säännellä 
alakohtaisilla unionin säädöksillä, joihin 
sisältyy näillä toimialoilla toimivien 
toimijoiden häiriönsietokyvyn tiettyihin 
osa-alueisiin liittyviä sääntöjä. Jotta 
alakohtaisilla toimenpiteillä voitaisiin 
kattavasti vaikuttaa sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan kannalta 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyyn, 
niitä olisi täydennettävä tässä direktiivissä 
säädetyillä toimenpiteillä. Tällä 
direktiivillä luodaan yhtenäinen kehys 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi kaikkia uhkatekijöitä 
vastaan, olivat ne sitten luonnon tai 
ihmisen aiheuttamia, onnettomuuksia tai 
tahallaan aiheutettuja.

(7) Tiettyjä talouden aloja, kuten 
energiaa ja liikennettä, säännellään jo tai 
voidaan tulevaisuudessa säännellä 
alakohtaisilla unionin säädöksillä, joihin 
sisältyy näillä toimialoilla toimivien 
toimijoiden häiriönsietokyvyn tiettyihin 
osa-alueisiin liittyviä sääntöjä. Jotta 
alakohtaisilla toimenpiteillä voitaisiin 
kattavasti vaikuttaa sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja unionin 
kansalaisten turvallisuuden kannalta 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyyn, 
niitä olisi täydennettävä tässä direktiivissä 
säädetyillä toimenpiteillä. Tällä 
direktiivillä luodaan yhtenäinen kehys 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi kaikkia uhkatekijöitä 
vastaan, olivat ne sitten luonnon tai 
ihmisen aiheuttamia, onnettomuuksia tai 
tahallaan aiheutettuja, ja turvataan 
häiriönsietokyvyn ylläpitämistä koskeva 
yhteistyö samanmielisten kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Ottaen huomioon 
kyberturvallisuuden merkityksen kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvylle ja 
yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi tämän 
direktiivin ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) XX/YY20 
[ehdotus direktiiviksi toimenpiteistä 
yhteisen korkean kyberturvatason 
varmistamiseksi koko unionissa, 
jäljempänä ’toinen verkko- ja 
tietoturvadirektiivi’] välillä, 
lähestymistapojen yhdenmukaisuus on 
varmistettava niin pitkälti kuin 
mahdollista. Kyberriskien erityispiirteiden 
ja suuremman esiintyvyyden takia toisessa 
verkko- ja tietoturvadirektiivissä säädetään 
kattavista vaatimuksista laajalle joukolle 
toimijoita näiden kyberturvallisuuden 
varmistamiseksi. Toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä ryhdytään riittäviin 
toimiin kyberturvallisuuden suhteen, ja sen 
vuoksi siinä katettuja asioita ei tulisi 
sisällyttää tähän direktiiviin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta digitaalisen 
infrastruktuurin toimialan toimijoiden 
erityistä järjestelmää.

(8) Ottaen huomioon 
kyberturvallisuuden merkityksen kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvylle ja 
yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi tämän 
direktiivin ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) XX/YY20 
[ehdotus direktiiviksi toimenpiteistä 
yhteisen korkean kyberturvatason 
varmistamiseksi koko unionissa, 
jäljempänä ’toinen verkko- ja 
tietoturvadirektiivi’] välillä, 
lähestymistapojen yhdenmukaisuus on 
varmistettava. Kyberriskien 
erityispiirteiden ja suuremman 
esiintyvyyden sekä valtiollisten ja valtiosta 
riippumattomien vihamielisten 
toimijoiden johdolla toteutettujen 
kyberhyökkäysten ja kyberympäristöä 
hyödyntäen aiheutettujen poikkeamien 
määrän lisääntymisen takia toisessa 
verkko- ja tietoturvadirektiivissä säädetään 
kattavista vaatimuksista laajalle joukolle 
toimijoita näiden kyberturvallisuuden 
varmistamiseksi. Toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä ryhdytään riittäviin 
toimiin kyberturvallisuuden suhteen, ja sen 
vuoksi siinä katettuja asioita olisi 
sovellettava, silloin kun se on mahdollista 
ja välttämätöntä, tämän direktiivin kanssa 
johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti.

_________________ _________________
20 [Viittaus toiseen verkko- ja 
tietoturvadirektiiviin, kun se on 
hyväksytty.]

20 [Viittaus toiseen verkko- ja 
tietoturvadirektiiviin, kun se on 
hyväksytty.]

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Ilmastonmuutos on johtamassa 
sellaisten luonnonkatastrofien 
yleistymiseen, voimistumiseen ja 
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monitahoisuuden lisääntymiseen, jotka 
voivat johtaa keskeisten palvelujen 
häiriöihin tai keskeisen infrastruktuurin 
tuhoutumiseen ja joilla voi olla 
merkittäviä useita toimialoja koskevia ja 
rajatylittäviä vaikutuksia, minkä vuoksi 
tämän direktiivin ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 1313/2013/EU1 a, sellaisena kuin se 
on muutettuna, välinen johdonmukaisuus 
on välttämätön erityisesti varautumis- ja 
avustustoimia koskevissa kysymyksissä.
_________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 
päivänä joulukuuta 2013, unionin 
pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 
347, 20.12.2013, s. 924).

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden toimien kriittisten 
toimijoiden määrittämiseksi ja niiden 
häiriönsietokyvyn turvaamisen tukemiseksi 
olisi perustuttava riskipohjaiseen 
lähestymistapaan, jossa toimet 
kohdennetaan niille toimijoille, joiden 
merkitys yhteiskunnan välttämättömille 
toiminnoille tai taloudelliselle toiminnalle 
on suurin. Kohdennetun lähestymistavan 
varmistamiseksi jokaisen jäsenvaltion olisi 
arvioitava yhdenmukaistetun kehyksen 
puitteissa kaikki luonnon ja ihmisen 
aiheuttamat riskit, jotka saattavat uhata 
keskeisten palvelujen tarjoamista. Tällaisia 
riskejä ovat esimerkiksi onnettomuudet, 
luonnonkatastrofit, uhkat 
kansanterveydelle (esimerkiksi pandemiat) 
ja vihamieliset uhkat, kuten 
terrorismirikokset. Riskejä arvioidessaan 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
muut yleiset tai alakohtaiset 

(11) Jäsenvaltioiden toimien kriittisten 
toimijoiden määrittämiseksi ja niiden 
häiriönsietokyvyn turvaamisen tukemiseksi 
olisi perustuttava riskipohjaiseen 
lähestymistapaan, jossa toimet 
kohdennetaan niille toimijoille, joiden 
merkitys yhteiskunnan välttämättömille 
toiminnoille tai taloudelliselle toiminnalle 
on suurin. Kohdennetun lähestymistavan 
varmistamiseksi jokaisen jäsenvaltion olisi 
arvioitava yhdenmukaistetun kehyksen 
puitteissa kaikki luonnon ja ihmisen 
aiheuttamat riskit, jotka saattavat uhata 
keskeisten palvelujen tarjoamista. Tällaisia 
riskejä ovat esimerkiksi onnettomuudet, 
luonnonkatastrofit, ilmastonmuutoksen 
kielteiset seuraukset, uhkat 
kansanterveydelle (esimerkiksi pandemiat) 
ja vihamieliset uhkat, kuten 
terrorismirikokset ja hybridiuhkat, kuten 
ulkomainen sekaantuminen ja 
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riskinarvioinnit, jotka on tehty unionin 
muiden säädösten nojalla, sekä toimialojen 
keskinäiset riippuvuudet myös muissa 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. 
Riskinarvioinnin tuloksia olisi 
hyödynnettävä kriittisten toimijoiden 
määrittämisessä ja käytettävä kyseisten 
toimijoiden apuna tässä direktiivissä 
häiriönsietokyvylle asetettujen vaatimusten 
täyttämisessä.

vihamieliset disinformaatiokampanjat, 
sekä CBRN-uhkat. Riskejä arvioidessaan 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
muut yleiset tai alakohtaiset 
riskinarvioinnit, jotka on tehty unionin 
muiden säädösten ja erityisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
1313/2013/EU1 a nojalla, sekä toimialojen 
keskinäiset riippuvuudet myös muissa 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. 
Synergia Naton ja erityisesti Naton 
siviilivalmiuskomitean kanssa voi olla 
tärkeää siviilivalmiuden alalla, sillä 
siviilivalmiuskomitea on määritellyt 
seitsemän keskeistä häiriönsietokyvyn 
valmiustason osoittavaa tekijää, jotka 
huomioidaan mitattaessa 
häiriönsietokykyä. Lisäksi olisi otettava 
huomioon YTPP:n puitteissa toteutettava 
uhka-analyysiprosessi. Riskinarvioinnin 
tuloksia olisi hyödynnettävä kriittisten 
toimijoiden määrittämisessä ja käytettävä 
kyseisten toimijoiden apuna tässä 
direktiivissä häiriönsietokyvylle asetettujen 
vaatimusten täyttämisessä.

__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 
päivänä joulukuuta 2013, unionin 
pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 
347, 20.12.2013, s. 924).

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voidaan varmistaa, että nämä 
vaatimukset koskevat kaikkia 
asiaankuuluvia toimijoita, ja vähentää 
eroavaisuuksia tässä asiassa, on tärkeää 
määrittää yhdenmukaiset säännöt, joiden 
perusteella kriittiset toimijat voidaan 
määrittää yhdenmukaisesti koko unionin 
alueella mutta jotka antavat samalla 

(12) Jotta voidaan varmistaa, että nämä 
vaatimukset koskevat kaikkia 
asiaankuuluvia toimijoita, ja vähentää 
eroavaisuuksia tässä asiassa, on tärkeää 
määrittää yhdenmukaiset säännöt, joiden 
perusteella kriittiset toimijat voidaan 
määrittää yhdenmukaisesti koko unionin 
alueella mutta jotka antavat samalla 
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jäsenvaltioiden ottaa omat kansalliset 
erityispiirteensä huomioon. Sen vuoksi 
olisi vahvistettava kriittisten toimijoiden 
määrittämisperusteet. Vaikuttavuus, 
tehokkuus, yhdenmukaisuus ja 
oikeusvarmuus edellyttävät, että myös 
määrittämiseen liittyvälle ilmoittamiselle ja 
yhteistoiminnalle laaditaan asianmukaiset 
säännöt, oikeudelliset seuraamukset 
mukaan lukien. Jotta komissio voi 
varmistaa tämän direktiivin asianmukaisen 
soveltamisen arvioinnin, jäsenvaltioiden 
olisi toimitettava asiaankuuluvat tiedot 
komissiolle mahdollisimman tarkasti ja 
yksityiskohtaisesti eriteltyinä, ja joka 
tapauksessa luettelo keskeisistä palveluista, 
kaikkien liitteessä mainituilla toimialoilla 
ja alasektoreilla määritettyjen kriittisten 
toimijoiden lukumäärä ja kunkin toimijan 
tarjoama keskeinen palvelu tai palvelut 
sekä mahdollisesti sovelletut kynnysarvot.

jäsenvaltioiden ottaa omat kansalliset 
erityispiirteensä huomioon. Sen vuoksi 
olisi vahvistettava kriittisten toimijoiden 
yhteiset määrittämisperusteet, jotka 
perustuvat kunkin toimialan ja 
alasektorin vähimmäisindikaattoreihin ja 
menetelmiin. Vaikuttavuus, tehokkuus, 
yhdenmukaisuus ja oikeusvarmuus 
edellyttävät, että myös määrittämiseen 
liittyvälle ilmoittamiselle ja 
yhteistoiminnalle laaditaan asianmukaiset 
säännöt, oikeudelliset seuraamukset 
mukaan lukien. Jotta komissio voi 
varmistaa tämän direktiivin asianmukaisen 
soveltamisen arvioinnin, jäsenvaltioiden 
olisi toimitettava asiaankuuluvat tiedot 
komissiolle tarkasti, yksityiskohtaisesti, 
vertailukelpoisesti ja standardoidusti 
eriteltyinä ja joka tapauksessa luettelo 
keskeisistä palveluista, kaikkien liitteessä 
mainituilla toimialoilla ja alasektoreilla 
määritettyjen kriittisten toimijoiden 
lukumäärä ja kunkin toimijan tarjoama 
keskeinen palvelu tai palvelut sekä 
mahdollisesti sovelletut kynnysarvot.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioiden olisi tuettava 
kriittisiä toimijoita niiden 
häiriönsietokyvyn vahvistamisessa niille 
tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta toimijoiden omaa 
oikeudellista vastuuta varmistaa 
velvoitteiden noudattaminen. Jäsenvaltiot 
voisivat erityisesti laatia ohjemateriaaleja 
ja menetelmiä, tukea 
häiriönsietokykytestien järjestämistä ja 
järjestää kriittisille toimijoille koulutusta. 
Lisäksi, kun otetaan huomioon toimijoiden 
ja toimialojen keskinäinen riippuvuus, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 

(19) Jäsenvaltioiden olisi tuettava 
kriittisiä toimijoita niiden 
häiriönsietokyvyn vahvistamisessa niille 
tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta toimijoiden omaa 
oikeudellista vastuuta varmistaa 
velvoitteiden noudattaminen. Jäsenvaltiot 
voisivat erityisesti laatia ohjemateriaaleja 
ja menetelmiä, tukea 
häiriönsietokykytestien järjestämistä, 
tarvittaessa myös eri toimialoja koskevien 
ja rajatylittävien testien, ja järjestää 
kriittisille toimijoille koulutusta. 
Jäsenvaltiot voisivat myös tarkastella 
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tiedonjakovälineitä, jotka tukevat kriittisten 
toimijoiden välistä vapaaehtoista tietojen 
vaihtoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa vahvistettujen 
kilpailusääntöjen soveltamista.

mahdollisuutta lisätä yhteistyötä Pohjois-
Atlantin puolustusliiton, Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön, 
Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestön ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kaltaisten kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa. Lisäksi, kun 
otetaan huomioon toimijoiden ja 
toimialojen keskinäinen riippuvuus, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tiedonjakovälineitä, jotka tukevat kriittisten 
toimijoiden välistä vapaaehtoista tietojen 
vaihtoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa vahvistettujen 
kilpailusääntöjen soveltamista.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta kriittiset toimijat voivat 
varmistaa häiriönsietokykynsä, niiden olisi 
ymmärrettävä kokonaisvaltaisesti kaikki 
niihin kohdistuvat merkitykselliset riskit ja 
analysoitava kyseiset riskit. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi niiden olisi 
suoritettava riskinarviointeja 
erityisolosuhteidensa ja kyseisten riskien 
kehittymisen sitä edellyttäessä ja joka 
tapauksessa aina neljän vuoden välein. 
Kriittisten toimijoiden suorittamien 
riskinarviointien olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden suorittamaan 
riskinarviointiin.

