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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 
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, 
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, 

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 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 
ovat epätodennäköisten riskien toteutuessa.

(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 
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 
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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 
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 
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 
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
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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 
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 

(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, 
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 
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vuoksi siinä katettuja asioita ei tulisi 
sisällyttää tähän direktiiviin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta digitaalisen 
infrastruktuurin toimialan toimijoiden 
erityistä järjestelmää.

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 
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, 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 
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toimijoiden apuna tässä direktiivissä 
häiriönsietokyvylle asetettujen vaatimusten 
täyttämisessä.

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 
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 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 
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 
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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 
yhteistyötä muiden merkityksellisten 
viranomaisten kanssa niin kansallisella 
kuin unionin tasolla.

(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 
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 

(18) Toisessa verkko- ja 
tietoturvadirektiivissä säädetyt 
kyberturvallisuusvaatimukset koskevat 
tämän direktiivin mukaan kriittisiksi 
määritettyjä toimijoita sekä tämän 
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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.

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 
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. 
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.
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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 
jäsenvaltioille, joita tilanne koskettaa.

(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 
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, (30) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
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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 
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.

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 
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.
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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 
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 nämä kaksi direktiiviä pannaan 
täytäntöön yhdenmukaisella tavalla.

Tarkistus 15

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

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)
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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 
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 20

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio laatii yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa vapaaehtoisen 
yhteisen raportointimallin 4 kohdan 
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noudattamiseksi. 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 
rajat ylittävät vaikutukset;

e) maantieteellinen alue, johon 
poikkeama voisi vaikuttaa, mukaan lukien 
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 2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
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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.

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 
luonne ja 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
toteutetut toimet.

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 
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 

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

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

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;
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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;

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;
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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.

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 

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 
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että taustatarkistusten suorittamiseen 
toimivaltaiset viranomaiset arvioivat nämä 
pyynnöt ripeästi.

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

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
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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;

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.
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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 
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 41

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Kriittisten toimijoiden 
häiriönsietokykyä käsittelevä ryhmä voi 
turvallisuusyhteistyön ja avoimuuden 
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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.

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 
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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

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
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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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