(20) Jotta kriittiset toimijat voivat 
varmistaa häiriönsietokykynsä, niiden olisi 
ymmärrettävä kokonaisvaltaisesti kaikki 
niihin kohdistuvat merkitykselliset riskit ja 
analysoitava kyseiset riskit. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi niiden olisi 
suoritettava riskinarviointeja 
erityisolosuhteidensa ja kyseisten riskien 
kehittymisen sitä edellyttäessä ja joka 
tapauksessa aina neljän vuoden välein. 
Kriittisten toimijoiden suorittamien 
riskinarviointien olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden suorittamaan 
riskinarviointiin, ja niissä olisi 
hyödynnettävä kullekin kohteena olevalle 
toimialalle luotujaa yhteisiä menetelmiä.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(24) Riski siitä, että kriittisten 
toimijoiden työntekijät hyödyntävät 
esimerkiksi käyttöoikeuksiaan 
aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa, on 
yhä suurempi ongelma. Väkivaltaiseen 
ääriliikehdintään ja terrorismiin johtavan 
radikalisoitumisen lisääntyminen 
pahentaa tätä riskiä. Sen vuoksi on 
tarpeen antaa kriittisille toimijoille 
mahdollisuus pyytää tiettyihin 
henkilöstönsä ryhmiin kuuluvien 
henkilöiden taustan tarkistusta ja lisäksi 
varmistaa, että asianomaiset viranomaiset 
arvioivat pyynnöt viipymättä soveltuvien 
unionin ja kansallisten sääntöjen, mukaan 
lukien henkilötietojen suojaa koskevien 
sääntöjen mukaisesti.

(24) Riski siitä, että kriittisen toimijan 
organisaatiossa väärinkäytetään 
käyttöoikeuksia haitan tai vahingon 
aiheuttamiseksi, on yhä suurempi ongelma 
erityisesti, kun otetaan huomioon 
lisääntynyt ulkomainen sekaantuminen, 
vihamielinen disinformaatio ja 
radikalisoituminen, jotka voisivat johtaa 
väkivaltaiseen ääriliikehdintään ja 
terrorismiin. Sen vuoksi on tarpeen antaa 
kriittisille toimijoille mahdollisuus pyytää 
tiettyihin henkilöstönsä ryhmiin kuuluvien 
henkilöiden taustan tarkistusta 
kunnioittaen kuitenkin samalla täysin 
heidän perusoikeuksiaan, 
työlainsäädäntöä ja henkilötietojen suojaa 
ja yksityisyyttä ja varmistaen, ettei 
palvelukseenottomenettelyissä esiinny 
syrjintää, ja lisäksi varmistaa, että 
asianomaiset viranomaiset arvioivat 
pyynnöt viipymättä soveltuvien unionin ja 
kansallisten sääntöjen, mukaan lukien 
henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kriittisten toimijoiden olisi 
ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille heti, kun se on kyseisissä 
olosuhteissa kohtuudella mahdollista 
poikkeamista, jotka merkittävästi 
häiritsevät tai voisivat merkittävästi häiritä 
niiden toimintaa. Ilmoituksen olisi 
mahdollistettava toimivaltaisten 
viranomaisten nopea ja asianmukainen 
reagointi poikkeamaan ja annettava niille 
kattava yleiskuva kriittisiin toimijoihin 
kohdistuvista kokonaisriskeistä. Tätä 
varten olisi vahvistettava tiettyjä 
poikkeamia koskeva ilmoitusmenettely 

(25) Kriittisten toimijoiden olisi 
ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille heti, kun se on kyseisissä 
olosuhteissa kohtuudella mahdollista 
poikkeamista, jotka merkittävästi 
häiritsevät tai voisivat merkittävästi häiritä 
niiden toimintaa. Ilmoituksen olisi 
mahdollistettava toimivaltaisten 
viranomaisten nopea ja asianmukainen 
reagointi poikkeamaan ja annettava niille 
kattava yleiskuva kriittisiin toimijoihin 
kohdistuvista kokonaisriskeistä. 
Ilmoituksen olisi tarvittaessa johdettava 
myös selkeiden turvallisuusohjeiden 
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sekä parametrit, joiden perusteella voidaan 
määrittää, milloin todellinen tai 
mahdollinen häiriötapahtuma on 
merkittävä ja poikkeamista olisi 
ilmoitettava. Koska tällaisten häiriöiden 
vaikutukset ovat mahdollisesti rajat 
ylittäviä, olisi vahvistettava menettely, 
jolla jäsenvaltiot voivat ilmoittaa asiasta 
keskitettyjen yhteyspisteiden kautta muille 
jäsenvaltioille, joita tilanne koskettaa.

viestimiseen niille käyttäjille tai 
kansalaisille, joihin häiriön mahdolliset 
vaikutukset kohdistuvat. Tätä varten olisi 
vahvistettava tiettyjä poikkeamia koskeva 
ilmoitusmenettely sekä parametrit, joiden 
perusteella voidaan määrittää, milloin 
todellinen tai mahdollinen häiriötapahtuma 
on merkittävä ja poikkeamista olisi 
ilmoitettava. Koska tällaisten häiriöiden 
vaikutukset ovat mahdollisesti rajat 
ylittäviä, olisi vahvistettava menettely, 
jolla jäsenvaltiot voivat ilmoittaa asiasta 
keskitettyjen yhteyspisteiden kautta muille 
jäsenvaltioille, joita tilanne koskettaa.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja rajoittamatta 
jäsenvaltioiden ja kriittisten toimijoiden 
oikeudellista vastuuta varmistaa siinä 
määritettyjen velvoitteidensa 
noudattaminen komission olisi toteutettava 
näiden velvoitteiden noudattamista 
helpottavia tukitoimia, jos se pitää sitä 
tarpeellisena. Tukiessaan jäsenvaltioita ja 
kriittisiä toimijoita tämän direktiivin 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanossa 
komission olisi käytettävä olemassa olevia, 
esimerkiksi unionin 
pelastuspalvelumekanismin ja kriittisen 
infrastruktuurin turvaamista käsittelevän 
eurooppalaisen osaamisverkoston 
rakenteita ja välineitä.

(29) Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja rajoittamatta 
jäsenvaltioiden ja kriittisten toimijoiden 
oikeudellista vastuuta varmistaa siinä 
määritettyjen velvoitteidensa 
noudattaminen komission olisi toteutettava 
näiden velvoitteiden noudattamista 
helpottavia tukitoimia, jos se pitää sitä 
tarpeellisena. Tällaisiin toimiin olisi 
kuuluttava myös kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvyn erilaisia näkökohtia 
koskeva koulutus. Kyseisessä 
koulutuksessa olisi keskityttävä erityisesti 
esimerkiksi uusiin murroksellisiin 
teknologioihin. Tukiessaan jäsenvaltioita 
ja kriittisiä toimijoita tämän direktiivin 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanossa 
ja tarjotessaan tätä koskevaa koulutusta 
komission olisi käytettävä sellaisia 
olemassa olevia rakenteita ja välineitä, 
joita on esimerkiksi unionin 
pelastuspalvelumekanismilla ja kriittisen 
infrastruktuurin turvaamista käsittelevällä 
eurooppalaisella osaamisverkostolla tai 
Euroopan turvallisuus- ja 
puolustusakatemialla, joka voi edistää 
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osaltaan yhteisen eurooppalaisen 
puolustuskulttuurin kehittämistä. 
Komission ja jäsenvaltioiden olisi myös 
varmistettava, että hyödynnetään 
täysimääräisesti mahdollisuuksia tutkia 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ja 
Euroopan puolustusrahaston puitteissa.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä 1. Tässä direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä kriittisten toimijoiden 
korkeatasoisen häiriönsietokyvyn 
saavuttamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
keskeisten palvelujen tarjoaminen 
unionissa ja siten taata sisämarkkinoiden 
toiminta ja keskeisten sosiaalipalvelujen 
tarjoaminen.
Tätä varten tässä direktiivissä

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’poikkeamalla’ tapahtumaa, joka 
voi häiritä tai joka häiritsee kriittisen 
toimijan toimintaa;

3) ’poikkeamalla’ luonnollista tai 
ihmisen aiheuttamaa tapahtumaa, joka voi 
vaarantaa turvallisuuden, häiritä 
keskeisten palvelujen tarjoamista tai 
johtaa keskeisen infrastruktuurin 
tuhoutumiseen yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa sen seurauksena, ettei 
kyseisen kriittisen toimijan toimintaa voida 
ylläpitää;

Tarkistus 18
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’keskeisellä palvelulla’ palvelua, 
joka on keskeinen yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen tai taloudellisen 
toiminnan ylläpitämiseksi;

5) ’keskeisellä palvelulla’ palvelua, 
joka on keskeinen yhteiskunnan tai 
demokratian elintärkeiden toimintojen, 
taloudellisen toiminnan, yleisen 
turvallisuuden ja oikeusvaltion 
ylläpitämiseksi;

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) strategiset tavoitteet ja painopisteet 
kriittisten toimijoiden yleisen 
häiriönsietokyvyn parantamiseksi ottaen 
huomioon rajat ylittävät ja eri toimialojen 
keskinäiset riippuvuussuhteet;

a) strategiset tavoitteet ja painopisteet 
kriittisten toimijoiden yleisen 
häiriönsietokyvyn parantamiseksi ottaen 
huomioon rajat ylittävät ja eri toimialojen 
keskinäiset riippuvuussuhteet, myös 
hybridiuhan yhteydessä;

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin jäsenvaltion on otettava 
käyttöön asiaankuuluvien kansallisten 
viranomaisten ja elinten väliset 
kansalliset menettelyt ja järjestelyt sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltio 
osallistuu tehokkaasti unionin tasolla 
kriittisiin toimijoihin ja kriiseihin 
vaikuttavien laajamittaisten poikkeamien 
koordinoituun hallinnointiin ja tukee sitä, 
mukaan lukien vastaaminen SEUT-
sopimuksen 222 artiklassa määrätyn 
yhteisvastuulausekkeen nojalla ja SEU-
sopimuksen 42 artiklan 7 kohdassa 
määrätyn keskinäistä puolustusta 
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koskevan lausekkeen nojalla esitettyihin 
asiaankuuluviin pyyntöihin.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä olevan 8 artiklan mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
on laadittava luettelo keskeisistä 
palveluista liitteessä tarkoitetuilla 
toimialoilla. Niiden on tehtävä viimeistään 
... päivänä ...kuuta ... [kolmen vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] 
ja sen jälkeen tarvittaessa ja vähintään 
neljän vuoden välein arviointi kaikista 
kyseisten keskeisten palvelujen 
tarjoamiseen mahdollisesti vaikuttavista 
merkityksellisistä riskeistä kriittisten 
toimijoiden määrittämiseksi 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti ja näiden kriittisten 
toimijoiden avustamiseksi 11 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamisessa.

Jäljempänä olevan 8 artiklan mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
on laadittava luettelo keskeisistä 
palveluista liitteessä tarkoitetuilla 
toimialoilla. Niiden on tehtävä viimeistään 
... päivänä ...kuuta ... [kolmen vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] 
ja sen jälkeen tarvittaessa ja vähintään 
neljän vuoden välein yhteisiin menetelmiin 
ja indikaattoreihin perustuva arviointi 
kaikista kyseisten keskeisten palvelujen 
tarjoamiseen mahdollisesti vaikuttavista 
merkityksellisistä riskeistä kriittisten 
toimijoiden määrittämiseksi 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti ja näiden kriittisten 
toimijoiden avustamiseksi 11 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamisessa.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riskinarvioinnissa on käsiteltävä kaikkia 
merkityksellisiä luonnonriskejä ja ihmisen 
aiheuttamia riskejä, mukaan lukien 
onnettomuudet, luonnonkatastrofit, 
kansanterveysuhat ja vihamieliset uhat, 
kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä (EU) 2017/54134 tarkoitetut 
terrorismirikokset.

Riskinarvioinnissa on käsiteltävä kaikkia 
merkityksellisiä luonnonriskejä ja ihmisen 
aiheuttamia riskejä, mukaan lukien 
onnettomuudet, luonnonkatastrofit, 
kansanterveysuhat, vihamieliset uhat, 
hybridiuhat ja laajamittaiset poikkeamat 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä (EU) 2017/54134 tarkoitetut 
terrorismirikokset, joissa käytetään 
tavanomaisia tai epätavanomaisia aseita, 
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kuten CBRN-aineita.

Riskinarvioinnissa on huomioitava muun 
muassa hallinnon jatkuvuuden, 
energiatoimitusten, väestön liikkuvuuden, 
vesi- ja elintarvikevarojen, hätäavun, 
siviililiikenteen ja viestintäjärjestelmien 
ylläpito.

__________________ __________________
34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 
päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 
2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 
88, 31.3.2017, s. 6).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 
päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 
2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 
88, 31.3.2017, s. 6).

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen 
vuoden ja kolmen kuukauden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta] kriittiset 
toimijat kullakin liitteessä tarkoitetulla 
toimialalla ja alasektorilla, lukuun 
ottamatta liitteessä olevassa 3, 4 ja 8 
kohdassa tarkoitettuja toimialoja ja 
alasektoreita. 

1. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
komission toimittamien yhteisten 
suuntaviivojen perusteella viimeistään ... 
päivänä ...kuuta ... [kolmen vuoden ja 
kolmen kuukauden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta] kriittiset 
toimijat kullakin liitteessä tarkoitetulla 
toimialalla ja alasektorilla, lukuun 
ottamatta liitteessä olevassa 3, 4 ja 8 
kohdassa tarkoitettuja toimialoja ja 
alasektoreita.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaikutukset, joita poikkeamilla 
voisi vakavuutensa ja kestonsa perusteella 

c) vaikutukset, joita poikkeamilla 
voisi vakavuutensa ja kestonsa perusteella 
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olla talouden ja yhteiskunnan toimintoihin, 
ympäristöön ja yleiseen turvallisuuteen;

olla talouden ja yhteiskunnan toimintoihin, 
ympäristöön ja yleiseen turvallisuuteen, 
oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin;

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden toimivaltaiset viranomaiset 
kuulevat tarvittaessa ja unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti muita 
asianomaisia kansallisia viranomaisia, 
erityisesti pelastuspalvelusta, 
lainvalvonnasta ja henkilötietojen suojasta 
vastaavia viranomaisia, sekä asianomaisia 
osapuolia, mukaan lukien kriittiset toimijat, 
ja tekevät yhteistyötä niiden kanssa.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden toimivaltaiset viranomaiset 
kuulevat tarvittaessa ja unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti muita 
asianomaisia kansallisia viranomaisia, 
erityisesti pelastuspalvelusta, 
lainvalvonnasta, turvallisuudesta ja 
puolustuksesta ja henkilötietojen suojasta 
vastaavia viranomaisia, sekä asianomaisia 
osapuolia, mukaan lukien kriittiset toimijat, 
ja tekevät yhteistyötä niiden kanssa. Kun 
otetaan huomioon, että osa kriittisistä 
toimijoista voi olla yksityisiä, 
jäsenvaltioiden on samalla löydettävä 
tapoja mahdollistaa kyseisten toimijoiden, 
niissä mahdollisesti työskentelevien 
kansalliselta elimeltä luvan saaneiden 
yksityisten hätäkeskuspäivystäjien ja 
kansallisten viranomaisten oikea-
aikainen, tehokas ja kattava yhteistyö.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tuettava kriittisiä 
toimijoita niiden häiriönsietokyvyn 
parantamiseksi. Tukeen voi kuulua 
ohjemateriaalin ja menetelmien laatiminen, 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
testaavien harjoitusten järjestämisen 
tukeminen ja niiden henkilöstön koulutus.

1. Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa 
komission on tuettava kriittisiä toimijoita 
niiden häiriönsietokyvyn parantamisessa, 
myös taloudellisesti, jos se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista. 
Tukeen voi kuulua ohjemateriaalin ja 
menetelmien laatiminen, kriittisten 
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toimijoiden häiriönsietokykyä testaavien 
harjoitusten, tarvittaessa myös eri 
toimialoja koskevien ja rajatylittävien 
harjoitusten, järjestämisen tukeminen sekä 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
ja kriittisten toimijoiden henkilöstölle 
tarkoitetut tiedotusohjelmat ja tarkoitettu 
koulutus .

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) poikkeamien syntymisen 
estämiseksi, muun muassa katastrofiriskien 
vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyvillä toimenpiteillä;

a) poikkeamien syntymisen 
estämiseksi, muun muassa katastrofiriskien 
vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyvillä toimenpiteillä 
sekä ilmastonmuutoksen torjumista 
tukevilla toimenpiteillä;

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) herkkien alueiden, tilojen ja muun 
infrastruktuurin riittävän fyysisen 
suojauksen varmistamiseksi, mukaan 
lukien aitaaminen, esteet, 
kehävalvontavälineet ja -käytännöt sekä 
ilmaisulaitteet ja kulunvalvonta;

b) herkkien alueiden, tilojen ja muun 
infrastruktuurin riittävän fyysisen 
suojauksen varmistamiseksi, mukaan 
lukien aitaaminen, esteet, 
kehävalvontavälineet ja -käytännöt sekä 
ilmaisulaitteet ja kulunvalvonta 
noudattaen kuitenkin täysimääräisesti 
tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevia 
sääntöjä ja toimialakohtaista 
lainsäädäntöä ja työlainsäädäntöä;

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) asianmukaisen 
henkilöstöturvallisuuden hallinnan 
varmistamiseksi, muun muassa 
määrittämällä kriittisiä tehtäviä hoitavat 
henkilöstöryhmät, ottamalla käyttöön 
pääsyoikeudet herkille alueille, tiloihin ja 
muuhun infrastruktuuriin sekä 
arkaluonteisiin tietoihin sekä määrittämällä 
erityiset henkilöstöryhmät 12 artiklan 
soveltamiseksi;

e) asianmukaisen 
henkilöstöturvallisuuden hallinnan 
varmistamiseksi, muun muassa 
määrittämällä kriittisiä tehtäviä hoitavat 
henkilöstöryhmät, ottamalla käyttöön 
pääsyoikeudet herkille alueille, tiloihin ja 
muuhun infrastruktuuriin sekä 
arkaluonteisiin tietoihin sekä määrittämällä 
erityiset henkilöstöryhmät 12 artiklan 
soveltamiseksi noudattaen samalla 
täysimääräisesti toimialakohtaista 
lainsäädäntöä ja työlainsäädäntöä;

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) a–e alakohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä tiedottamiseksi 
asianomaiselle henkilöstölle.

f) a–e alakohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä tiedottamiseksi 
asianomaiselle henkilöstölle ja heidän 
ottamiseksi mukaan tällaisten 
toimenpiteiden määrittelyyn, asettamiseen 
ja seurantaan työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelun kautta.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat voivat esittää taustan 
tarkistusta koskevia pyyntöjä tiettyihin 
henkilöstönsä ryhmiin kuuluvista 
henkilöistä, mukaan lukien henkilöt, joita 
harkitaan otettavaksi palvelukseen 
kyseisiin ryhmiin kuuluviin tehtäviin, ja 
että taustatarkistusten suorittamiseen 
toimivaltaiset viranomaiset arvioivat nämä 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kriittiset toimijat voivat esittää 
oikeasuhteisia taustan tarkistusta koskevia 
pyyntöjä tiettyihin henkilöstönsä ryhmiin 
kuuluvista henkilöistä, mukaan lukien 
henkilöt, joita harkitaan otettavaksi 
palvelukseen kyseisiin ryhmiin kuuluviin 
tehtäviin, ja että taustatarkistusten 
suorittamiseen toimivaltaiset julkiset 
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pyynnöt ripeästi. viranomaiset arvioivat nämä pyynnöt 
ripeästi. Tarkistusten on oltava 
oikeasuhteisia ja rajattuja tiukasti 
koskemaan sitä, mikä on välttämätöntä ja 
olennaista asianomaisen henkilöstön 
tehtävien suorittamisen kannalta, ja niissä 
on noudatettava täysimääräisesti 
toimialakohtaista lainsäädäntöä ja 
työlainsäädäntöä.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – a a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) vaikutukset ihmishenkiin sekä 
ympäristövaikutukset;

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kukin neuvontaoperaatio koostuu 
jäsenvaltioiden asiantuntijoista ja 
komission edustajista. Jäsenvaltiot voivat 
esittää ehdokkaita neuvontaoperaation 
jäseniksi. Komissio valitsee ja nimittää 
kunkin neuvontaoperaation jäsenet heidän 
ammatillisen pätevyytensä mukaisesti sekä 
varmistaen jäsenvaltioiden 
maantieteellisesti tasapainoisen 
edustuksen. Komissio vastaa 
neuvontaoperaatioon osallistumiseen 
liittyvistä kustannuksista.

Kukin neuvontaoperaatio koostuu 
jäsenvaltioiden asiantuntijoista ja 
komission edustajista. Jäsenvaltiot voivat 
esittää ehdokkaita neuvontaoperaation 
jäseniksi. Komissio valitsee ja nimittää 
kunkin neuvontaoperaation jäsenet heidän 
ammatillisen pätevyytensä mukaisesti ja 
huomioiden erilaiset taustat sekä 
varmistaen jäsenvaltioiden 
maantieteellisesti tasapainoisen ja 
sukupuolten tasapuolisen edustuksen. 
Komissio vastaa neuvontaoperaatioon 
osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Tarkistus 34

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

Kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevä ryhmä koostuu jäsenvaltioiden 
ja komission edustajista. Kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevä 
ryhmä voi kutsua asianomaisten osapuolten 
edustajia osallistumaan työskentelyynsä, 
jos se on olennaista sen tehtävien 
suorittamisen kannalta.

Kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
käsittelevä ryhmä koostuu jäsenvaltioiden 
ja komission edustajista. Kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä käsittelevä 
ryhmä voi kutsua asianomaisten osapuolten 
edustajia osallistumaan työskentelyynsä, 
jos se on olennaista sen tehtävien 
suorittamisen kannalta, ja sen on samalla 
varmistettava sidosryhmien, erityisesti 
ammattiliittojen, monipuolinen 
osallistuminen.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevä ryhmä 
julkaisee säännöllisesti 
turvallisuusyhteistyön ja avoimuuden 
hengessä havaintonsa ja asianmukaisesti 
anonymisoidut lähdetiedot suurelle 
yleisölle, jotta niitä voidaan käyttää 
tiedeyhteisössä, turvallisuustutkimuksessa 
ja muissa hyödyllisissä 
käyttötarkoituksissa.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta 13 artiklan mukaisesti 
toimitettavia tietoja vastaanotetaan ja 
käytetään asianmukaisesti, komissio pitää 
poikkeamia koskevaa eurooppalaista 
rekisteriä ja perustaa yhteisen 
eurooppalaisen raportointikeskuksen 
parhaiden käytäntöjen ja menetelmien 
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kehittämiseksi ja jakamiseksi.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissio lisää yhteistyötä 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
foorumien ja samanmielisten kolmansien 
maiden ja erityisesti Länsi-Balkanin 
maiden ja naapuruusmaiden kanssa 
muun muassa elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskevan 
Euroopan unionin ohjelman ja 
mahdollisten myöhempien ohjelmien 
yhteydessä ja yhteisten koulutustoimien ja 
harjoitusten sekä parhaiden käytäntöjen 
jakamisen avulla.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
Liite – toimiala 9 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

9. Julkishallinto 9. Julkishallinto ja demokraattiset 
instituutiot

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
Liite – toimiala 9 – toimijatyyppi 3 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Keskus-, alue- ja paikallistason hallinto- 
ja edustuselimet
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LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvystä
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

Valmistelija: Angel Dzhambazki

LYHYET PERUSTELUT

Uhkaympäristön muuttuva luonne edellyttää parempaa suojelua ja enemmän investointeja 
EU:n häiriönsietokykyyn, jotta voidaan vähentää haavoittuvuuksia, myös yhteiskuntiemme ja 
talouksiemme toiminnan kannalta olennaisten kriittisten infrastruktuurien osalta.

Ehdotuksella direktiiviksi kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä laajennetaan vuoden 
2008 Euroopan elintärkeää infrastruktuuria koskevan direktiivin soveltamisalaa ja syvyyttä. 
Se kattaa kymmenen toimialaa: energia, liikenne, pankkitoiminta, finanssimarkkinoiden 
infrastruktuurit, terveydenhuolto, juomavesi, jätevesi, digitaalinen infrastruktuuri, 
julkishallinto ja avaruus. Huomionarvoisia säännöksiä ovat muun muassa jäsenvaltioiden 
velvollisuus laatia strategia kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvyn varmistamiseksi, 
toteuttaa kansallinen riskinarviointi ja yksilöidä tältä pohjalta kriittiset toimijat. Kriittisten 
toimijoiden olisi suoritettava omia riskinarviointejaan, toteutettava asianmukaisia teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä häiriönsietokyvyn parantamiseksi ja raportoitava häiriötilanteista 
kansallisille viranomaisille. Lisäksi kriittiset toimijat, jotka tarjoavat palveluja vähintään 
kolmasosaan jäsenvaltioista tai kolmasosassa jäsenvaltioita, kohdistettaisiin erityistä 
valvontaa, myös komission järjestämiä neuvontaoperaatioita.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti tähän ehdotukseen, koska liikenne on Euroopan 
elintärkeää infrastruktuuria koskevan direktiivin kulmakivitoimiala. Tämä on myös 
talouksiemme kannalta elintärkeää, ja viime vuosi, jota leimasi kiinalaisen koronaviruksen 
leviäminen, on kiistatta ollut todiste tästä. Kriittisten infrastruktuurien ja toimitusketjujen 
häiriönsietokykyä koskevat nopeat toimet olivat elintärkeitä pandemian yhteiskunnillemme 
aiheuttamien kielteisten vaikutusten lieventämiseksi. Ehdotus direktiiviksi kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvystä antaa meille mahdollisuuden arvioida kattavasti kriittisen 
infrastruktuurin ja hätätilamenetelmien tilaa kaikilla keskeisillä toimialoilla. Tämä 
arviointiprosessi on äärimmäisen tärkeä, kun otetaan huomioon eri toimialojen väliset rajat 
ylittävät riippuvuussuhteet sekä älykkään teknologian käyttöönotto ja nopea 
digitalisoituminen. Tämä voi kuitenkin myös johtaa uusien uhkien syntymiseen, minkä vuoksi 
on tarpeen laatia selviytymiskykyinen ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava 
direktiivi kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä. Valmistelija katsoo, että 
toissijaisuusperiaate ja unionin kansalaisten tarpeita lähellä oleva päätöksentekoprosessi ovat 
tärkeitä, mutta yhtä tärkeää on varmistaa keskinäinen luottamus yhteistä etua koskeviin 
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hankkeisiin, prosesseihin ja infrastruktuuriin.
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TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Neuvoston direktiivissä 
2008/114/EY17 säädetään menettelystä 
sellaisten Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien nimeämiseksi energian ja 
liikenteen toimialoilla, joiden 
vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 
merkittävä rajat ylittävä vaikutus vähintään 
kahteen jäsenvaltioon. Direktiivin pääpaino 
on yksinomaan tällaisten infrastruktuurien 
suojaamisessa. Vuonna 2019 tehdyssä 
direktiivin 2008/114/EY arvioinnissa18 
todettiin, etteivät yksittäisten 
infrastruktuurihyödykkeiden suojaamiseen 
liittyvät menetelmät riitä ehkäisemään 
kaikenlaisia häiriöitä, koska kriittisiä 
infrastruktuureita hyödyntävät toiminnot 
ovat enenevässä määrin rajat ylittäviä ja 
toisistaan riippuvaisia. Sen vuoksi 
painopiste on tarpeen siirtää kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvyn 
varmistamiseen eli niiden kykyyn lieventää 
poikkeamia, jotka saattavat aiheuttaa 
häiriötä kriittisen toimijan toiminnoille, 
vaimentaa niiden vaikutuksia, sopeutua 
niihin ja palautua niistä.

(1) Neuvoston direktiivissä 
2008/114/EY17 säädetään menettelystä 
sellaisten Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien nimeämiseksi energian ja 
liikenteen toimialoilla, joiden 
vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 
merkittävä rajat ylittävä vaikutus vähintään 
kahteen jäsenvaltioon. Direktiivin pääpaino 
on yksinomaan tällaisten infrastruktuurien 
suojaamisessa. Vuonna 2019 tehdyssä 
direktiivin 2008/114/EY arvioinnissa18 
todettiin, etteivät yksittäisten 
infrastruktuurihyödykkeiden suojaamiseen 
liittyvät menetelmät riitä ehkäisemään 
kaikenlaisia häiriöitä, koska kriittisiä 
infrastruktuureita, kuten rautateitä, 
ilmaliikenteen hallintaa tai satamia ja 
terminaaleja, hyödyntävät toiminnot ovat 
enenevässä määrin rajat ylittäviä ja 
toisistaan riippuvaisia. Sen vuoksi 
painopiste on tarpeen siirtää kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvyn 
varmistamiseen eli niiden kykyyn lieventää 
poikkeamia, jotka saattavat aiheuttaa 
häiriötä kriittisen toimijan toiminnoille ja 
sisämarkkinoiden toiminnalle, vaimentaa 
niiden vaikutuksia, sopeutua niihin ja 
palautua niistä.

__________________ __________________
17 Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, 
annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, 
Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
määrittämisestä ja nimeämisestä sekä 
arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa 
sen suojaamista (EUVL L 345, 23.12.2008, 

17 Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, 
annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, 
Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
määrittämisestä ja nimeämisestä sekä 
arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa 
sen suojaamista (EUVL L 345, 23.12.2008, 
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s. 75). s. 75).
18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Vaikka unionin19 ja kansallisella 
tasolla on käytössä kriittisten 
infrastruktuurien suojaamista unionissa 
tukevia toimenpiteitä, kyseisiä 
infrastruktuureita ylläpitävät toimijat eivät 
pysty riittävän hyvin vastaamaan 
toimintojaan uhkaaviin tämänhetkisiin ja 
ennakoituihin tulevaisuuden riskeihin, 
jotka toteutuessaan voisivat aiheuttaa 
häiriöitä yhteiskunnalle välttämättömien 
toimintojen tai taloudellisen toiminnan 
kannalta keskeisten palvelujen tarjonnassa. 
Tämä johtuu dynaamisesta 
uhkaympäristöstä, jossa terrorismin uhka 
kasvaa ja infrastruktuurit ja toimialat ovat 
enenevässä määrin riippuvaisia toisistaan. 
Myös fyysiset riskit ovat kasvaneet 
luonnonkatastrofien ja ilmastonmuutoksen 
vuoksi. Ilmastonmuutos lisää äärimmäisten 
sääilmiöiden esiintymistiheyttä ja 
voimakkuutta ja aiheuttaa ilmaston 
keskiarvoihin pitkällä aikavälillä 
muutoksia, jotka saattavat heikentää 
tiettyjen infrastruktuurityyppien 
kapasiteettia ja tehokkuutta, ellei 
häiriönsietokykyä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista vahvistavia toimenpiteitä ole 
otettu käyttöön. Lisäksi merkityksellisiä 
toimialoja ja toimijatyyppejä ei ole nimetty 
kriittisiksi yhdenmukaisesti eri 
jäsenvaltioissa.

(2) Vaikka unionin19 ja kansallisella 
tasolla on käytössä kriittisten 
infrastruktuurien suojaamista unionissa 
tukevia toimenpiteitä, kyseisiä 
infrastruktuureita ylläpitävät toimijat eivät 
pysty riittävän hyvin vastaamaan 
toimintojaan uhkaaviin tämänhetkisiin ja 
ennakoituihin tulevaisuuden riskeihin, 
jotka toteutuessaan voisivat aiheuttaa 
häiriöitä yhteiskunnalle välttämättömien 
toimintojen tai taloudellisen toiminnan 
kannalta keskeisten palvelujen tarjonnassa 
sekä vapaalle liikkuvuudelle ja 
kansalaisten turvallisuudelle. Tämä johtuu 
dynaamisesta uhkaympäristöstä, jossa 
ihmisen aiheuttamat uhat, kuten 
terrorismin, rikollisten soluttautumisen, 
ulkomaisen sekaantumisen ja 
kyberhyökkäysten uhat, kasvavat ja 
infrastruktuurit ja toimialat ovat 
enenevässä määrin riippuvaisia toisistaan. 
Myös fyysiset riskit ovat kasvaneet 
luonnonkatastrofien ja ilmastonmuutoksen 
vuoksi. Ilmastonmuutos lisää äärimmäisten 
sääilmiöiden esiintymistiheyttä ja 
voimakkuutta ja aiheuttaa ilmaston 
keskiarvoihin pitkällä aikavälillä 
muutoksia, jotka saattavat heikentää 
tiettyjen infrastruktuurityyppien 
kapasiteettia ja tehokkuutta sekä lyhentää 
niiden elinkaarta, ellei häiriönsietokykyä 
ja ilmastonmuutokseen sopeutumista 
vahvistavia toimenpiteitä ole otettu 
käyttöön. Lisäksi merkityksellisiä 
toimialoja ja toimijatyyppejä ei ole nimetty 
kriittisiksi yhdenmukaisesti eri 
jäsenvaltioissa, mikä edellyttää tärkeiden 



PE691.047v02-00 182/211 RR\1241337FI.docx

FI

rajat ylittävien ja kriittisten 
horisontaalisten infrastruktuurien, kuten 
liikenteen ja energian toimialojen 
infrastruktuurien, suojaamisessa 
parempaa koordinointia ja 
yhdennetympää lähestymistapaa. 

__________________ __________________
19 Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuureiden suojaamisohjelma 
(EPCIP).

19 Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuureiden suojaamisohjelma 
(EPCIP).

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Rikollisten soluttautumista 
kriittiseen liikenneinfrastruktuuriin, 
erityisesti logistisiin solmukohtiin, kuten 
satamiin ja lentoasemille, koskeva 
kasvava ongelma heikentää toimialan 
kriittisten toimijoiden toimintaa ja siten 
keskeisten palvelujen tehokasta tarjontaa 
kaikkialla unionissa. 

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Ulkomaisten valtiollisten ja ei-
valtiollisten toimijoiden sekaantuminen 
muodostaa kasvavan uhan unionin 
kriittiselle infrastruktuurille johtuen 
Euroopan ulkopuolisten toimijoiden 
vaikutusvallan tai määräysvallan kasvusta 
kriittisissä liikenneinfrastruktuureissa, 
kuten rautatieyhteyksissä, satamissa tai 
lentoasemissa, mikä on seurausta siitä, 
että ne hankkivat strategisia yrityksiä tai 
tekevät niihin huomattavia sijoituksia ja 
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siirtävät strategista tietoa. 

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Liikenteen toimiala käsittää 
maantie-, rautatie-, lento-, sisävesi- ja 
meriliikenteen alasektorien kriittiset 
toimijat, satamat ja terminaalit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 d) Tietyillä kriittisillä 
infrastruktuureilla, kuten Euroopan 
lennonvarmistusjärjestöllä 
Eurocontrolilla ja Euroopan 
maailmanlaajuisella 
satelliittipaikannusjärjestelmällä 
Galileolla, on yleiseurooppalainen 
ulottuvuus.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Keskinäisen riippuvuuden 
vahvistuminen on seurausta rajat 
ylittävästä toisistaan riippuvaisten 
palvelujen tarjonnan verkostosta, joka 
hyödyntää keskeisiä infrastruktuureita 
koko unionissa energian, liikenteen, 
pankkitoiminnan, rahoitusmarkkinoiden 

(3) Keskinäisen riippuvuuden 
vahvistuminen on seurausta rajat 
ylittävästä toisistaan riippuvaisten 
palvelujen tarjonnan verkostosta, joka 
hyödyntää keskeisiä infrastruktuureita 
koko unionissa energian, liikenteen, 
pankkitoiminnan, rahoitusmarkkinoiden 
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infrastruktuurin, digitaalisen 
infrastruktuurin, juomaveden, jäteveden ja 
terveydenhuollon aloilla, eräillä 
julkishallinnon aloilla sekä avaruusalalla 
siltä osin kuin tarkoitetaan tiettyjen, 
jäsenvaltioiden tai yksityisten tahojen 
omistamista, hallinnoimista ja operoimista 
maainfrastruktuureista riippuvaisten 
palvelujen tarjontaa mutta ei unionin tai 
jonkin muun tahon unionin puolesta osana 
unionin avaruusohjelmia omistamia, 
hallinnoimia tai operoimia 
infrastruktuureita. Tällainen keskinäinen 
riippuvuus merkitsee, että myös alun perin 
yhteen toimijaan tai yhdelle toimialalle 
rajoittuneella häiriöllä voi olla laajoja 
kerrannaisvaikutuksia, minkä seurauksena 
mahdolliset kielteiset vaikutukset 
palvelujen toimittamiseen sisämarkkinoilla 
voivat olla kauaskantoisia ja pitkäkestoisia. 
Covid-19-pandemia on osoittanut, miten 
haavoittuvaisia enenevässä määrin 
toisistaan riippuvaiset yhteiskuntamme 
ovat epätodennäköisten riskien toteutuessa.

infrastruktuurin, digitaalisen 
infrastruktuurin, juomaveden, jäteveden ja 
terveydenhuollon aloilla, eräillä 
julkishallinnon aloilla sekä avaruusalalla 
siltä osin kuin tarkoitetaan tiettyjen, 
jäsenvaltioiden tai yksityisten tahojen 
omistamista, hallinnoimista ja operoimista 
maainfrastruktuureista riippuvaisten 
palvelujen tarjontaa mutta ei unionin tai 
jonkin muun tahon unionin puolesta osana 
unionin avaruusohjelmia omistamia, 
hallinnoimia tai operoimia 
infrastruktuureita. Tällainen keskinäinen 
riippuvuus merkitsee, että myös alun perin 
yhteen toimijaan tai yhdelle toimialalle 
rajoittuneella häiriöllä voi olla laajoja 
kerrannaisvaikutuksia, minkä seurauksena 
mahdolliset kielteiset vaikutukset 
palvelujen toimittamiseen sisämarkkinoilla 
voivat olla kauaskantoisia ja pitkäkestoisia. 
Covid-19-pandemia on osoittanut, miten 
haavoittuvaisia enenevässä määrin 
toisistaan riippuvaiset yhteiskuntamme, 
erityisesti liikenteen ja matkailun 
toimialat, ovat epätodennäköisten riskien 
toteutuessa, ja se on osoittanut liikenteen 
toimialan kaltaisten strategisten 
toimialojen merkityksen, kun otettiin 
käyttöön vihreät rajanylityskaistat, joiden 
avulla varmistettiin turvatut toimitusketjut 
terveydenhuolto- ja hätäpalveluille ja 
varmistettiin välttämätön 
elintarvikehuolto sekä lääkevalmisteiden 
ja farmaseuttisten tuotteiden hankinta, ja 
korostanut tarvetta varmistaa kriittisen 
liikenneinfrastruktuurin häiriönsietokyky 
kaikkialla unionissa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Keskeisten palvelujen tarjoamiseen 
osallistuviin toimijoihin kohdistuu 
enenevässä määrin erilaisia, 

(4) Keskeisten palvelujen tarjoamiseen 
osallistuviin toimijoihin kohdistuu 
enenevässä määrin erilaisia, 
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jäsenvaltioiden lainsäädännössä asetettuja 
vaatimuksia. Koska näille toimijoille 
asetetut turvallisuusvaatimukset eivät ole 
kaikissa jäsenvaltioissa yhtä tiukkoja, 
vaarana on, että tämä vaikuttaa kielteisesti 
yhteiskunnan välttämättömien toimintojen 
tai taloudellisen toiminnan ylläpitämiseen 
koko unionin alueella synnyttäen 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
haittaavia esteitä. Samantyyppisiä 
toimijoita pidetään joissakin jäsenvaltioissa 
kriittisinä mutta toisissa ei, ja lisäksi 
kriittisiksi määriteltyjä toimijoita koskevat 
erilaiset vaatimukset eri jäsenvaltioissa. 
Seurauksena on ylimääräinen ja tarpeeton 
hallinnollinen taakka yrityksille, joilla on 
rajat ylittävää toimintaa, ja erityisesti 
yrityksille, jotka toimivat niissä 
jäsenvaltioissa, joissa sovelletaan muita 
tiukempia vaatimuksia.

jäsenvaltioiden lainsäädännössä asetettuja 
vaatimuksia. Koska näille toimijoille 
asetetut turvallisuusvaatimukset eivät ole 
kaikissa jäsenvaltioissa yhtä tiukkoja, 
vaarana on, että tämä vaikuttaa kielteisesti 
yhteiskunnan välttämättömien toimintojen 
tai taloudellisen toiminnan ylläpitämiseen 
koko unionin alueella synnyttäen 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
haittaavia esteitä ja uhkaa joissain 
tapauksissa jopa unionin kansalaisia. 
Kriittisten toimijoiden häiriönsietokyky 
takaa sijoittajille ja yrityksille 
luotettavuuden ja luottamuksen, jotka 
ovat hyvin toimivien sisämarkkinoiden 
kulmakiviä. Samantyyppisiä toimijoita 
pidetään joissakin jäsenvaltioissa kriittisinä 
mutta toisissa ei, ja lisäksi kriittisiksi 
määriteltyjä toimijoita koskevat erilaiset 
vaatimukset eri jäsenvaltioissa. 
Seurauksena on ylimääräinen ja tarpeeton 
hallinnollinen taakka yrityksille, joilla on 
rajat ylittävää toimintaa, ja erityisesti 
yrityksille, jotka toimivat niissä 
jäsenvaltioissa, joissa sovelletaan muita 
tiukempia vaatimuksia.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sen vuoksi on tarpeen määrittää 
yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset, 
joilla voidaan turvata keskeisten palvelujen 
tarjonta sisämarkkinoilla ja parantaa 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä.

(5) Sen vuoksi on tarpeen määrittää 
yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset, 
joilla voidaan turvata keskeisten palvelujen 
tarjonta sisämarkkinoilla ja parantaa 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä, 
mikä estäisi eroavaisuudet jäsenvaltioiden 
välillä. Tällainen lähestymistapa 
helpottaisi tuleviin riskiarviointeihin 
sovellettavien sellaisten yhteisten 
eritelmien ja menetelmien käyttöönottoa, 
joihin sisältyy yhteisiä 
vähimmäisindikaattoreita kullekin 
toimialalle sekä julkisille että yksityisille 
toimijoille. Tässä yhteydessä tulevassa 
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kehyksessä olisi myös otettava huomioon 
innovointi ja uudet älykkäät teknologiat, 
kuten digitalisaatio, automaatio, 
tiedonhallinta, yhteistoiminnalliset 
älyliikennejärjestelmät, verkottunut ja 
automatisoitu liikkuvuus ja tekoäly, 
erityisesti sellaisilla toimialoilla kuin 
liikenteen toimiala, joka käy parhaillaan 
läpi suurta muutosta. Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) yhteydessä 
infrastruktuurin häiriönsietokyvyn 
parantaminen edellyttää parempia 
hallintajärjestelmiä, joihin sisältyy 
yhdennetty visio, jonka avulla voidaan 
tunnistaa uhat suunnittelu- ja 
käyttövaiheessa (ennaltaehkäisy, seuranta 
ja ylläpito), samalla kun minimoidaan 
vaikutukset hätätilanteissa ja 
varmistetaan nopea yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen elpyminen. Huomiota olisi 
kiinnitettävä erityisesti rajat ylittäviin 
yhteyksiin.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tavoitteen saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi määritettävä kriittiset 
toimijat, joihin olisi kohdistuttava erityisiä 
vaatimuksia ja valvontaa, mutta joille myös 
tarjotaan erityistä tukea ja ohjeistusta 
korkeatasoisen häiriönsietokyvyn 
saavuttamiseksi kaikkien merkittävien 
riskien varalta.

(6) Tavoitteen saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi määritettävä kriittiset 
toimijat, joihin olisi kohdistuttava erityisiä 
vaatimuksia ja valvontaa, mutta joille, 
muun muassa pk-yrityksille, myös 
tarjotaan erityistä tukea, suojausta ja 
ohjeistusta ja tietoisuuden lisäämistä 
korkeatasoisen häiriönsietokyvyn 
saavuttamiseksi kaikkien merkittävien 
riskien varalta.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)



RR\1241337FI.docx 187/211 PE691.047v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Liikenteen toimialan nopea 
teknologinen kehitys ja digitalisointi 
älykkäiden liikkuvuusjärjestelmien, kuten 
vuorovaikutteiset älykkäät 
liikennejärjestelmät, verkotettu ja 
automatisoitu liikkuvuus sekä 
liikkuminen palveluna, lisääntyvän 
käytön kautta korostavat fyysisen ja 
digitaalisen maailman välisiä yhteyksiä 
tällä toimialalla ja edellyttävät tehokasta 
lähestymistapaa häiriösietokykyisen 
digitaalisen liikenneinfrastruktuurin 
mahdollistamiseksi Euroopassa.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyky voitaisiin turvata 
kattavasti, kullakin jäsenvaltiolla olisi 
oltava strategia, jossa määritellään 
tavoitteet ja toteutettavat poliittiset toimet. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niiden kyberturvallisuusstrategiat 
sisältävät kehyksen tämän direktiivin ja 
toisen verkko- ja tietoturvadirektiivin 
mukaisten toimivaltaisten viranomaisten 
välisen koordinoinnin tehostamiselle 
poikkeamia ja kyberuhkia koskevan 
tietojenvaihdon ja valvontatehtävien 
hoitamisen yhteydessä.

(10) Jotta kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyky voitaisiin turvata 
kattavasti, kullakin jäsenvaltiolla olisi 
oltava strategia, jossa määritellään 
tavoitteet ja toteutettavat poliittiset toimet. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja ottaen 
huomioon monien uhkien 
hybridiluonteen jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että niiden strategiat 
sisältävät kehyksen tämän direktiivin ja 
toisen verkko- ja tietoturvadirektiivin 
mukaisten toimivaltaisten viranomaisten 
välisen koordinoinnin tehostamiselle 
poikkeamia ja kyberuhkia- ja muita uhkia 
koskevan tietojenvaihdon ja 
valvontatehtävien hoitamisen yhteydessä.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden toimien kriittisten 
toimijoiden määrittämiseksi ja niiden 
häiriönsietokyvyn turvaamisen tukemiseksi 
olisi perustuttava riskipohjaiseen 
lähestymistapaan, jossa toimet 
kohdennetaan niille toimijoille, joiden 
merkitys yhteiskunnan välttämättömille 
toiminnoille tai taloudelliselle toiminnalle 
on suurin. Kohdennetun lähestymistavan 
varmistamiseksi jokaisen jäsenvaltion olisi 
arvioitava yhdenmukaistetun kehyksen 
puitteissa kaikki luonnon ja ihmisen 
aiheuttamat riskit, jotka saattavat uhata 
keskeisten palvelujen tarjoamista. Tällaisia 
riskejä ovat esimerkiksi onnettomuudet, 
luonnonkatastrofit, uhkat 
kansanterveydelle (esimerkiksi pandemiat) 
ja vihamieliset uhkat, kuten 
terrorismirikokset. Riskejä arvioidessaan 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
muut yleiset tai alakohtaiset 
riskinarvioinnit, jotka on tehty unionin 
muiden säädösten nojalla, sekä toimialojen 
keskinäiset riippuvuudet myös muissa 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. 
Riskinarvioinnin tuloksia olisi 
hyödynnettävä kriittisten toimijoiden 
määrittämisessä ja käytettävä kyseisten 
toimijoiden apuna tässä direktiivissä 
häiriönsietokyvylle asetettujen vaatimusten 
täyttämisessä.

(11) Jäsenvaltioiden toimien kriittisten 
toimijoiden määrittämiseksi ja niiden 
häiriönsietokyvyn turvaamisen tukemiseksi 
olisi perustuttava riskipohjaiseen 
lähestymistapaan, jossa toimet 
kohdennetaan niille toimijoille, joiden 
merkitys yhteiskunnan välttämättömille 
toiminnoille tai taloudelliselle toiminnalle 
on suurin, esimerkiksi multimodaalisille 
liikennekeskuksille, kuten satamille, 
rautatieinfrastruktuurille ja 
ilmaliikenteen hallinnalle. Kohdennetun 
lähestymistavan varmistamiseksi jokaisen 
jäsenvaltion olisi arvioitava 
yhdenmukaistetun kehyksen puitteissa 
kaikki luonnon ja ihmisen aiheuttamat 
riskit, jotka saattavat uhata keskeisten 
palvelujen tarjoamista. Tällaisia riskejä 
ovat esimerkiksi onnettomuudet, 
luonnonkatastrofit, ilmastonmuutos, uhkat 
kansanterveydelle (esimerkiksi pandemiat), 
rikollisten soluttautuminen ja vihamieliset 
uhkat, kuten ulkomainen sekaantuminen 
ja terrorismirikokset. Tällaisten 
arviointien olisi perustuttava uusimpaan 
tieteelliseen tietoon kehittyvistä uhista, ja 
niitä olisi päivitettävä säännöllisesti 
tämän tiedon pohjalta, jotta voidaan 
varmistaa oikea-aikainen sopeutuminen 
muuttuvaan uhkaympäristöön. Riskejä 
arvioidessaan jäsenvaltioiden olisi otettava 
huomioon muut yleiset tai alakohtaiset 
riskinarvioinnit, jotka on tehty unionin 
muiden säädösten nojalla, sekä toimialojen 
keskinäiset riippuvuudet myös muissa 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. 
Riskinarvioinnin tuloksia olisi 
hyödynnettävä kriittisten toimijoiden 
määrittämisessä ja käytettävä kyseisten 
toimijoiden apuna tässä direktiivissä 
häiriönsietokyvylle asetettujen vaatimusten 
täyttämisessä.

Tarkistus 14



RR\1241337FI.docx 189/211 PE691.047v02-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jotta voidaan täysin varmistaa 
asianmukainen lähestymistapa 
haavoittuvuuksien vähentämiseksi ja 
jäsenvaltioiden häiriönsietokyvyn 
parantamiseksi kriittisiin toimijoihin 
kohdistuvien uhkien johdosta, on tärkeää, 
että tarvittaessa paikallis- ja 
alueyhteisöjen häiriösietokykyä 
ylläpidetään kriittisille toimijoille 
merkittävästä häiriöstä syntyvien 
mahdollisten seuraamuksien varalta.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Sovellettavan unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
mukaan lukien Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2019/4521 a, jolla 
perustetaan unioniin tulevien ulkomaisten 
suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut 
puitteet, kriittisten infrastruktuurien 
ulkomaisesta omistuksesta unionissa 
aiheutuva mahdollinen uhka on syytä 
ottaa huomioon, sillä palvelut, talous ja 
unionin kansalaisten vapaa liikkuvuus ja 
turvallisuus riippuvat elintärkeän 
infrastruktuurin asianmukaisesta 
toiminnasta. Jäsenvaltioiden ja komission 
olisi valppaasti seurattava unionissa 
sijaitsevien kriittisten toimijoiden 
toimintaan kohdistuvia ulkomaisia 
taloudellisia sijoituksia ja sitä, mitä 
seurauksia tällaisilla sijoituksilla voisi 
olla kykyyn estää merkittävät häiriöt.
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/452, annettu 19 päivänä 
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maaliskuuta 2019, unioniin tulevien 
ulkomaisten suorien sijoitusten 
seurantaan tarkoitettujen puitteiden 
perustamisesta (EUVL L 79I, 21.3.2019, 
s. 1).

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioiden olisi tuettava 
kriittisiä toimijoita niiden 
häiriönsietokyvyn vahvistamisessa niille 
tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta toimijoiden omaa 
oikeudellista vastuuta varmistaa 
velvoitteiden noudattaminen. Jäsenvaltiot 
voisivat erityisesti laatia ohjemateriaaleja 
ja menetelmiä, tukea 
häiriönsietokykytestien järjestämistä ja 
järjestää kriittisille toimijoille koulutusta. 
Lisäksi, kun otetaan huomioon toimijoiden 
ja toimialojen keskinäinen riippuvuus, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tiedonjakovälineitä, jotka tukevat kriittisten 
toimijoiden välistä vapaaehtoista tietojen 
vaihtoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa vahvistettujen 
kilpailusääntöjen soveltamista.

(19) Jäsenvaltioiden olisi tuettava 
kriittisiä toimijoita niiden 
häiriönsietokyvyn vahvistamisessa niille 
tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta toimijoiden omaa 
oikeudellista vastuuta varmistaa 
velvoitteiden noudattaminen. Jäsenvaltiot 
voisivat erityisesti laatia ohjemateriaaleja 
ja menetelmiä, lisätä tietoisuutta, tukea 
häiriönsietokykytestien järjestämistä ja 
järjestää kriittisille toimijoille koulutusta. 
Lisäksi, kun otetaan huomioon toimijoiden 
ja toimialojen keskinäinen riippuvuus, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tiedonjakovälineitä, jotka tukevat kriittisten 
toimijoiden välistä vapaaehtoista tietojen 
vaihtoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa vahvistettujen 
kilpailusääntöjen soveltamista. Tällaisten 
koulutusten ja välineiden olisi edistettävä 
tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
erityisesti nopeasti muuttuvissa riskeissä, 
kuten kyberturvallisuuteen ja 
ilmastonmuutokseen liittyvissä riskeissä. 
Tällaisia koulutuksia ja välineitä olisi 
tarjottava tarvittaessa myös muille 
asiaankuuluville sidosryhmille. 

Tarkistus 17
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a)  Pannessaan tätä direktiiviä 
täytäntöön jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava kaikki tarvittavat toimet 
erityisesti pk-yrityksille aiheutuvan 
liiallisen hallinnollisen rasitteen 
estämiseksi ja päällekkäisyyksien tai 
tarpeettomien velvoitteiden välttämiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi pyydettäessä 
autettava ja tuettava asianmukaisen tuen 
tarjoamisessa pk-yrityksille tämän 
direktiivin edellyttämien teknisten ja 
organisatoristen toimenpiteiden 
toteuttamisessa.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta kriittiset toimijat voivat 
varmistaa häiriönsietokykynsä, niiden olisi 
ymmärrettävä kokonaisvaltaisesti kaikki 
niihin kohdistuvat merkitykselliset riskit ja 
analysoitava kyseiset riskit. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi niiden olisi 
suoritettava riskinarviointeja 
erityisolosuhteidensa ja kyseisten riskien 
kehittymisen sitä edellyttäessä ja joka 
tapauksessa aina neljän vuoden välein. 
Kriittisten toimijoiden suorittamien 
riskinarviointien olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden suorittamaan 
riskinarviointiin.

(20) Jotta kriittiset toimijat voivat 
varmistaa häiriönsietokykynsä, niiden olisi 
ymmärrettävä kokonaisvaltaisesti kaikki 
niihin kohdistuvat merkitykselliset riskit ja 
analysoitava kyseiset riskit sekä 
toteutettava toimenpiteet niiden 
torjumiseksi. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi niiden olisi suoritettava 
riskinarviointeja erityisolosuhteidensa ja 
kyseisten riskien kehittymisen sitä 
edellyttäessä ja joka tapauksessa aina 
neljän vuoden välein. Kriittisten 
toimijoiden suorittamien riskinarviointien 
olisi perustuttava jäsenvaltioiden 
suorittamaan riskinarviointiin. Niiden olisi 
myös perustuttava kullekin toimialalle 
yhteisiin eritelmiin ja menetelmiin. Jotta 
voidaan välttää eroavaisuuksia 
jäsenvaltioiden välillä, niihin olisi 
sisällyttävä vähimmäisindikaattorit. 
Niihin olisi sisällyttävä myös 
valmiussuunnitelmat. 
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Turvallisuusnormeja ja -todistuksia 
koskevia vaatimuksia on tarpeen 
kiireellisesti yhdenmukaistaa kriittisen 
infrastruktuurin toimialojen lisäksi 
turvallisten pysäköintialueiden ja 
levähdysalueiden kohdalla, sikäli kuin 
niissä tulkinnat poikkeavat yhä toisistaan. 

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 300/200828, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 725/200429 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2005/65/EY30 vahvistetaan 
ilmailun ja merikuljetusten toimialojen 
toimijoihin sovellettavat vaatimukset 
ehkäistä laittomien tekojen aiheuttamat 
välikohtaukset ja torjua ja hillitä tällaisten 
välikohtausten aiheuttamia seurauksia. 
Vaikka tämän direktiivin edellyttämät 
toimenpiteet ovat riskien ja toteutettavien 
toimenpiteiden suhteen laaja-alaisempia, 
näiden toimialojen kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä koskevan suunnitelman 
tai vastaavien asiakirjojen olisi vastattava 
näiden unionin muiden säädösten 
mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä. Kun 
häiriönsietokykyä parantavia toimenpiteitä 
toteutetaan tämän direktiivin nojalla, 
kriittiset toimijat voisivat lisäksi ottaa 
huomioon toimialakohtaisissa 
toimintalinjoissa, kuten EU:n rautateiden 
henkilöliikenteen turvallisuusfoorumissa31, 
laaditut velvoittamattomat ohjeet ja hyviä 
käytäntöjä koskevat asiakirjat.

(23) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 300/200828, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 725/200429 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2005/65/EY30 vahvistetaan 
ilmailun ja merikuljetusten toimialojen 
toimijoihin sovellettavat vaatimukset 
ehkäistä laittomien tekojen aiheuttamat 
välikohtaukset ja torjua ja hillitä tällaisten 
välikohtausten aiheuttamia seurauksia. 
Vaikka tämän direktiivin edellyttämät 
toimenpiteet ovat riskien ja toteutettavien 
toimenpiteiden suhteen laaja-alaisempia, 
näiden toimialojen kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä koskevan suunnitelman 
tai vastaavien asiakirjojen olisi vastattava 
näiden unionin muiden säädösten 
mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä. 
Lisäksi kriittisten toimijoiden olisi 
otettava huomioon Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi 2008/96/EY30 a, 
jolla otetaan käyttöön verkon laajuinen 
tiearviointi onnettomuusriskien 
kartoittamiseksi ja kohdennettu 
tieturvallisuustarkastus, jonka 
tarkoituksena on tunnistaa vaaralliset 
olosuhteet, puutteet ja ongelmat, jotka 
lisäävät onnettomuuksien ja 
vammautumisen riskiä, olemassa olevalle 
tielle tai tieosuudelle maastossa tehtävän 
tarkastuksen perusteella. Kriittisten 
toimijoiden suojelun ja häiriönsietokyvyn 
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varmistaminen on erittäin tärkeää 
rautatiealalle, ja, kun häiriönsietokykyä 
parantavia toimenpiteitä toteutetaan tämän 
direktiivin nojalla, kriittisiä toimijoita 
kannustetaan ottamaan huomioon 
toimialakohtaisissa toimintalinjoissa, kuten 
EU:n rautateiden henkilöliikenteen 
turvallisuusfoorumissa31, laaditut 
velvoittamattomat ohjeet ja hyviä 
käytäntöjä koskevat asiakirjat.

__________________ __________________
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 300/2008, annettu 11 
päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä 
siviili-ilmailun turvaamista koskevista 
säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 
2320/2002 kumoamisesta (EUVL L 97, 
9.4.2008, s. 72).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 300/2008, annettu 11 
päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä 
siviili-ilmailun turvaamista koskevista 
säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 
2320/2002 kumoamisesta (EUVL L 97, 
9.4.2008, s. 72).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 
päivänä maaliskuuta 2004, alusten ja 
satamarakenteiden turvatoimien 
parantamisesta (EUVL L 129, 29.4.2004, s. 
6).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 
päivänä maaliskuuta 2004, alusten ja 
satamarakenteiden turvatoimien 
parantamisesta (EUVL L 129, 29.4.2004, s. 
6).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2005/65/EY, annettu 26 päivänä 
lokakuuta 2005, satamien turvallisuuden 
parantamisesta (EUVL L 310, 25.11.2005, 
s. 28).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2005/65/EY, annettu 26 päivänä 
lokakuuta 2005, satamien turvallisuuden 
parantamisesta (EUVL L 310, 25.11.2005, 
s. 28).
30 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/96/EY, annettu 19 päivänä 
marraskuuta 2008, tieinfrastruktuurin 
turvallisuuden hallinnasta (EUVL L 319, 
29.11.2008, s. 59).

31 Komission päätös, annettu 29 päivänä 
kesäkuuta 2018, EU:n rautateiden 
henkilöliikenteen turvallisuusfoorumin 
perustamisesta C/2018/4014.

31 Komission päätös, annettu 29 päivänä 
kesäkuuta 2018, EU:n rautateiden 
henkilöliikenteen turvallisuusfoorumin 
perustamisesta C/2018/4014.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(24) Riski siitä, että kriittisten 
toimijoiden työntekijät hyödyntävät 
esimerkiksi käyttöoikeuksiaan 
aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa, on yhä 
suurempi ongelma. Väkivaltaiseen 
ääriliikehdintään ja terrorismiin johtavan 
radikalisoitumisen lisääntyminen pahentaa 
tätä riskiä. Sen vuoksi on tarpeen antaa 
kriittisille toimijoille mahdollisuus pyytää 
tiettyihin henkilöstönsä ryhmiin kuuluvien 
henkilöiden taustan tarkistusta ja lisäksi 
varmistaa, että asianomaiset viranomaiset 
arvioivat pyynnöt viipymättä soveltuvien 
unionin ja kansallisten sääntöjen, mukaan 
lukien henkilötietojen suojaa koskevien 
sääntöjen mukaisesti.

(24) Riski siitä, että kriittisten 
toimijoiden työntekijät hyödyntävät 
esimerkiksi käyttöoikeuksiaan 
aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa, on yhä 
suurempi ongelma. Tämä koskee erityisesti 
liikenteen toimialan kriittisiä toimijoita, 
kuten satamien ja lentokenttien kaltaisia 
logistiikkakeskuksia, joissa rikollisten 
soluttautuminen on paikoin merkittävä ja 
kasvava ongelma. Väkivaltaiseen 
ääriliikehdintään ja terrorismiin johtavan 
radikalisoitumisen lisääntyminen pahentaa 
tätä riskiä. Sen vuoksi on tarpeen antaa 
kriittisille toimijoille mahdollisuus pyytää 
tiettyihin henkilöstönsä ryhmiin kuuluvien 
henkilöiden taustan tarkistusta ja lisäksi 
varmistaa, että asianomaiset viranomaiset 
arvioivat pyynnöt viipymättä soveltuvien 
unionin ja kansallisten sääntöjen, mukaan 
lukien henkilötietojen suojaa koskevien 
sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kriittisten toimijoiden olisi 
ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille heti, kun se on kyseisissä 
olosuhteissa kohtuudella mahdollista 
poikkeamista, jotka merkittävästi 
häiritsevät tai voisivat merkittävästi häiritä 
niiden toimintaa. Ilmoituksen olisi 
mahdollistettava toimivaltaisten 
viranomaisten nopea ja asianmukainen 
reagointi poikkeamaan ja annettava niille 
kattava yleiskuva kriittisiin toimijoihin 
kohdistuvista kokonaisriskeistä. Tätä 
varten olisi vahvistettava tiettyjä 
poikkeamia koskeva ilmoitusmenettely 
sekä parametrit, joiden perusteella voidaan 
määrittää, milloin todellinen tai 

(25) Kriittisten toimijoiden olisi 
ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille heti, kun se on kyseisissä 
olosuhteissa kohtuudella mahdollista, ja 
muille toimijoille vapaaehtoisuuden 
pohjalta poikkeamista, jotka merkittävästi 
häiritsevät tai voisivat merkittävästi häiritä 
niiden toimintaa. Ilmoituksen olisi 
mahdollistettava toimivaltaisten 
viranomaisten nopea ja asianmukainen 
reagointi poikkeamaan ja annettava niille 
kattava yleiskuva kriittisiin toimijoihin 
kohdistuvista kokonaisriskeistä. Tätä 
varten olisi vahvistettava tiettyjä 
poikkeamia koskeva ilmoitusmenettely 
sekä parametrit, joiden perusteella voidaan 
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mahdollinen häiriötapahtuma on 
merkittävä ja poikkeamista olisi 
ilmoitettava. Koska tällaisten häiriöiden 
vaikutukset ovat mahdollisesti rajat 
ylittäviä, olisi vahvistettava menettely, 
jolla jäsenvaltiot voivat ilmoittaa asiasta 
keskitettyjen yhteyspisteiden kautta muille 
jäsenvaltioille, joita tilanne koskettaa.

määrittää, milloin todellinen tai 
mahdollinen häiriötapahtuma on 
merkittävä ja poikkeamista olisi 
ilmoitettava. Koska tällaisten häiriöiden 
vaikutukset ovat mahdollisesti rajat 
ylittäviä, olisi vahvistettava menettely, 
jolla jäsenvaltiot voivat ilmoittaa asiasta 
keskitettyjen yhteyspisteiden kautta muille 
jäsenvaltioille, joita tilanne koskettaa.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Tässä direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä kriittisten toimijoiden 
korkeatasoisen häiriönsietokyvyn 
saavuttamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
keskeisten palvelujen tarjoaminen 
unionissa ja parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä 1. Tätä varten tällä direktiivillä

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) strategiset tavoitteet ja painopisteet 
kriittisten toimijoiden yleisen 
häiriönsietokyvyn parantamiseksi ottaen 
huomioon rajat ylittävät ja eri toimialojen 

a) strategiset tavoitteet ja painopisteet 
kriittisten toimijoiden yleisen 
häiriönsietokyvyn parantamiseksi ottaen 
huomioon rajat ylittävät ja eri toimialojen 
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keskinäiset riippuvuussuhteet; keskinäiset riippuvuussuhteet ja 
toimijoiden välisen tiedonvaihdon tarve;

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuvaus kriittisten toimijoiden 
yleisen häiriönsietokyvyn parantamiseen 
tarvittavista toimenpiteistä, mukaan lukien 
kansallinen riskinarviointi, kriittisten 
toimijoiden ja kriittisiä toimijoita 
vastaavien toimijoiden määrittäminen sekä 
tämän luvun mukaisesti toteuttavat 
toimenpiteet kriittisten toimijoiden 
tukemiseksi;

c) kuvaus kriittisten toimijoiden 
yleisen häiriönsietokyvyn parantamiseen 
tarvittavista toimenpiteistä, mukaan lukien 
kansallinen riskinarviointi, kriittisten 
toimijoiden ja kriittisiä toimijoita 
vastaavien toimijoiden määrittäminen, 
kriittisiin toimijoihin liittyvät 
ylläpitovaatimukset sekä tämän luvun 
mukaisesti toteuttavat toimenpiteet 
kriittisten toimijoiden tukemiseksi;

Perustelu

Kriittisten toimijoiden asianmukaisella ylläpidolla on olennainen merkitys niiden toiminnan 
ja siten riskien sietokyvyn kannalta. Tämä on erityisen tärkeää liikenteen toimialalla, kun on 
kyse rautatieliikenteen kaltaisista liikennemuodoista, jotka edellyttävät korkeita 
kunnossapitovaatimuksia.

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

d a) strategiat tai muut aloitteet, joiden 
tarkoituksena on parantaa paikallis- ja 
alueyhteisöjen selviytymiskykyä, ottaen 
tarvittaessa huomioon merkittävän 
häiriön tai merkittävien häiriöiden 
mahdolliset seuraukset kriittisille 
toimijoille;

Tarkistus 27
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) etenemissuunnitelma, jossa 
esitetään yksityiskohtaisesti tarvittavat 
toimenpiteet, jotka kriittisten toimijoiden 
on toteutettava, jotta ne voivat parantaa 
kykyään selviytyä ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista saavuttamalla 
ilmastoneutraalit toimet vuoteen 2050 
mennessä ja jotta ne voivat saavuttaa 
kansalliset ja unionin tavoitteet 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä olevan 8 artiklan mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
on laadittava luettelo keskeisistä 
palveluista liitteessä tarkoitetuilla 
toimialoilla. Niiden on tehtävä viimeistään 
... päivänä ...kuuta ... [kolmen vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] 
ja sen jälkeen tarvittaessa ja vähintään 
neljän vuoden välein arviointi kaikista 
kyseisten keskeisten palvelujen 
tarjoamiseen mahdollisesti vaikuttavista 
merkityksellisistä riskeistä kriittisten 
toimijoiden määrittämiseksi 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti ja näiden kriittisten 
toimijoiden avustamiseksi 11 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamisessa.

Jäljempänä olevan 8 artiklan mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
on laadittava luettelo keskeisistä 
palveluista liitteessä tarkoitetuilla 
toimialoilla. Niiden on tehtävä viimeistään 
... päivänä ...kuuta ... [kolmen vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] 
ja sen jälkeen tarvittaessa ja vähintään 
neljän vuoden välein arviointi kaikista 
kyseisten keskeisten palvelujen 
tarjoamiseen mahdollisesti vaikuttavista 
merkityksellisistä riskeistä käyttämällä 
yhdenmukaisia eritelmiä tai menetelmiä 
ja yksityiskohtaisia indikaattoreita kunkin 
toimialan erityispiirteiden mukaan 
kriittisten toimijoiden määrittämiseksi 5 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ja näiden 
kriittisten toimijoiden avustamiseksi 11 
artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamisessa, jotta voidaan varmistaa 
palvelujen vähimmäistaso ja kriittisen 
infrastruktuurin häiriönsietokyky.
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riskinarvioinnissa on käsiteltävä kaikkia 
merkityksellisiä luonnonriskejä ja ihmisen 
aiheuttamia riskejä, mukaan lukien 
onnettomuudet, luonnonkatastrofit, 
kansanterveysuhat ja vihamieliset uhat, 
kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä (EU) 2017/54134 tarkoitetut 
terrorismirikokset.

Riskinarvioinnissa on käsiteltävä kaikkia 
merkityksellisiä luonnonriskejä ja ihmisen 
aiheuttamia riskejä, mukaan lukien 
onnettomuudet, luonnonkatastrofit, 
kansanterveysuhat, rikollisten 
soluttautuminen ja vihamieliset uhat, 
kuten kyberhyökkäykset, ulkomainen 
sekaantuminen ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/54134 
tarkoitetut terrorismirikokset.

__________________ __________________
34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 
päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 
2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 
88, 31.3.2017, s. 6).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 
päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 
2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 
88, 31.3.2017, s. 6).

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi laatia yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa vapaaehtoisen 
yhteisen raportointimallin 4 kohdan 
noudattamiseksi.

5. Komissio laatii yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa yhteisen 
raportointimallin 4 kohdan 
noudattamiseksi.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta



RR\1241337FI.docx 199/211 PE691.047v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

6. Jäljempänä olevaa IV lukua 
sovellettaessa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kriittiset toimijat antavat 
3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 8 artiklan 
mukaisesti nimeämille toimivaltaisille 
viranomaisille tiedon siitä, tarjoavatko ne 
keskeisiä palveluja useammalle kuin 
yhdelle kolmasosalle tai useammassa kuin 
yhdessä kolmasosassa jäsenvaltioista. Jos 
ne tarjoavat, kyseisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava kyseiset kriittiset toimijat 
komissiolle ilman aiheetonta viivytystä.

6. Jäljempänä olevaa IV lukua 
sovellettaessa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kriittiset toimijat antavat 
3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 8 artiklan 
mukaisesti nimeämille toimivaltaisille 
viranomaisille tiedon siitä, tarjoavatko ne 
keskeisiä palveluja useammalle kuin 
kahdelle tai useammassa kuin kahdessa 
jäsenvaltiossa. Jos ne tarjoavat, kyseisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava kyseiset 
kriittiset toimijat komissiolle ilman 
aiheetonta viivytystä.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaikutukset, joita poikkeamilla 
voisi vakavuutensa ja kestonsa perusteella 
olla talouden ja yhteiskunnan toimintoihin, 
ympäristöön ja yleiseen turvallisuuteen;

c) vaikutukset, joita poikkeamilla 
voisi vakavuutensa ja kestonsa perusteella 
olla talouden ja yhteiskunnan toimintoihin, 
ympäristöön ja yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen;

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tuettava kriittisiä 
toimijoita niiden häiriönsietokyvyn 
parantamiseksi. Tukeen voi kuulua 
ohjemateriaalin ja menetelmien laatiminen, 
kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä 
testaavien harjoitusten järjestämisen 
tukeminen ja niiden henkilöstön koulutus.

1. Jäsenvaltioiden on tuettava kriittisiä 
toimijoita niiden häiriönsietokyvyn 
parantamiseksi. Tukeen voi kuulua 
ohjemateriaalin ja menetelmien laatiminen, 
tietoisuuden lisääminen, kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokykyä testaavien 
harjoitusten järjestämisen tukeminen ja 
niiden henkilöstön koulutus.
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Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Riskinarvioinnissa on käsiteltävä kaikkia 4 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
merkityksellisiä riskejä, jotka voivat 
aiheuttaa häiriöitä keskeisten palvelujen 
tarjoamisessa. Siinä on otettava huomioon 
liitteessä tarkoitettujen muiden toimialojen 
mahdollinen riippuvuus kriittisen toimijan 
tarjoamasta keskeisestä palvelusta, 
tapauksen mukaan myös 
naapurijäsenvaltioissa ja kolmansissa 
maissa, sekä vaikutukset, joita keskeisten 
palvelujen tarjoamisen häiriintymisellä 
yhdellä tai useammalla kyseisellä 
toimialalla voi olla kriittisen toimijan 
tarjoamaan keskeiseen palveluun.

Riskinarvioinnissa on käsiteltävä kaikkia 4 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
merkityksellisiä riskejä, jotka voivat 
aiheuttaa häiriöitä keskeisten palvelujen 
tarjoamisessa, mikä vaikeuttaisi 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. 
Siinä on otettava huomioon liitteessä 
tarkoitettujen muiden toimialojen 
mahdollinen riippuvuus kriittisen toimijan 
tarjoamasta keskeisestä palvelusta, 
tapauksen mukaan myös 
naapurijäsenvaltioissa ja kolmansissa 
maissa, sekä vaikutukset, joita keskeisten 
palvelujen tarjoamisen häiriintymisellä 
yhdellä tai useammalla kyseisellä 
toimialalla voi olla kriittisen toimijan 
tarjoamaan keskeiseen palveluun. 

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) herkkien alueiden, tilojen ja muun 
infrastruktuurin riittävän fyysisen 
suojauksen varmistamiseksi, mukaan 
lukien aitaaminen, esteet, 
kehävalvontavälineet ja -käytännöt sekä 
ilmaisulaitteet ja kulunvalvonta;

b) herkkien alueiden, tilojen ja muun 
infrastruktuurin riittävän huollon ja 
fyysisen suojauksen varmistamiseksi, jotta 
voidaan pidentää tällaisten olemassa 
olevien infrastruktuurien elinkaarta. 
Suojaaviin toimenpiteisiin voi sisältyä 
aitaaminen, esteet, kehävalvontavälineet ja 
-käytännöt sekä ilmaisulaitteet, 
hätäviestijärjestelmät toimivaltaisille 
viranomaisille ilmoittamiseksi ja 
kulunvalvonta;

Tarkistus 36
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) a–e alakohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä tiedottamiseksi 
asianomaiselle henkilöstölle.

f) mahdollisesti ilmenevistä 
poikkeamista ja häiriöistä, myös 
rikollisten soluttautumisesta, sekä a–e 
alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä 
tiedottamiseksi asianomaiselle 
henkilöstölle.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio järjestää kriittisen 
toimijan määrittäneen jäsenvaltion 
pyynnöstä ja kyseisen kriittisen toimijan 
suostumuksella neuvontaoperaatioita, 
jotka toteutetaan 15 artiklan 4, 5, 7 ja 8 
kohdassa säädettyjen järjestelyjen 
mukaisesti ja joiden tarkoituksena on 
neuvoa kriittistä toimijaa sen III luvun 
mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. 
Neuvontaoperaation on raportoitava 
havainnoistaan komissiolle sekä kyseiselle 
jäsenvaltiolle ja kriittiselle toimijalle.

3. Komissio järjestää kriittisen 
toimijan määrittäneen jäsenvaltion 
pyynnöstä neuvontaoperaatioita, jotka 
toteutetaan 15 artiklan 4, 5, 7 ja 8 kohdassa 
säädettyjen järjestelyjen mukaisesti ja 
joiden tarkoituksena on neuvoa kriittistä 
toimijaa sen III luvun mukaisten 
velvoitteiden täyttämisessä. 
Neuvontaoperaation on raportoitava 
havainnoistaan komissiolle sekä kyseiselle 
jäsenvaltiolle ja kriittiselle toimijalle.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
mahdollisimman pian 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen saatuaan annettava ilmoituksen 
tehneelle kriittiselle toimijalle 
asiaankuuluvat tiedot sen tekemään 
ilmoitukseen liittyvistä jatkotoimista, 
mukaan lukien tiedot, jotka voivat tukea 

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
mahdollisimman pian 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen saatuaan annettava ilmoituksen 
tehneelle kriittiselle toimijalle 
asiaankuuluvat tiedot sen tekemään 
ilmoitukseen liittyvistä jatkotoimista, 
mukaan lukien tiedot, jotka voivat tukea 
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kriittisen toimijan tehokasta reagointia 
poikkeamaan.

kriittisen toimijan tehokasta reagointia 
poikkeamaan. Jos ilmoitus liittyy 
ihmishengelle aiheutuvaan välittömään 
uhkaan, toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että asiaankuuluvat yleiset 
turvallisuus- ja järjestyspalvelut otetaan 
käyttöön ja tarvittaessa lähetetään 
poikkeamapaikkaan mahdollisimman 
lyhyen ajan kuluessa.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimijaa pidetään Euroopan 
kannalta erityisen merkittävänä kriittisenä 
toimijana, kun se on määritetty kriittiseksi 
toimijaksi ja se tarjoaa keskeisiä palveluja 
useammalle kuin yhdelle kolmasosalle tai 
useammassa kuin yhdessä kolmasosassa 
jäsenvaltioista ja tästä on ilmoitettu 
komissiolle 5 artiklan 1 ja 6 kohdan 
mukaisesti.

2. Toimijaa pidetään Euroopan 
kannalta erityisen merkittävänä kriittisenä 
toimijana, kun se on määritetty kriittiseksi 
toimijaksi ja se tarjoaa keskeisiä palveluja 
useammalle kuin kahdelle jäsenvaltiolle 
tai useammassa kuin kahdessa 
jäsenvaltiossa ja tästä on ilmoitettu 
komissiolle 5 artiklan 1 ja 6 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sellaisten parhaiden käytäntöjen 
vaihtamisen helpottaminen, jotka liittyvät 
jäsenvaltioiden 5 artiklan mukaisesti 
suorittamaan kriittisten toimijoiden 
määrittämiseen, myös rajat ylittävien 
riippuvuussuhteiden sekä riskien ja 
poikkeamien osalta;

c) sellaisten parhaiden käytäntöjen 
vaihtamisen helpottaminen, jotka liittyvät 
jäsenvaltioiden 5 artiklan mukaisesti 
suorittamaan kriittisten toimijoiden 
määrittämiseen, myös rajat ylittävien ja 
monialaisten riippuvuussuhteiden sekä 
riskien ja poikkeamien osalta;

Tarkistus 41
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tietojen ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtaminen kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä koskevan tutkimuksen ja 
kehityksen osalta tämän direktiivin 
mukaisesti;

h) tietojen ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtaminen kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä koskevan innovoinnin, 
tutkimuksen ja kehityksen osalta tämän 
direktiivin mukaisesti;

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voidaan arvioida, 
noudattavatko jäsenvaltioiden 5 artiklan 
mukaisesti kriittisiksi toimijoiksi 
määrittämät toimijat tämän direktiivin 
mukaisia velvoitteita, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toimivaltaisilla 
viranomaisilla on valtuudet ja keinot

1. Jotta voidaan arvioida, 
noudattavatko jäsenvaltioiden 5 artiklan 
mukaisesti kriittisiksi toimijoiksi 
määrittämät toimijat tämän direktiivin 
mukaisia velvoitteita, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toimivaltaisilla 
viranomaisilla on valtuudet, keinot sekä 
henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaisilla viranomaisilla on 
valtuudet ja keinot pyytää, jos se on 
tarpeen niiden tämän direktiivin mukaisten 
tehtävien suorittamiseksi, että 
jäsenvaltioiden 5 artiklan mukaisesti 
kriittisiksi toimijoiksi määrittämät toimijat 
toimittavat kyseisten viranomaisten 
asettamassa kohtuullisessa määräajassa

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaisilla viranomaisilla on 
valtuudet, keinot sekä henkilöresurssit ja 
taloudelliset resurssit pyytää, jos se on 
tarpeen niiden tämän direktiivin mukaisten 
tehtävien suorittamiseksi, että 
jäsenvaltioiden 5 artiklan mukaisesti 
kriittisiksi toimijoiksi määrittämät toimijat 
toimittavat kyseisten viranomaisten 
asettamassa kohtuullisessa määräajassa
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Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee määräajoin uudelleen 
tämän direktiivin toimivuutta ja laatii 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Kertomuksessa arvioidaan 
erityisesti tämän direktiivin vaikutusta ja 
sen tuomaa lisäarvoa kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvyn varmistamiseen sekä 
sitä, olisiko direktiivin soveltamisalaa 
laajennettava kattamaan muita toimialoja 
tai alasektoreita. Ensimmäinen kertomus 
annetaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ... 
[kuuden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta], ja siinä arvioidaan 
erityisesti, olisiko direktiivin 
soveltamisalaa laajennettava kattamaan 
elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja 
jakeluala.

Komissio tarkastelee määräajoin uudelleen 
tämän direktiivin toimivuutta ja laatii 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Kertomuksessa arvioidaan 
erityisesti tämän direktiivin vaikutusta ja 
sen tuomaa lisäarvoa kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokyvyn varmistamiseen sekä 
sitä, olisiko direktiivin soveltamisalaa 
laajennettava kattamaan muita toimialoja 
tai alasektoreita. Ensimmäinen kertomus 
annetaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ... 
[neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta], ja siinä arvioidaan 
erityisesti, olisiko direktiivin 
soveltamisalaa laajennettava kattamaan 
elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja 
jakeluala.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee uudelleen 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuuden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta] tämän direktiivin ja 
toimialakohtaisten säädösten 
soveltamista. Tarkastelussa keskitytään 
yksilöimään päällekkäisyyksiä 
asianomaisissa säädöksissä, 
sääntelyvaatimuksissa tai menettelyissä 
sekä päällekkäisyyksiä niiden välillä, jotta 
voidaan parantaa tämän direktiivin ja 
asiaankuuluvan toimialakohtaisen 
lainsäädännön välistä johdonmukaisuutta 
ja oikeusvarmuutta. Komissio laatii tätä 
varten kertomuksen, jonka se toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja 
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liittää siihen tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä ... 
päivästä ...kuuta ... [kahden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
+ yksi päivä].

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä ... 
päivästä ...kuuta ... [30 kuukauden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
+ yksi päivä]. 

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
Liite – taulukko – kohta 2: Liikenne – e alakohta (uusi)

Komission teksti

– Asetuksen (EY) N:o 300/20086 3 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut lentoliikenteen harjoittajat 

– Direktiivin 2009/12/EY7 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
lentoaseman pitäjät, kyseisen direktiivin 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut lentoasemat, mukaan lukien asetuksen (EU) N:o 
1315/20138 liitteessä II olevassa 2 jaksossa luetellut 
ydinverkon lentoasemat, sekä lentoasemilla sijaitsevia 
lisärakennelmia ja -laitteita hoitavat toimijat

2. Liikenne a) 
Ilmali
ikenn
e

– Asetuksen (EY) N:o 549/20049 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja lennonjohtopalveluja tarjoavat 
liikenteenhallinnan ylläpitäjät

– Direktiivin 2012/34/EU10 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
rataverkon haltijat

b) 
Raide
liiken
ne

– Direktiivin 2012/34/EU 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
rautatieyritykset, mukaan lukien direktiivin 2012/34/EU 3 
artiklan 12 kohdassa tarkoitetut palvelupaikan ylläpitäjät

c) 
Vesili
ikenn
e

– Asetuksen (EY) N:o 725/200411 liitteessä I merenkulun 
osalta tarkoitetut sisävesillä, merillä ja rannikoilla matkustaja- 
ja rahtiliikennettä hoitavat yhtiöt, lukuun ottamatta tällaisten 
yhtiöiden liikennöimiä yksittäisiä aluksia
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– Direktiivin 2005/65/EY12 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen satamien hallinnointielimet, mukaan lukien 
niiden asetuksen (EY) N:o 725/2004 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitetut satamarakenteet, sekä toimijat, jotka huolehtivat 
töistä ja laitteistoista satamien alueella

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/59/EY13 3 artiklan o alakohdassa tarkoitettujen 
alusliikennepalvelujen tarjoajat

d) 
Tielii
kenne

– Liikenteenhallinnasta vastaavat komission delegoidun 
asetuksen (EU) 2015/96214 2 artiklan 12 kohdassa tarkoitetut 
tieviranomaiset

– Direktiivin 2010/40/EU15 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen älykkäiden liikennejärjestelmien ylläpitäjät

Tarkistus 

– Asetuksen (EY) N:o 300/20086 3 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut lentoliikenteen harjoittajat 

– Direktiivin 2009/12/EY7 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut lentoaseman pitäjät, kyseisen direktiivin 2 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut lentoasemat, mukaan 
lukien asetuksen (EU) N:o 1315/20138 liitteessä II 
olevassa 2 jaksossa luetellut ydinverkon lentoasemat, sekä 
lentoasemilla sijaitsevia lisärakennelmia ja -laitteita 
hoitavat toimijat

2. Liikenne a) 
Ilmaliiken
ne

– Asetuksen (EY) N:o 549/20049 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja lennonjohtopalveluja tarjoavat 
liikenteenhallinnan ylläpitäjät

– Direktiivin 2012/34/EU10 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut rataverkon haltijat

b) 
Raideliike
nne – Direktiivin 2012/34/EU 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 

rautatieyritykset, mukaan lukien direktiivin 2012/34/EU 3 
artiklan 12 kohdassa tarkoitetut palvelupaikan ylläpitäjät

– Asetuksen (EY) N:o 725/200411 liitteessä I merenkulun 
osalta tarkoitetut sisävesillä, merillä ja rannikoilla 
matkustaja- ja rahtiliikennettä hoitavat yhtiöt, lukuun 
ottamatta tällaisten yhtiöiden liikennöimiä yksittäisiä 
aluksia

c) 
Vesiliiken
ne

– Direktiivin 2005/65/EY12 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen satamien hallinnointielimet, mukaan lukien 
niiden asetuksen (EY) N:o 725/2004 2 artiklan 11 
kohdassa tarkoitetut satamarakenteet, sekä toimijat, jotka 



RR\1241337FI.docx 207/211 PE691.047v02-00

FI

huolehtivat töistä ja laitteistoista satamien alueella

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/59/EY13 3 artiklan o alakohdassa tarkoitettujen 
alusliikennepalvelujen tarjoajat

– Liikenteenhallinnasta vastaavat komission delegoidun 
asetuksen (EU) 2015/96214 2 artiklan 12 kohdassa 
tarkoitetut tieviranomaiset

d) 
Tieliikenn
e

– Direktiivin 2010/40/EU15 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen älykkäiden liikennejärjestelmien ylläpitäjät

e) 
Julkinen 
liikenne

– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1370/200715 a 2 artiklan b ja d kohdassa tarkoitetut 
julkisen liikenteen viranomaiset ja julkisen liikenteen 
harjoittajat

________________

15 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 
2007, rautateiden ja maanteiden julkisista 
henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten 
(ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 
kumoamisesta (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 1).



PE691.047v02-00 208/211 RR\1241337FI.docx

FI

ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko Kriittisten toimijoiden häiriönsietokyky

Viiteasiakirjat COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD)

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE
11.2.2021

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN
11.2.2021

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Angel Dzhambazki
25.1.2021

Hyväksytty (pvä) 12.7.2021

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

48
0
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, Izaskun Bilbao Barandica, 
Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Ciarán 
Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario 
Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina 
Konečná, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, 
Philippe Olivier, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Dominique 
Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera 
Tax, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Clare Daly, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, Tomasz Frankowski, 
Michael Gahler, Maria Grapini, Alessandra Moretti, Marianne Vind



RR\1241337FI.docx 209/211 PE691.047v02-00

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

48 +
ECR Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph 
Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Alessandra 
Moretti, Rovana Plumb, Vera Tax, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left Clare Daly, Kateřina Konečná

Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

0 -

1 0
The Left João Pimenta Lopes

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää



PE691.047v02-00 210/211 RR\1241337FI.docx

FI

ASIAN KÄSITTELY
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko Kriittisten toimijoiden häiriönsietokyky

Viiteasiakirjat COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD)

Annettu EP:lle (pvä) 16.12.2020

Asiasta vastaava valiokunta
Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE
11.2.2021

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET
11.3.2021

ECON
11.2.2021

ITRE
11.2.2021

IMCO
11.2.2021

TRAN
11.2.2021

Valiokunnat, jotka eivät antaneet 
lausuntoa

Päätös tehty (pvä)

ECON
26.1.2021

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat
Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE
29.4.2021

IMCO
29.4.2021

Esittelijä(t)
Nimitetty (pvä)

Michal Šimečka
24.2.2021

Valiokuntakäsittely 24.2.2021 26.5.2021 22.6.2021 3.9.2021

11.10.2021

Hyväksytty (pvä) 12.10.2021

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

57
6
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, 
Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş 
Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, 
Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, 
Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, 
Nicolaus Fest, Maria Grapini, Andrzej Halicki, Sophia in ‘t Veld, 
Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter 
Kofod, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, 
Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno 
Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo 
Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal 
Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, 
Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Milan Uhrík, Tom 
Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Jadwiga Wiśniewska, Javier Zarzalejos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Olivier Chastel, Tanja Fajon, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, 
Anne-Sophie Pelletier, Thijs Reuten, Rob Rooken, Maria Walsh

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) 15.10.2021



RR\1241337FI.docx 211/211 PE691.047v02-00

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

57 +
PPE Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, 

Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, 
Sara Skyttedal, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Javier Zarzalejos

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Maria Grapini, Marina Kaljurand, Juan 
Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Bettina Vollath

Renew Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, 
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu

Verts/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Peter Kofod, Philippe Olivier, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn

6 -
ID Marcel de Graaff

NI Milan Uhrík

The Left Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

0 0

Symbolien selitys: 
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää


