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LYHYET PERUSTELUT 

Sähköistä viestintää EU:ssa koskevan päivitetyn sääntelykehyksen onnistunut toteutus 

edellyttää sananvapauden, tiedonvälityksen vapauden, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, 

kulttuurisen monimuotoisuuden, kuluttajansuojan, yksityisyyden sekä henkilötietojen suojan 

takaamista. Siksi valmistelija esittää komission ehdotuksen tarkistamista edelleen tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi niin, että otetaan huomioon yhteydet ja keskinäiset vaikutukset 

uusien yksityisyyttä ja sähköistä viestintää koskevien asetusehdotusten välillä. 
 

Valmistelija katsoo, että samalla kun taataan yhtäläiset toimintaedellytykset kaikkien 

palveluntarjoajien kesken, direktiivillä olisi myös pyrittävä takaamaan verkkojen ja 

palveluiden turvallisuutta koskevat yhteiset vähimmäisnormit samoin kuin loppukäyttäjien 

yksityisyyden suoja. Siksi on tärkeää ottaa huomioon kaikentyyppiset henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut myös silloin, kun henkilöiden välinen ja interaktiivinen viestintäpalvelu on 

jonkin muun palvelun lisäominaisuus. Huomioon on otettava myös tuleva kehitys ja 

palveluiden väliset synergiavaikutukset. 

 

Mitä tulee parlamentin kantaan, jonka se esitti 14. maaliskuuta 2017 antamassaan 

päätöslauselmassa aiheesta ”perusoikeuksien vaikutukset massadataan: yksityisyys, tietosuoja, 

syrjimättömyys, turvallisuus ja lainvalvonta”, valmistelija vaatii myös, että verkkojen ja 

palveluiden turvallisuuden ja eheyden turvaamiseksi olisi edistettävä läpisalauksen käyttöä ja 

sen olisi tarvittaessa olla pakollista niin, että sovelletaan sisäänrakennetun tietosuojan ja 

sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatteita. Jäsenvaltioiden ei pitäisi etenkään asettaa 

salaus- ja viestintäpalveluiden tarjoajille eikä millekään muille organisaatioille (millään 

toimitusketjun tasolla) velvoitteita, jotka johtaisivat niiden verkkojen ja palveluiden 

turvallisuuden heikkenemiseen, esimerkkinä ”takaporttien” salliminen tai niiden käytön 

helpottaminen. Samalla kun tällaisessa uudessa säännöksessä käsitellään verkkojen ja 

palveluiden turvallisuutta, on tärkeää taata oikeus henkilötietojen suojaan ja sähköisen 

viestinnän yksityisyyteen. 

 

Toisena tärkeänä elementtinä, jolla vahvistetaan verkkojen ja palveluiden turvallisuutta ja 

perusoikeuksien takaamista, ovat BERECille annetut uudet tehtävät sellaisten tätä erikoisalaa 

koskevien suuntaviivojen kehittämiseksi, joiden avulla voidaan taata johdonmukainen ja 

sääntöjenmukainen täytäntöönpano. Lisäksi BERECin itsenäisyys perustuu myös sen 

takaamiseen, että kansalliset sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti erillisiä ja 

toiminnallisesti riippumattomia sähköisen viestinnän alasta ja valtiovallasta niin, etteivät ne 

pyydä eivätkä ota vastaan ohjeita miltään taholta, ne toimivat avoimesti ja 

vastuuvelvollisuutta noudattaen lainsäädännön mukaisesti ja niillä on riittävä toimivalta. 

 

Valmistelija esittää erityistä sanamuotoa, joka koskee mahdollisia rajoituksia, joita 

jäsenvaltiot asettavat yleisen järjestyksen, yleisen turvallisuuden tai kansanterveyden vuoksi 

sen varmistamiseksi, että perusoikeuskirjaa ja siihen liittyvää unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytäntöä vastaavasti kaikesta perusoikeuskirjassa tunnustettujen oikeuksien ja 

vapauksien rajoittamisesta on säädettävä lainsäädännöllä ja näiden oikeuksien ja vapauksien 

henkeä on noudatettava. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti rajoituksia voidaan säätää 

ainoastaan, jos ne ovat välttämättömiä ja vastaavat tosiasiallisesti unionin tunnustamia yleisen 

edun mukaisia tavoitteita tai tarvetta suojella muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia. 
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TARKISTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Komissio on esittänyt digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategiassa, että 

televiestintäalan sääntelykehyksen 

uudistuksessa keskitytään toimenpiteisiin, 

joilla tarjotaan kannustimia investointiin 

nopeisiin laajakaistaverkkoihin, sovelletaan 

yhdenmukaisempaa 

sisämarkkinalähestymistapaa taajuuksien 

hallinnointiin, luodaan edellytykset 

todellisia sisämarkkinoita varten 

puuttumalla sääntelyn hajanaisuuteen, 

huolehditaan markkinatoimijoiden 

tasapuolisista toimintaedellytyksistä ja 

sääntöjen johdonmukaisesta soveltamisesta 

sekä tehostetaan sääntelyn institutionaalista 

kehystä. 

(3) Komissio on esittänyt digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategiassa, että 

televiestintäalan sääntelykehyksen 

uudistuksessa keskitytään toimenpiteisiin, 

joilla tarjotaan kannustimia investointiin 

nopeisiin laajakaistaverkkoihin, sovelletaan 

yhdenmukaisempaa 

sisämarkkinalähestymistapaa taajuuksien 

hallinnointiin, luodaan edellytykset 

todellisia sisämarkkinoita varten 

puuttumalla sääntelyn hajanaisuuteen, 

taataan tehokas kuluttajansuoja, 

huolehditaan markkinatoimijoiden 

tasapuolisista toimintaedellytyksistä ja 

sääntöjen johdonmukaisesta soveltamisesta 

sekä tehostetaan sääntelyn institutionaalista 

kehystä. Digitaalisia sisämarkkinoita 

koskevassa strategiassaan komissio 

ilmoitti myös direktiivin 2002/58/EY 

uudelleentarkastelusta, jotta voidaan 

varmistaa korkeatasoinen yksityisyyden 

suoja sähköisten viestintäpalvelujen 

käyttäjille ja tasapuoliset 

toimintaedellytykset kaikille 

markkinatoimijoille. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, 

jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen sekä yhtenäisyyteen muiden asiaan liittyvien 

lainsäädäntöehdotusten ja etenkin sähköisen viestinnän tietosuojaa koskevan 

asetusehdotuksen (COM(2017)0010) kanssa. 
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Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Tällä direktiivillä olisi luotava 

oikeudelliset puitteet sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen 

tarjoamisen vapauden varmistamiseksi, 

siten, että niitä rajoittavat yksinomaan ne 

ehdot, joista tässä direktiivissä säädetään, 

jollei mahdollisista perustamissopimuksen 

52 artiklan 1 kohdan mukaisista 

rajoituksista, erityisesti yleisen järjestyksen 

tai turvallisuuden taikka kansanterveyden 

perusteella toteutettavista toimenpiteistä, 

muuta johdu. 

(5) Tällä direktiivillä olisi luotava 

oikeudelliset puitteet sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen 

tarjoamisen vapauden varmistamiseksi, 

siten, että niitä rajoittavat yksinomaan ne 

ehdot, joista tässä direktiivissä säädetään, 

jollei mahdollisista perustamissopimuksen 

52 artiklan 1 kohdan mukaisista 

rajoituksista, erityisesti yleisen järjestyksen 

tai turvallisuuden taikka kansanterveyden 

perusteella toteutettavista toimenpiteistä, 

muuta johdu, ja otetaan huomioon 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

52 artiklan 1 kohta. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen, koska se liittyy 

yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten ja erityisesti 12 artiklaan esitetyn 

tarkistuksen 20 kanssa. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Tämän direktiivin säännöksillä ei 

rajoiteta kunkin jäsenvaltion 

mahdollisuutta toteuttaa tarvittavia 

toimenpiteitä, jotka ovat Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 87 ja 

45 artiklassa mukaisesti perusteltuja, 

keskeisten turvallisuusetujensa suojelun 

varmistamiseksi, yleisen järjestyksen, 

julkisen moraalin ja turvallisuuden 

takaamiseksi ja rikosten tutkinnan, 

paljastamisen ja niistä syytteeseenpanon 

mahdollistamiseksi, mukaan lukien se, 

että kansalliset sääntelyviranomaiset 

(6) Tämän direktiivin säännöksillä ei 

rajoiteta kunkin jäsenvaltion 

mahdollisuutta toteuttaa tarvittavia 

toimenpiteitä, jotka ovat Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 87 ja 

45 artiklassa mukaisesti perusteltuja, 

keskeisten turvallisuusetujensa suojelun 

varmistamiseksi, yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden takaamiseksi ja rikosten 

tutkinnan, paljastamisen ja niistä 

syytteeseenpanon mahdollistamiseksi, 

ottaen huomioon, että tällaisista 

toimenpiteistä on säädettävä 
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vahvistavat sähköisten viestintäpalvelujen 

tarjoajiin sovellettavat erityiset ja 

oikeasuhteiset velvollisuudet. 

lainsäädännössä, niiden yhteydessä on 

noudatettava perusoikeuskirjassa 

tunnustettujen oikeuksien ja vapauksien 

henkeä ja niihin on sovellettava 

suhteellisuusperiaatetta perusoikeuskirjan 

52 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen, koska se liittyy 

yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten ja erityisesti 12 artiklaan esitetyn 

tarkistuksen 20 kanssa. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Televiestinnän, tiedotusvälineiden 

ja tietotekniikan lähentymisen vuoksi 

kaikkien sähköisten viestintäverkkojen ja 

-palvelujen tulisi kuulua mahdollisimman 

pitkälti samaan, yhdellä direktiivillä 

vahvistettuun eurooppalaiseen sähköisen 

viestinnän säännöstöön, lukuun ottamatta 

seikkoja, joita voidaan käsitellä paremmin 

asetuksilla vahvistettavilla sellaisenaan 

sovellettavilla säännöillä. On 

välttämätöntä, että sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen sääntely 

erotetaan sisällön sääntelystä. Tästä syystä 

säännöstö ei koske sähköisissä 

viestintäverkoissa sähköisten 

viestintäpalvelujen avulla tarjottujen 

palvelujen sisältöä, kuten ohjelmasisältöä, 

rahoituspalveluja ja tiettyjä 

tietoyhteiskunnan palveluja, ja näin ollen 

sillä ei rajoiteta tällaisia palveluja 

koskevia, unionin tai jäsenvaltioiden 

tasolla unionin oikeuden mukaisesti 

toteutettavia toimenpiteitä kulttuurisen ja 

kielellisen monimuotoisuuden 

edistämiseksi ja tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden varmistamiseksi. 

Televisiolähetysten sisältöön sovelletaan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(7) Televiestinnän, tiedotusvälineiden 

ja tietotekniikan lähentymisen vuoksi 

kaikkien sähköisten viestintäverkkojen ja 

-palvelujen tulisi kuulua mahdollisimman 

pitkälti samaan, yhdellä direktiivillä 

vahvistettuun eurooppalaiseen sähköisen 

viestinnän säännöstöön, lukuun ottamatta 

seikkoja, joita voidaan käsitellä paremmin 

asetuksilla vahvistettavilla sellaisenaan 

sovellettavilla säännöillä. On 

välttämätöntä, että sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen sääntely 

erotetaan sisällön sääntelystä. Tästä syystä 

säännöstö ei koske sähköisissä 

viestintäverkoissa sähköisten 

viestintäpalvelujen avulla tarjottujen 

palvelujen sisältöä, kuten ohjelmasisältöä, 

rahoituspalveluja ja tiettyjä 

tietoyhteiskunnan palveluja, ja näin ollen 

sillä ei rajoiteta tällaisia palveluja 

koskevia, unionin tai jäsenvaltioiden 

tasolla unionin oikeuden mukaisesti 

toteutettavia toimenpiteitä kulttuurisen ja 

kielellisen monimuotoisuuden 

edistämiseksi ja tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden varmistamiseksi. 

Televisiolähetysten sisältöön sovelletaan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiiviä 2010/13/EU21. 

Audiovisuaalialan politiikan ja sisällön 

sääntelyllä pyritään sellaisiin yleisen edun 

mukaisiin tavoitteisiin kuin sananvapaus, 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

puolueettomuus, kulttuurinen ja kielellinen 

monimuotoisuus, sosiaalinen osallisuus, 

kuluttajansuoja ja alaikäisten suojelu. 

Sähköisen viestinnän ja sisällön sääntelyn 

erottaminen toisistaan ei merkitse sitä, ettei 

niiden välisiä yhteyksiä olisi otettava 

huomioon erityisesti tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden, kulttuurisen 

monimuotoisuuden ja kuluttajansuojan 

varmistamiseksi. 

direktiiviä 2010/13/EU21. 

Audiovisuaalialan politiikan ja sisällön 

sääntelyllä pyritään sellaisiin yleisen edun 

mukaisiin tavoitteisiin kuin sananvapaus, 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

puolueettomuus, kulttuurinen ja kielellinen 

monimuotoisuus, sosiaalinen osallisuus, 

kuluttajansuoja ja alaikäisten suojelu. 

Sähköisen viestinnän ja sisällön sääntelyn 

erottaminen toisistaan ei merkitse sitä, ettei 

niiden välisiä yhteyksiä olisi otettava 

huomioon erityisesti sananvapauden, 

tiedonvälityksen vapauden, 

tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, 

kulttuurisen monimuotoisuuden, 

kuluttajansuojan ja yksityisyyden sekä 

henkilötietojen suojan varmistamiseksi. 

__________________ __________________ 

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä 

maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoamista koskevien 

jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL 

L 95, 15.4.2010, s. 1). 

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä 

maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoamista koskevien 

jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL 

L 95, 15.4.2010, s. 1). 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, 

jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen sekä yhtenäisyyteen muiden asiaan liittyvien 

säädösten ja etenkin yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen viestinnän tietosuojaa 

koskevan asetusehdotuksen kanssa. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Viestintätarkoitukseen käytettävät 

palvelut ja niiden toimittaminen ovat 

kehittyneet huomattavasti. Loppukäyttäjät 

käyttävät yhä enemmän perinteisten 

puhelinpalvelujen, tekstiviestien ja 

(15) Viestintätarkoitukseen käytettävät 

palvelut ja niiden toimittaminen ovat 

kehittyneet huomattavasti. Loppukäyttäjät 

käyttävät yhä enemmän perinteisten 

puhelinpalvelujen, tekstiviestien ja 
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sähköpostin siirtopalvelujen sijasta 

toiminnallisesti vastaavia verkkopalveluja, 

kuten IP-puhepalvelu, 

sanomanvälityspalvelu ja verkkopohjaiset 

sähköpostipalvelut. Sen varmistamiseksi, 

että loppukäyttäjät ovat tehokkaasti ja 

tasapuolisesti suojatut toiminnallisesti 

toisiaan vastaavia palveluja käyttäessään, 

tulevaisuuteen suuntautuvan sähköisten 

viestintäpalvelujen määritelmän ei pitäisi 

perustua ainoastaan teknisiin muutujiin 

vaan toiminnalliseen lähestymistapaan. 

Tarvittavan sääntelyn soveltamisalan olisi 

oltava asianmukainen sääntelyn yleisen 

edun mukaisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Vaikka ”signaalien 

siirtäminen” on jatkossakin tärkeä muuttuja 

tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvien palvelujen määrittelemiseksi, 

määritelmän olisi katettava myös muut 

viestinnän mahdollistavat palvelut. 

Loppukäyttäjän kannalta ei ole olennaista, 

siirtääkö tarjoaja signaalit itse vai 

tapahtuuko viestintä internetyhteyspalvelun 

kautta. Sähköisten viestintäpalvelujen 

muutetun määritelmän olisi sen vuoksi 

sisällettävä kolme palvelutyyppiä, jotka 

voivat olla osittain päällekkäisiä, toisin 

sanoen asetuksen (EU) 2015/2120 

2 artiklan 2 kohdan mukaiset 

internetyhteyspalvelut, tässä direktiivissä 

määritellyt henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut sekä kokonaan tai 

pääasiallisesti signaalien siirtämisestä 

koostuvat palvelut. Sähköisen 

viestintäpalvelun määritelmän pitäisi 

poistaa aiemman määritelmän 

täytäntöönpanon yhteydessä havaitut 

ristiriitaisuudet ja sallia tiettyjen 

sääntelykehykseen sisältyvien oikeuksien 

ja velvollisuuksien kohdennettu 

säännöskohtainen soveltaminen eri 

palvelutyyppeihin. Sähköisten 

viestintäpalvelujen joko korvausta vastaan 

tai muutoin suorittaman henkilötietojen 

käsittelyn on oltava direktiivin 95/46/EY 

mukaista, joka korvataan 25 päivänä 

toukokuuta 2018 asetuksella (EU) 

sähköpostin siirtopalvelujen sijasta 

toiminnallisesti vastaavia verkkopalveluja, 

kuten IP-puhepalvelu, 

sanomanvälityspalvelu ja verkkopohjaiset 

sähköpostipalvelut. Sen varmistamiseksi, 

että loppukäyttäjät ja heidän oikeutensa 

ovat tehokkaasti ja tasapuolisesti suojatut 

toiminnallisesti toisiaan vastaavia palveluja 

käyttäessään, tulevaisuuteen suuntautuvan 

sähköisten viestintäpalvelujen määritelmän 

ei pitäisi perustua ainoastaan teknisiin 

muuttujiin vaan toiminnalliseen 

lähestymistapaan. Tarvittavan sääntelyn 

soveltamisalan olisi oltava asianmukainen 

sääntelyn yleisen edun mukaisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka 

”signaalien siirtäminen” on jatkossakin 

tärkeä muuttuja tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien palvelujen 

määrittelemiseksi, määritelmän olisi 

katettava myös muut viestinnän 

mahdollistavat palvelut. Loppukäyttäjien 

ja heidän oikeuksiensa suojaamisen 
kannalta ei ole olennaista, siirtääkö tarjoaja 

signaalit itse vai tapahtuuko viestintä 

internetyhteyspalvelun kautta. Sähköisten 

viestintäpalvelujen muutetun määritelmän 

olisi sen vuoksi sisällettävä kolme 

palvelutyyppiä, jotka voivat olla osittain 

päällekkäisiä, toisin sanoen asetuksen (EU) 

2015/2120 2 artiklan 2 kohdan mukaiset 

internetyhteyspalvelut, tässä direktiivissä 

määritellyt henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut sekä kokonaan tai 

pääasiallisesti signaalien siirtämisestä 

koostuvat palvelut. Sähköisen 

viestintäpalvelun määritelmän pitäisi 

poistaa aiemman määritelmän 

täytäntöönpanon yhteydessä havaitut 

ristiriitaisuudet ja sallia tiettyjen 

sääntelykehykseen sisältyvien oikeuksien 

ja velvollisuuksien kohdennettu 

säännöskohtainen soveltaminen eri 

palvelutyyppeihin. Sähköisten 

viestintäpalvelujen joko korvausta vastaan 

tai muutoin suorittaman henkilötietojen 

käsittelyn on oltava direktiivin 95/46/EY 

mukaista, joka korvataan 25 päivänä 

toukokuuta 2018 asetuksella (EU) 
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2016/67923 (yleinen tietosuoja-asetus). 2016/67923 (yleinen tietosuoja-asetus). 

__________________ __________________ 

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus); EUVL L 119, 

4.5.2016, s. 1. 

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus); EUVL L 119, 

4.5.2016, s. 1. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen, koska se liittyy 

yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten ja erityisesti 2 artiklaan esitetyn 

tarkistuksen 13 kanssa. 

 

Tarkistus   6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Jotta palvelu kuuluisi sähköisen 

viestintäpalvelun määritelmän 

soveltamisalaan, se on tavallisesti 

tarjottava korvausta vastaan. Digitaalisessa 

taloudessa markkinatoimijat yhä enemmän 

katsovat käyttäjiä koskevilla tiedoilla 

olevan rahallista arvoa. Sähköisten 

viestintäpalvelujen toimittamisen 

vastineena käytetään usein muuta kuin 

rahaa, esimerkiksi henkilötietojen tai 

muiden tietojen käyttöoikeutta. Sen vuoksi 

korvauksen käsitteen olisi sisällettävä 

tilanteet, joissa palvelun tarjoaja pyytää ja 

loppukäyttäjä aktiivisesti antaa tarjoajalle 

suoraan tai epäsuorasti henkilötietoja, 

kuten nimen tai sähköpostiosoitteen, tai 

muita tietoja. Tämän olisi käsitettävä myös 

tilanteet, joissa tarjoaja kerää tietoa ilman 

että loppukäyttäjä antaa sitä aktiivisesti, 

esimerkiksi henkilötietoja – IP-osoite 

mukaan lukien – tai muita automaattisesti 

generoituja tietoja, kuten evästeen 

keräämät ja siirtämät tiedot. Euroopan 

(16) Jotta palvelu kuuluisi sähköisen 

viestintäpalvelun määritelmän 

soveltamisalaan, se on tavallisesti 

tarjottava korvausta vastaan. Digitaalisessa 

taloudessa markkinatoimijat yhä enemmän 

katsovat käyttäjiä koskevilla tiedoilla 

olevan rahallista arvoa. Sähköisten 

viestintäpalvelujen loppukäyttäjälle 

toimittamisen vastineena käytetään usein 

muuta kuin rahaa, esimerkiksi 

henkilötietojen tai muiden tietojen 

tarjoamista. Sen vuoksi korvauksen 

käsitteen olisi sisällettävä tilanteet, joissa 

palvelun tarjoaja pyytää ja loppukäyttäjä 

tietoisesti antaa tarjoajalle suoraan tai 

epäsuorasti asetuksen (EU) 2016/679 

4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä 

henkilötietoja tai muita tietoja. Tämän olisi 

käsitettävä myös tilanteet, joissa 

loppukäyttäjä sallii pääsyn tietoihin 

antamatta sitä aktiivisesti, esimerkiksi 

henkilötietoja – IP-osoite mukaan lukien – 

tai muita automaattisesti generoituja 
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unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännön24, joka koskee SEUT-

sopimuksen 57 artiklaa, mukaan kyse on 

perussopimuksen mukaisesta korvauksesta 

myös silloin kun maksun palvelun 

tuottajalle suorittaa kolmas osapuoli eikä 

palvelun vastaanottaja. Korvauksen 

käsitteen olisi sen vuoksi sisällettävä myös 

tilanteet, joissa loppukäyttäjä joutuu 

seuraamaan mainoksia vain saadakseen 

pääsyn palveluun tai joissa palvelun 

tarjoaja muuttaa keräämiään henkilötietoja 

rahaksi. 

tietoja, kuten evästeen keräämät ja 

siirtämät tiedot. Euroopan unionin 

tuomioistuimen oikeuskäytännön, joka 

koskee SEUT-sopimuksen 57 artiklaa24, 

mukaan kyse on perussopimuksen 

mukaisesta korvauksesta myös silloin kun 

maksun palvelun tuottajalle suorittaa 

kolmas osapuoli eikä palvelun 

vastaanottaja. Korvauksen käsitteen olisi 

sen vuoksi sisällettävä myös tilanteet, 

joissa loppukäyttäjä joutuu seuraamaan 

mainoksia vain saadakseen pääsyn 

palveluun tai joissa palvelun tarjoaja 

muuttaa keräämiään henkilötietoja rahaksi. 

_________________ _________________ 

24 Asia C-352/85 Bond van Adverteerders 

ym. vastaan Alankomaiden valtio, 

EU:C:1988:196. 

24 Euroopan unionin tuomioistuimen 

26. huhtikuuta 1988 antama tuomio 

asiassa Bond van Adverteerders ym. 

vastaan Alankomaiden valtio, C-352/85, 

ECLI: EU:C:1988:196. 

 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut ovat palveluja, jotka 

mahdollistavat henkilöiden välisen 

interaktiivisen tietojenvaihdon, ja niihin 

kuuluvat muun muassa kahden henkilön 

väliset perinteiset puhelut ja kaiken 

tyyppiset sähköpostit, 

sanomanvälityspalvelut tai 

ryhmäverkkojuttelut. Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut kattavat viestinnän 

luonnollisten henkilöiden välillä siten, että 

henkilöitä on rajallinen eli ei 

potentiaalisesti rajaton määrä ja että viestin 

lähettäjä määrittelee tämän lukumäärän. 

Oikeushenkilöiden välisen viestinnän 

pitäisi kuulua määritelmän soveltamisalaan 

silloin kun luonnolliset henkilöt toimivat 

kyseisten oikeushenkilöiden puolesta tai 

(17) Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut ovat palveluja, jotka 

mahdollistavat henkilöiden välisen 

interaktiivisen tietojenvaihdon, ja niihin 

kuuluvat muun muassa kahden henkilön 

väliset perinteiset puhelut ja kaiken 

tyyppiset sähköpostit, 

sanomanvälityspalvelut tai 

ryhmäverkkojuttelut. Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut kattavat viestinnän 

luonnollisten henkilöiden välillä siten, että 

henkilöitä on rajallinen eli ei 

potentiaalisesti rajaton määrä ja että viestin 

lähettäjä määrittelee tämän lukumäärän. 

Oikeushenkilöiden välisen viestinnän 

pitäisi kuulua määritelmän soveltamisalaan 

silloin kun luonnolliset henkilöt toimivat 

kyseisten oikeushenkilöiden puolesta tai 
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liittyvät ainakin toisen viestinnän 

osapuolista. Interaktiivinen viestintä 

tarkoittaa, että tiedon vastaanottaja pystyy 

palvelussa vastaamaan. Palveluja, jotka 

eivät ole näiden vaatimusten mukaisia, 

kuten lineaarinen lähetystoiminta, 

tilausvideopalvelu, verkkosivut, sosiaaliset 

verkostot, blogit tai koneiden välinen 

tietojenvaihto, ei pidetä henkilöiden 

välisenä viestintäpalveluina. Palvelua ei 

pitäisi poikkeuksellisissa olosuhteissa 

pitää henkilöiden välisenä 

viestintäpalveluna, jos henkilöiden välisen 

interaktiivisen viestinnän toiminto on 

pelkästään toiseen palveluun olennaisesti 

liittyvä liitännäistoiminto, jota ei 

puolueettomien teknisten syiden vuoksi 

voida käyttää ilman pääpalvelua ja jonka 

integrointi ei ole keino kiertää sähköisiä 

viestintäpalveluja koskevien sääntöjen 

soveltamista. Tällainen poikkeus voisi 

periaatteessa olla esimerkiksi verkkopelin 

viestintäkanava, joka on riippuvainen 

palvelun viestintätoiminnon 

ominaisuuksista. 

liittyvät ainakin toisen viestinnän 

osapuolista. Interaktiivinen viestintä 

tarkoittaa, että tiedon vastaanottaja pystyy 

palvelussa vastaamaan. Palveluja, jotka 

eivät ole näiden vaatimusten mukaisia, 

kuten lineaarinen lähetystoiminta, 

tilausvideopalvelu, verkkosivut, sosiaaliset 

verkostot, blogit tai koneiden välinen 

tietojenvaihto, ei pidetä henkilöiden 

välisenä viestintäpalveluina. 

Perustelu 

Samalla kun taataan yhtäläiset toimintaedellytykset kaikkien palveluntarjoajien kesken, 

direktiivillä olisi myös pyrittävä takaamaan verkkojen ja palveluiden turvallisuutta koskevat 

yhteiset vähimmäisnormit samoin kuin loppukäyttäjien yksityisyyden suoja. Siksi on tärkeää 

ottaa huomioon kaikentyyppiset henkilöiden väliset viestintäpalvelut myös silloin, kun 

henkilöiden välinen ja interaktiivinen viestintäpalvelu on jonkin muun palvelun 

lisäominaisuus. Huomioon on otettava myös tuleva kehitys ja palveluiden väliset 

synergiavaikutukset. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(36) Kansallisten sääntelyviranomaisten 

riippumattomuutta on tarpeen vahvistaa 

entisestään sen varmistamiseksi, että 

kansallisen sääntelyviranomaisen johtaja ja 

jäsenet ovat taipumattomia ulkoisten 

(36) Kansallisten sääntelyviranomaisten 

riippumattomuutta on tarpeen vahvistaa 

entisestään sen varmistamiseksi, että 

kansallisen sääntelyviranomaisen johtaja ja 

jäsenet ovat taipumattomia ulkoisten 
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tekijöiden edessä, ja säätää 

vähimmäispätevyysvaatimuksista ja 

toimikauden vähimmäiskestosta. Lisäksi 

se, että toimikausi voidaan uusia vain 

kerran ja että kollegiaalisen elimen 

jäsenille ja johdolle on otettava käyttöön 

asianmukainen kiertojärjestelmä, vähentää 

"sääntelyvallankaappauksen" riskiä, 

varmistaa jatkuvuuden ja lisää 

itsenäisyyttä. 

tekijöiden edessä, ja säätää 

vähimmäispätevyysvaatimuksista ja 

toimikauden vähimmäiskestosta. Lisäksi 

se, että toimikausi voidaan uusia vain 

kerran ja että kollegiaalisen elimen 

jäsenille ja johdolle on otettava käyttöön 

asianmukainen kiertojärjestelmä, vähentää 

"sääntelyvallankaappauksen" riskiä, 

varmistaa jatkuvuuden ja lisää 

itsenäisyyttä. Siksi jäsenvaltioiden olisi 

myös varmistettava, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti 

erillään ja toiminnallisesti riippumattomia 

sähköisen viestinnän alasta ja 

valtiovallasta niin, etteivät ne pyydä 

eivätkä ota vastaan ohjeita miltään 

taholta, että ne toimivat avoimesti ja 

vastuuvelvollisuutta noudattaen unionin 

ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti 

ja niillä on riittävä toimivalta. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, 

jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen sekä yhtenäisyyteen muiden asiaan liittyvien 

ehdotusten ja etenkin BEREC-asetusehdotuksen (COM(2016)0591) kanssa. 

 

Tarkistus   9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 91 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (91a) Verkkojen ja palveluiden 

turvallisuuden ja eheyden takaamiseksi 

olisi edistettävä läpisalausta, ja jos se on 

teknisesti mahdollista, sen olisi oltava 

pakollista niin, että noudatetaan 

sisäänrakennetun tietosuojan ja 

sisäänrakennetun yksityisyyden suojan 

periaatteita. Jäsenvaltioiden ei pitäisi 

etenkään asettaa salauspalveluiden 

tarjoajille, sähköisten viestintäpalveluiden 

tarjoajille eikä millekään muille 

organisaatioille (millään toimitusketjun 

tasolla) velvoitteita, jotka johtaisivat 

niiden verkkojen ja palveluiden 
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turvallisuuden heikkenemiseen, 

esimerkkinä ”takaporttien” salliminen tai 

niiden käytön helpottaminen. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaan tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen Euroopan parlamentin kannan kanssa ja erityisesti sen 

12. maaliskuuta 2014 Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, eri 

jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten perusoikeuksiin ja 

transatlanttisesta yhteistyöstä oikeus- ja sisäasioissa antaman päätöslauselman sekä 

14. maaliskuuta 2016 aiheesta ”massadatan vaikutukset perusoikeuksiin: yksityisyys, 

tietosuoja, syrjimättömyys, turvallisuus ja lainvalvonta” antaman päätöslauselman kanssa. 

 

Tarkistus   10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 111 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(111) Jos jäsenvaltio poikkeustapauksessa 

päättää yleisen järjestyksen, yleisen 

turvallisuuden tai kansanterveyden vuoksi 

rajoittaa vapautta tarjota sähköisiä 

viestintäpalveluja ja -verkkoja, sen on 

ilmoitettava syyt tällaiselle rajoittamiselle. 

(111) Jos jäsenvaltio poikkeustapauksessa 

päättää yleisen järjestyksen, yleisen 

turvallisuuden tai kansanterveyden vuoksi 

rajoittaa vapautta tarjota sähköisiä 

viestintäpalveluja ja -verkkoja, tällainen 

rajoittaminen on perusteltava 

asianmukaisesti, sen on oltava 

lakisääteistä ja kunnioitettava 

perusoikeuskirjassa tunnustettujen 

oikeuksien ja vapauksien henkeä sekä 

noudatettava suhteellisuusperiaatetta 

perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti. Lisäksi kaiken kansallisen 

lainsäädännön, joka antaa julkisille 

viranomaisille mahdollisuuden päästä 

verkkoihin tai saada sähköisen viestinnän 

sisältöä yleisesti, olisi katsottava rikkovan 

peruskirjan 7 artiklan takaaman 

yksityiselämän kunnioittamista koskevan 

perusoikeuden henkeä, ottaen huomioon 

unionin tuomioistuimen tuomiot asiassa 

C-362/141 a ja yhdistetyissä asioissa 

C-293/12 ja C-594/121 b sekä 

tuomioistuimen määräyksen asiassa 

C-557/071 c. 

 _________________ 



 

PE601.042v02-00 14/34 AD\1127738FI.docx 

FI 

 1 a Unionin tuomioistuimen 6. lokakuuta 

2015 antama tuomio asiassa Maximilian 

Schrems v. Data Protection 

Commissioner, C-362/14, 

ECLI:EU:C:2015:650. 

 1 b Unionin tuomioistuimen tuomio 

8. huhtikuuta 2014 antama tuomio 

asiassa Digital Rights Ireland Ltd v. 

Minister for Communications, Marine 

and Natural Resources ym. ja Kärntner 

Landesregierung ym., yhdistetyt asiat 

C-293/12 ja C-594/12, 

ECLI:EU:C:2014:238. 

 1 c Euroopan unionin tuomioistuimen 

19. helmikuuta 2009 antama määräys 

asiassa LSG-Gesellschaft zur 

Wahrnehmung von 

Leistungsschutzrechten GmbH v. Tele2 

Telecommunication GmbH, C-557/07, 

ECLI:EU:C:2009:107. 

Perustelu 

Sen viittauksen ohella, jonka mukaan kaiken hyväksytyn lainsäädännön on noudatettava 

perusoikeuskirjan mukaisia vapauksia ja periaatteita, viitataan myös asiaan Max Schrems v. 

Data Protection sekä asioihin Tele2 ja Digital Rights Ireland. Ne kaikki ovat oikeusperustana 

käsitykselle, jonka mukaan lainsäädännön, joka antaa julkisille viranomaisille 

mahdollisuuden saada yleisesti sähköisen viestinnän sisältöä, katsotaan rikkovan 

yksityiselämän kunnioittamista koskevan perusoikeuden henkeä. 

 

 

Tarkistus   11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 227 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(227) Koska kadonneiden lasten 

ilmoittamiseen liittyy erityisnäkökohtia, 

jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 

kadonneiden lasten ilmoittamiseen on 

niiden alueella todella käytettävissä oleva 

ja hyvin toimiva palvelu numerossa 

116000. 

(227) Koska kadonneiden lasten 

ilmoittamiseen liittyy erityisnäkökohtia, 

jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 

kadonneiden lasten ilmoittamiseen on 

niiden alueella todella käytettävissä oleva 

ja hyvin toimiva ja lapsiystävällinen 

palvelu numerossa 116000 sekä 

huolenpitoa ja suojaa tarvitsevien lasten 

auttava puhelin numerossa 116111. 
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Perustelu 

Jos keskitytään vain kadonneiden lasten auttavaan puhelimeen, huomiotta jää viittaus 

numeroon 116111, lasten auttavaan puhelimeen. Se on tärkeä kaikille haavoittuvassa 

asemassa tai vaarassa oleville lapsille, jotka kokevat esimerkiksi väkivaltaa, ja nämä lapset 

muodostavat kadonneita lapsia paljon suuremman ryhmän. 

 

Tarkistus   12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 227 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (227 a) Kun kansalaiset matkustavat 

jäsenvaltioiden välillä, heidän on usein 

soitettava heidän kotijäsenvaltiossaan 

toimivaan auttavaan puhelimeen, mikä ei 

ole mahdollista nykyään. Kansalaisten 

pitäisi voida soittaa kotimaansa 

palveleviin puhelimiin lisäämällä 

maakoodi, kun kyse on kiireellisistä 

ongelmista tai kuin on välitettävä apua 

jollekin heidän kotijäsenvaltiossaan 

olevalle henkilölle, kun isäntäjäsenvaltion 

palvelut eivät pysty tarjoamaan tehokasta 

apua maantieteellisistä tai kielellisistä 

syistä. 

Perustelu 

Uuden johdanto-osan kappaleen lisääminen oli tarpeen 90 artiklan 2 a kohtaan (uusi) 

esitetyn tarkistuksen johdosta. Kun kansalaiset matkustavat eri jäsenvaltioiden välillä, heidän 

on silti otettava yhteys erilaisiin kotimaissaan toimiviin palveleviin puhelimiin kiireellisen 

asioiden ratkaisemiseksi tai välittämiseksi. Jos näitä palveluita voitaisiin käyttää maakoodin 

lisäämisen avulla, se auttaisi ihmisiä saamaan apua tai neuvoja. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 254 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(254) Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan ja vammaisten 

henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 

yleissopimuksen tavoitteiden mukaisesti 

(254) Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan ja vammaisten 

henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 

yleissopimuksen tavoitteiden mukaisesti 
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sääntelyjärjestelmän pitäisi varmistaa, että 

kaikki käyttäjät, mukaan luettuina 

vammaiset loppukäyttäjät, vanhukset ja 

sosiaalisia erityistarpeita omaavat henkilöt, 

voivat helposti käyttää edullisia ja 

laadukkaita palveluja. Amsterdamin 

sopimuksen päätösasiakirjaan liitetyssä 

julistuksessa 22 määrätään, että unionin 

toimielimet ottavat huomioon vammaisten 

tarpeet suunnitellessaan SEUT-sopimuksen 

114 artiklan mukaisia toimenpiteitä. 

sääntelyjärjestelmän pitäisi varmistaa, että 

kaikki käyttäjät, mukaan luettuina 

vammaiset loppukäyttäjät, vanhukset ja 

sosiaalisia erityistarpeita omaavat henkilöt, 

voivat helposti käyttää edullisia ja 

laadukkaita palveluja riippumatta 

asuinpaikastaan unionissa. Amsterdamin 

sopimuksen päätösasiakirjaan liitetyssä 

julistuksessa 22 määrätään, että unionin 

toimielimet ottavat huomioon vammaisten 

tarpeet suunnitellessaan SEUT-sopimuksen 

114 artiklan mukaisia toimenpiteitä. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, 

jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen sekä yhtenäisyyteen muiden asiaan liittyvien 

säädösten ja etenkin yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen viestinnän tietosuojaa 

koskevan asetusehdotuksen kanssa. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämän direktiivin tarkoituksena on 

yhtäältä toteuttaa sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen 

sisämarkkinat, mikä johtaa erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen käyttöönottoon ja 

hyödyntämiseen, kestävään kilpailuun ja 

sähköisten viestintäpalvelujen 

yhteentoimivuuteen sekä tuo 

loppukäyttäjille hyötyjä. 

Tämän direktiivin tarkoituksena on 

yhtäältä toteuttaa sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen 

sisämarkkinat, mikä johtaa erittäin suuren 

kapasiteetin suojattujen verkkojen 

käyttöönottoon ja hyödyntämiseen, 

kestävään kilpailuun ja sähköisten 

viestintäpalvelujen yhteentoimivuuteen ja 

saatavuuteen sekä tuo loppukäyttäjille 

hyötyjä. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, 

jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen sekä yhtenäisyyteen muiden asiaan liittyvien 

säädösten ja etenkin yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen viestinnän tietosuojaa 

koskevan asetusehdotuksen kanssa. 
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Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta – 2 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– unionin tasolla tai kansallisella 

tasolla unionin oikeuden mukaisesti 

toteutettavia toimenpiteitä, joilla pyritään 

yleisen edun mukaisiin, erityisesti sisällön 

sääntelyyn ja audiovisuaalialan 

politiikkaan liittyviin tavoitteisiin. 

– unionin tasolla tai kansallisella 

tasolla unionin oikeuden mukaisesti 

toteutettavia toimenpiteitä, joilla pyritään 

yleisen edun mukaisiin, erityisesti 

henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan 

sekä sisällön sääntelyyn ja 

audiovisuaalialan politiikkaan liittyviin 

tavoitteisiin. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, 

jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen sekä yhtenäisyyteen muiden asiaan liittyvien 

säädösten ja etenkin yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen viestinnän tietosuojaa 

koskevan asetusehdotuksen kanssa. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) ’henkilöiden välisellä 

viestintäpalvelulla’ tavallisesti korvausta 

vastaan suoritettua palvelua, joka 

mahdollistaa henkilöiden välisen suoran 

interaktiivisen tietojenvaihdon sähköisten 

viestintäverkkojen kautta rajallisen 

henkilömäärän välillä ja jossa viestinnän 

aloittavat tai siihen osallistuvat henkilöt 

määrittelevät sen 

vastaanottajan/vastaanottajat; siihen eivät 

kuulu palvelut, jotka mahdollistavat 

henkilöiden välisen interaktiivisen 

viestinnän pelkästään toiseen palveluun 

olennaisesti liittyvänä vähäisenä 

liitännäistoimintona; 

(5) ’henkilöiden välisellä 

viestintäpalvelulla’ tavallisesti korvausta 

vastaan suoritettua palvelua, joka 

mahdollistaa henkilöiden välisen suoran 

interaktiivisen tietojenvaihdon sähköisten 

viestintäverkkojen kautta rajallisen 

henkilömäärän välillä ja jossa viestinnän 

aloittavat tai siihen osallistuvat henkilöt 

määrittelevät sen 

vastaanottajan/vastaanottajat; 
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Perustelu 

Samalla kun taataan yhtäläiset toimintaedellytykset kaikkien palveluntarjoajien kesken, 

direktiivillä olisi myös pyrittävä takaamaan verkkojen ja palveluiden turvallisuutta koskevat 

yhteiset vähimmäisnormit samoin kuin loppukäyttäjien yksityisyyden suoja. Siksi on tärkeää 

ottaa huomioon kaikentyyppiset henkilöiden väliset viestintäpalvelut myös silloin, kun 

henkilöiden välinen ja interaktiivinen viestintäpalvelu on jonkin muun palvelun 

lisäominaisuus. Huomioon on otettava myös tuleva kehitys ja palveluiden väliset 

synergiavaikutukset. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) ’verkkojen ja palvelujen 

turvallisuudella’ sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen kykyä 

suojautua tietyllä varmuudella toimilta, 

jotka vaarantavat tallennettujen, siirrettyjen 

tai käsiteltyjen tietojen taikka muiden 

kyseisissä palveluissa tarjottujen tai niiden 

välityksellä saatavilla olevien palvelujen 

saatavuuden, aitouden, eheyden tai 

luottamuksellisuuden; 

(22) ’verkkojen ja palvelujen 

turvallisuudella’ sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen teknistä 

ja rakenteellista kykyä suojautua tietyllä 

varmuudella toimilta, jotka vaarantavat 

tallennettujen, siirrettyjen tai käsiteltyjen 

tietojen taikka muiden kyseisissä 

palveluissa tarjottujen tai niiden 

välityksellä saatavilla olevien palvelujen 

saatavuuden, aitouden, eheyden tai 

luottamuksellisuuden; 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen, koska se liittyy 

yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten ja erityisesti 40 artiklaan esitetyn 

tarkistuksen 22 kanssa. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kansalliset sääntelyviranomaiset ja muut 

toimivaltaiset viranomaiset voivat 

toimivaltuuksiensa rajoissa osallistua 

kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta 

sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuutta 

Kansalliset sääntelyviranomaiset ja muut 

toimivaltaiset viranomaiset voivat 

toimivaltuuksiensa rajoissa osallistua 

henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa, 

kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta 

sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuutta 
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edistävien politiikkojen toteuttamiseen. edistävien politiikkojen toteuttamiseen. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, 

jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen sekä yhtenäisyyteen muiden asiaan liittyvien 

säädösten ja etenkin yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen viestinnän tietosuojaa 

koskevan asetusehdotuksen kanssa. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on toimittava 

yhteistyössä keskenään ja komission 

kanssa unionin radiotaajuuksien käytön 

strategisen suunnittelun, 

yhteensovittamisen ja yhdenmukaistamisen 

osalta. Tämän vuoksi niiden on otettava 

huomioon muun muassa Euroopan unionin 

politiikan taloudelliset, turvallisuuteen ja 

terveyteen liittyvät, julkista etua, yleistä 

turvallisuutta ja puolustusta, ja 

sananvapautta koskevat, kulttuuriset, 

tieteelliset, sosiaaliset ja tekniset 

näkökohdat sekä radiotaajuuksien 

käyttäjäyhteisöjen erilaiset edut siten, että 

tavoitteena on optimoida taajuuksien 

käyttö ja torjua haitalliset häiriöt. 

1. Jäsenvaltioiden on toimittava 

yhteistyössä keskenään ja komission 

kanssa unionin radiotaajuuksien käytön 

strategisen suunnittelun, 

yhteensovittamisen ja yhdenmukaistamisen 

osalta. Tämän vuoksi niiden on otettava 

huomioon muun muassa Euroopan unionin 

politiikan taloudelliset, turvallisuuteen ja 

terveyteen liittyvät, julkista etua, yleistä 

turvallisuutta ja puolustusta, tietosuojaa ja 

yksityisyyttä ja sananvapautta koskevat, 

kulttuuriset, tieteelliset, sosiaaliset ja 

tekniset näkökohdat sekä radiotaajuuksien 

käyttäjäyhteisöjen erilaiset edut siten, että 

tavoitteena on optimoida taajuuksien 

käyttö ja torjua haitalliset häiriöt. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, 

jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen sekä yhtenäisyyteen muiden asiaan liittyvien 

säädösten ja etenkin yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen viestinnän tietosuojaa 

koskevan asetusehdotuksen kanssa. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallisen sääntelyviranomaisen 

johtaja tai tätä tehtävää kansallisen 

sääntelyviranomaisen puitteissa hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenet tai näiden 

sijaiset on nimitettävä avoimella 

valintamenettelyllä ansioiden, taitojen, 

tietämyksen ja kokemuksen perusteella 

vähintään [neljän] vuoden ajaksi sellaisten 

henkilöiden keskuudesta, jotka ovat 

arvostetussa asemassa ja joilla on 

ammattikokemusta. He saavat toimia 

enintään kaksi toimikautta riippumatta 

siitä, ovatko toimikaudet perättäisiä vai 

eivät. Jäsenvaltioiden on varmistettava 

päätöksenteon jatkuvuus ottamalla 

käyttöön kollegiaalisen elimen jäsenille tai 

johdolle asianmukainen kiertojärjestelmä 

muun muassa nimittämällä kollegiaalisen 

elimen ensimmäiset jäsenet eri 

ajanjaksoiksi, jotta jäsenten ja näiden 

seuraajien toimeksiannot eivät pääty yhtä 

aikaa. 

1. Kansallisen sääntelyviranomaisen 

johtaja tai tätä tehtävää kansallisen 

sääntelyviranomaisen puitteissa hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenet tai näiden 

sijaiset on nimitettävä avoimella ja 

läpinäkyvällä valintamenettelyllä 

ansioiden, taitojen, tietämyksen ja 

kokemuksen perusteella vähintään [neljän] 

vuoden ajaksi sellaisten henkilöiden 

keskuudesta, jotka ovat arvostetussa 

asemassa ja joilla on ammattikokemusta. 

He saavat toimia enintään kaksi 

toimikautta riippumatta siitä, ovatko 

toimikaudet perättäisiä vai eivät. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava 

päätöksenteon jatkuvuus ottamalla 

käyttöön kollegiaalisen elimen jäsenille tai 

johdolle asianmukainen kiertojärjestelmä 

muun muassa nimittämällä kollegiaalisen 

elimen ensimmäiset jäsenet eri 

ajanjaksoiksi, jotta jäsenten ja näiden 

seuraajien toimeksiannot eivät pääty yhtä 

aikaa. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, 

jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen sekä yhtenäisyyteen muiden asiaan liittyvien 

lainsäädäntöehdotusten ja etenkin BEREC-asetusehdotuksen kanssa. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten 

on oltava toiminnassaan riippumattomia ja 

puolueettomia, eivätkä ne saa pyytää tai 

ottaa vastaan miltään muulta elimeltä 

ohjeita sellaisten tehtävien hoitamisessa, 

jotka niille on annettu unionin 

lainsäädännön täytäntöön panemiseksi 

annetun kansallisen lainsäädännön nojalla, 

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten 

on oltava toiminnassaan riippumattomia ja 

puolueettomia, niiden on oltava 

oikeudellisesti erillään ja toiminnallisesti 

riippumattomia valtiovallasta, toimittava 

avoimesti ja vastuuvelvollisuutta 

noudattaen unionin ja kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti, niillä on 
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sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 

artiklan säännösten soveltamista. Tämä ei 

estä kansallisen valtiosääntöoikeuden 

mukaista valvontaa. Ainoastaan 31 artiklan 

mukaisesti perustetuilla 

muutoksenhakuelimillä on toimivalta 

keskeyttää kansallisten 

sääntelyviranomaisten tekemien päätösten 

soveltaminen tai kumota ne. 

oltava riittävä toimivalta eivätkä ne saa 

pyytää tai ottaa vastaan miltään muulta 

elimeltä ohjeita sellaisten tehtävien 

hoitamisessa, jotka niille on annettu 

unionin lainsäädännön täytäntöön 

panemiseksi annetun kansallisen 

lainsäädännön nojalla, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 10 artiklan säännösten 

soveltamista. Tämä ei estä kansallisen 

valtiosääntöoikeuden mukaista valvontaa. 

Ainoastaan 31 artiklan mukaisesti 

perustetuilla muutoksenhakuelimillä on 

toimivalta keskeyttää kansallisten 

sääntelyviranomaisten tekemien päätösten 

soveltaminen tai kumota ne. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, 

jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen sekä yhtenäisyyteen muiden asiaan liittyvien 

säädösten ja etenkin yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen viestinnän tietosuojaa 

koskevan asetusehdotuksen sekä BEREC-asetuksen kanssa. Se liittyy myös tarkistukseen 19, 

jolla pyritään varmistamaan valvontaelinten riippumattomuus. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten, 

muiden tämän direktiivin nojalla 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

kansallisten kilpailuviranomaisten on 

annettava toisilleen tiedot, joita tämän 

direktiivin säännösten soveltaminen 

edellyttää. Vaihdettavien tietojen osalta 

vastaanottavaa viranomaista sitoo sama 

luottamuksellisuus kuin tiedot lähettänyttä 

viranomaista. 

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten, 

muiden tämän direktiivin nojalla 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

kansallisten kilpailuviranomaisten on 

annettava toisilleen tiedot, joita tämän 

direktiivin säännösten soveltaminen 

edellyttää. Vaihdettavien tietojen osalta 

sovelletaan unionin tietosuojasääntöjä, ja 

vastaanottavaa viranomaista sitoo sama 

luottamuksellisuus kuin tiedot lähettänyttä 

viranomaista. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, 

jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen sekä yhtenäisyyteen muiden asiaan liittyvien 

säädösten ja etenkin yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen viestinnän tietosuojaa 
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koskevan asetusehdotuksen kanssa. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on taattava vapaus 

tarjota sähköisiä viestintäverkkoja ja 

-palveluja tässä direktiivissä vahvistettujen 

edellytysten mukaisesti. Tämän vuoksi 

jäsenvaltiot eivät saa estää yritystä 

tarjoamasta sähköisiä viestintäverkkoja ja 

-palveluja, ellei tämä ole tarpeen 

perustamissopimuksen 52 artiklan 

1 kohdassa määrätyistä syistä. Jokainen 

sähköisten viestintäverkkojen ja 

-palvelujen tarjoamisvapauden rajoitus on 

perusteltava asianmukaisesti ja annettava 

tiedoksi komissiolle. 

1. Jäsenvaltioiden on taattava vapaus 

tarjota sähköisiä viestintäverkkoja ja 

-palveluja tässä direktiivissä vahvistettujen 

edellytysten mukaisesti. Tämän vuoksi 

jäsenvaltiot eivät saa estää yritystä 

tarjoamasta sähköisiä viestintäverkkoja ja 

-palveluja, ellei tämä ole tarpeen 

perustamissopimuksen 52 artiklan 

1 kohdassa määrätyistä syistä. Jokainen 

sähköisten viestintäverkkojen ja 

-palvelujen tarjoamisvapauden rajoitus on 

perusteltava asianmukaisesti, sen on oltava 

lakisääteinen ja kunnioitettava 

perusoikeuskirjassa tunnustettujen 

oikeuksien ja vapauksien henkeä sekä 

noudatettava suhteellisuusperiaatetta 

perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti, ja se on annettava tiedoksi 

komissiolle. 

Perustelu 

Perusoikeuskirjan sekä asiaa koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 

”perusoikeuskirjassa tunnustettujen oikeuksien ja vapauksien käyttämistä voidaan rajoittaa 

ainoastaan lailla, ja kyseisten oikeuksien ja vapauksien olennaista sisältöä noudattaen”. 

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti rajoituksia voidaan säätää ainoastaan, jos ne ovat 

välttämättömiä ja vastaavat tosiasiallisesti unionin tunnustamia yleisen edun mukaisia 

tavoitteita tai tarvetta suojella muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jos tiedot sisältävät henkilötietoja, 

komission, BERECin ja kyseisten 
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viranomaisten on varmistettava, että 

tietojen käsittelyssä noudatetaan unionin 

tietosuojasääntöjä. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, 

jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen sekä yhtenäisyyteen muiden asiaan liittyvien 

säädösten ja etenkin yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen viestinnän tietosuojaa 

koskevan asetusehdotuksen kanssa. Uudelleenlaatimista koskeva ehdotus kattaa tietojen 

käsittelyä monissa tapauksissa, eikä ole säännöstä, joka edellyttäisi unionin 

tietosuojasääntöjen noudattamista. 

 

Tarkistus   25 

Ehdotus direktiiviksi 

39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on edistettävä 1 kohdassa 

tarkoitettujen standardien ja/tai eritelmien 

käyttöä palvelujen, teknisten rajapintojen 

ja/tai verkkotoimintojen tarjoamiseksi siinä 

määrin kuin se on ehdottoman 

välttämätöntä palvelujen 

yhteentoimivuuden varmistamiseksi ja 

käyttäjien valinnanvapauden lisäämiseksi. 

Jäsenvaltioiden on edistettävä 1 kohdassa 

tarkoitettujen standardien ja/tai eritelmien 

käyttöä palvelujen, teknisten rajapintojen 

ja/tai verkkotoimintojen tarjoamiseksi siinä 

määrin kuin se on ehdottoman 

välttämätöntä palvelujen 

yhteentoimivuuden ja yhteenliitettävyyden 

varmistamiseksi, jotta käyttäjien 

valinnanvapautta voidaan lisätä ja 

vaihtamista helpottaa. 

Perustelu 

Varjoesittelijä pitää tätä tarkistusta tarpeellisena, koska se vahvistaa käyttäjien 

valinnanvapautta ja edistää EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa. 

 

Tarkistus   26 

Ehdotus direktiiviksi 

40 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 

saatavilla olevia sähköisiä 

viestintäpalveluja tarjoavat yritykset 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 

saatavilla olevia sähköisiä 

viestintäpalveluja tarjoavat yritykset 
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toteuttavat tarvittavat tekniset ja 

organisatoriset toimenpiteet hallitakseen 

asianmukaisesti verkkojen tai palvelujen 

turvallisuuteen kohdistuvia riskejä. Näillä 

toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 

suhteutettu turvallisuustaso, ottaen 

huomioon uusin tekniikka. Erityisesti on 

toteutettava toimenpiteitä turvallisuuden 

vaarantumistilanteista käyttäjille ja muille 

verkoille ja palveluille aiheutuvien 

vaikutusten ehkäisemiseksi ja 

minimoimiseksi. 

toteuttavat tarvittavat tekniset ja 

organisatoriset toimenpiteet hallitakseen 

asianmukaisesti verkkojen tai palvelujen 

turvallisuuteen kohdistuvia riskejä. Näillä 

toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 

suhteutettu turvallisuustaso, ottaen 

huomioon uusin tekniikka. Erityisesti on 

toteutettava toimenpiteitä sen 

varmistamiseksi, että sähköisen 

viestinnän sisältö salataan, jos se on 

teknisesti mahdollista, oletusarvoisesti 

läpisalauksella turvallisuuden 

vaarantumistilanteista käyttäjille ja muille 

verkoille ja palveluille aiheutuvien 

vaikutusten ehkäisemiseksi ja 

minimoimiseksi. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaan tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen Euroopan parlamentin kannan kanssa ja erityisesti sen 

12. maaliskuuta 2014 Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, eri 

jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten perusoikeuksiin ja 

transatlanttisesta yhteistyöstä oikeus- ja sisäasioissa antaman päätöslauselman sekä 

14. maaliskuuta 2016 aiheesta ”massadatan vaikutukset perusoikeuksiin: yksityisyys, 

tietosuoja, syrjimättömyys, turvallisuus ja lainvalvonta” antaman päätöslauselman kanssa. 

 

Tarkistus   27 

Ehdotus direktiiviksi 

40 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 

yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 

saatavilla olevia sähköisiä 

viestintäpalveluja tarjoaville tahoille 

velvoitteita, jotka johtaisivat niiden 

verkkojen tai palveluiden turvallisuuden 

heikkenemiseen. 

 Jos jäsenvaltiot asettavat turvallisuutta 

koskevia lisävaatimuksia julkisia 

viestintäverkkoja tai julkisesti saatavia 

sähköisiä viestintäpalveluita useammassa 

kuin yhdessä jäsenvaltioissa tarjoaville 

tahoille, niiden on ilmoitettava näistä 

toimista komissiolle sekä ENISAlle. 
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ENISA auttaa jäsenvaltioita 

koordinoimaan toimia, joiden avulla 

vältetään päällekkäisyys tai erilaiset 

vaatimukset, jotka voivat aiheuttaa 

turvallisuusriskejä ja sisämarkkinoiden 

esteitä. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaan tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen Euroopan parlamentin kannan kanssa ja erityisesti sen 

12. maaliskuuta 2014 Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, eri 

jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten perusoikeuksiin ja 

transatlanttisesta yhteistyöstä oikeus- ja sisäasioissa antaman päätöslauselman sekä 

14. maaliskuuta 2016 aiheesta ”massadatan vaikutukset perusoikeuksiin: yksityisyys, 

tietosuoja, syrjimättömyys, turvallisuus ja lainvalvonta” antaman päätöslauselman kanssa. 

 

Tarkistus   28 

Ehdotus direktiiviksi 

40 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 

saatavilla olevia sähköisiä 

viestintäpalveluja tarjoavat yritykset 

ilmoittavat toimivaltaiselle viranomaiselle 

viipymättä kaikki sellaiset turvallisuuden 

loukkaukset, joilla on ollut huomattava 

vaikutus verkkojen tai palvelujen 

toimintaan. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 

saatavilla olevia sähköisiä 

viestintäpalveluja tarjoavat yritykset 

ilmoittavat toimivaltaiselle viranomaiselle 

viipymättä kaikki sellaiset 

turvallisuushäiriöt tai eheyden 

menetykset, joilla on ollut huomattava 

vaikutus verkkojen tai palvelujen 

toimintaan. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen, koska se liittyy 

yhtenäisyyteen muiden 40 artiklaan tehtäviin käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. 

Ensimmäinen osa on tarpeen, koska se mukautetaan 3 alakohtaa koskevaan tarkistukseen. 

 

Tarkistus   29 

Ehdotus direktiiviksi 

40 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

a) niiden käyttäjien lukumäärä, joita 

loukkaus koski; 

a) niiden käyttäjien lukumäärä, joita 

poikkeama koski; 

 

Tarkistus   30 

Ehdotus direktiiviksi 

40 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) loukkauksen kesto; b) poikkeaman kesto; 

 

Tarkistus   31 

Ehdotus direktiiviksi 

40 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) maantieteellinen levinneisyys 

alueella, johon loukkaus vaikuttaa; 

c) maantieteellinen levinneisyys 

alueella, johon poikkeama vaikuttaa; 

 

Tarkistus   32 

Ehdotus direktiiviksi 

40 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) palvelun toiminnan keskeytymisen 

laajuus; 

d) verkon tai palvelun toimintaan 

kohdistuvan vaikutuksen laajuus; 

 

Tarkistus   33 

Ehdotus direktiiviksi 

40 artikla – 3 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Asianomainen toimivaltainen 

viranomainen ilmoittaa asiasta tarvittaessa 

muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille ja Euroopan verkko- ja 

Asianomainen toimivaltainen 

viranomainen ilmoittaa asiasta tarvittaessa 

muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille ja Euroopan verkko- ja 
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tietoturvavirastolle (ENISA). 

Asianomainen toimivaltainen 

viranomainen voi tiedottaa asiasta yleisölle 

tai vaatia yrityksiä tiedottamaan siitä, jos se 

katsoo loukkauksen julkistamisen olevan 

yleisen edun mukaista. 

tietoturvavirastolle (ENISA). 

Asianomainen toimivaltainen 

viranomainen voi tiedottaa asiasta yleisölle 

tai vaatia palveluntarjoajia tiedottamaan 

siitä, jos se katsoo poikkeaman 

julkistamisen olevan yleisen edun 

mukaista. 

Perustelu 

Tämän tarkistuksen ensimmäinen osa on tarpeellinen pakottavista syistä, jotka liittyvät 

säädöstekstin yhtenäisyyteen Euroopan parlamentin kannan kanssa ja erityisesti sen 

12. maaliskuuta 2014 eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n 

kansalaisten perusoikeuksiin sekä transatlanttisesta yhteistyöstä oikeus- ja sisäasioissa 

antaman päätöslauselman sekä 14. maaliskuuta 2016 aiheesta ”massadatan vaikutukset 

perusoikeuksiin: yksityisyys, tietosuoja, syrjimättömyys, turvallisuus ja lainvalvonta” 

antaman päätöslauselman kanssa. Tämän tarkistuksen toinen osa on tarpeellinen, koska se 

liittyy yhtenäisyyteen muiden 40 artiklaan tehtävien käsiteltäväksi otettavien tarkistusten 

kanssa. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

40 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Verkkojen ja palvelujen 

turvallisuutta koskevien toimenpiteiden 

johdonmukaisen soveltamisen 

edistämiseksi BEREC esittää 

[päivämäärä] mennessä sidosryhmiä 

kuultuaan ja tiiviissä yhteistyössä 

komission ja unionin muiden virastojen 

kanssa suuntaviivat verkkojen ja 

palveluiden turvallisuutta koskeville 

vähimmäisnormeille ja yhteisille 

menettelyille sekä läpisalauksen 

edistämiselle. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, 

jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen sekä yhtenäisyyteen muiden asiaan liittyvien 

lainsäädäntöehdotusten ja etenkin BEREC-asetusehdotuksen kanssa. Tarkistus vahvistaa 

verkkojen ja tietopalveluiden suojaa. 
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Tarkistus   35 

Ehdotus direktiiviksi 

41 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että toimivaltaisilla viranomaisilla on 

valtuudet antaa sitovia ohjeita, myös 

loukkauksen korjaamiseksi tarvittavista 

toimenpiteistä ja täytäntöönpanon 

määräajoista, yleisiä viestintäverkkoja tai 

yleisesti saatavilla olevia sähköisiä 

viestintäpalveluja tarjoaville yrityksille 

40 artiklan täytäntöön panemiseksi. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että toimivaltaisilla viranomaisilla on 

valtuudet antaa sitovia ohjeita, myös 

poikkeaman estämiseksi tai korjaamiseksi 

tarvittavista toimenpiteistä ja 

täytäntöönpanon määräajoista, yleisiä 

viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla 

olevia sähköisiä viestintäpalveluja 

tarjoaville yrityksille 40 artiklan täytäntöön 

panemiseksi. 

 

Tarkistus   36 

Ehdotus direktiiviksi 

90 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kadonneita lapsia koskeva 

vihjepuhelinnumero 

Kadonneita lapsia koskeva 

vihjepuhelinnumero ja lasten auttava 

puhelin 

 

Tarkistus   37 

Ehdotus direktiiviksi 

90 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalaisilla on käyttöoikeus 

vihjepuhelinnumeropalveluun 

kadonneista lapsista ilmoittamiseksi. 

Vihjepuhelimen on oltava käytettävissä 

numerossa 116000. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalaisilla on käyttöoikeus 

palveluun, joka pitää yllä kadonneita 

lapsia koskevaa vihjepuhelinnumeroa. 

Vihjepuhelimen on oltava 

lapsiystävällinen ja käytettävissä 

numerossa 116000. 

 

Tarkistus   38 
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Ehdotus direktiiviksi 

90 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että lapsilla on pääsy auttavaa puhelinta 

ylläpitävään lapsiystävälliseen palveluun. 

Auttavan puhelimen on oltava 

käytettävissä numerossa 116111. 

Perustelu 

Auttavat puhelimet ovat tärkeitä palveluita, ja niillä on myös neuvoa-antava tehtävä. Lapset 

voivat pitää turvallisempana yhteydenottoa auttavaan numeroon 116111 kuin eri yksiköissä 

toimiviin ihmisiin, joita he eivät tunne tai joihin he eivät luota. Jos lapsi (tai joku muu) soittaa 

lasten auttavaan puhelimeen ja kertoo lapsen olevan vaarassa, asiasta on tietyissä 

tapauksissa ilmoitettava lastensuojeluviranomaisille tai poliisille. Auttavat puhelimet tukevat 

satojatuhansia lapsia, joilla on ongelmia tai jotka ovat pulassa. 

 

Tarkistus   39 

Ehdotus direktiiviksi 

90 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalaisille annetaan tietoa 

numeroissa 116000 ja 116111 tarjottavista 

palveluista ja he voivat käyttää niitä 

mahdollisimman suuressa määrin. 

Perustelu 

Kadonneita lapsia koskevat vihjepuhelimet on perustettu EY:n päätöksellä 2007/116/EY, ja 

niihin voidaan soittaa koko Euroopassa käyttäen samaa numeroa, 116000. Eurobarometri-

tutkimuksen mukaan tällä hetkellä vain 13 prosenttia EU:n väestöstä on tietoinen 116000-

palvelunumerosta. EU:lla on sama ongelma numeron 116111 kanssa, joka otettiin käyttöön 

EY:n direktiivillä 2009/136/EY (yleispalveludirektiivi). Varmistamalla että kansalaisille 

tiedotetaan näiden palveluiden olemassaolosta ja käytöstä, helpotetaan lainsäädännön 

täytäntöönpanoa. 

 

Tarkistus   40 

Ehdotus direktiiviksi 

90 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että vammaiset loppukäyttäjät voivat 

käyttää 116000-numerointialueella 

tarjottuja palveluja mahdollisimman 

suuressa määrin. Sen edistämiseksi, että 

vammaiset loppukäyttäjät voivat käyttää 

mainittuja palveluja matkustaessaan muissa 

jäsenvaltioissa, toteutettavien 

toimenpiteiden on perustuttava 39 artiklan 

mukaisesti julkaistujen standardien tai 

eritelmien noudattamiseen. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että lapsille ja vammaisille 

loppukäyttäjille annetaan tietoa 

numeroissa 116000 ja 116111 tarjottavista 

palveluista ja he voivat käyttää niitä 
mahdollisimman suuressa määrin. 

Toimenpiteiden sen edistämiseksi, että 

loppukäyttäjät voivat käyttää mainittuja 

palveluja laajalti myös matkustaessaan 

muissa jäsenvaltioissa, on perustuttava 

39 artiklan mukaisesti julkaistujen 

standardien tai eritelmien noudattamiseen. 

 

Tarkistus   41 

Ehdotus direktiiviksi 

90 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalaiset voivat käyttää 

kotijäsenvaltionsa vihjepuhelimia ja 

auttavia puhelimia lisäämällä 

maatunnuksen matkustaessaan muissa 

jäsenvaltioissa. 

Perustelu 

Kun kansalaiset matkustavat eri jäsenvaltioiden välillä, heidän on silti otettava yhteys 

erilaisiin kotimaissaan toimiviin palveleviin puhelimiin kiireellisen asioiden ratkaisemiseksi 

tai välittämiseksi. Jos näitä palveluita voitaisiin käyttää maakoodin lisäämisen avulla, se 

auttaisi ihmisiä saamaan apua tai neuvoja. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

92 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sähköisten viestintäverkkojen tai 

-palvelujen tarjoajat eivät saa soveltaa 

loppukäyttäjiin syrjiviä käyttöoikeuksiin tai 

Sähköisten viestintäverkkojen tai 

-palvelujen tarjoajat eivät saa soveltaa 

loppukäyttäjiin syrjiviä käyttöoikeuksiin tai 
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käyttöön liittyviä vaatimuksia tai ehtoja 

loppukäyttäjän kansalaisuuden tai 

asuinpaikan perusteella, paitsi jos tällaiset 

erot ovat objektiivisesti perusteltuja. 

käyttöön liittyviä vaatimuksia tai ehtoja 

loppukäyttäjän kansalaisuuden tai 

asuinpaikan perusteella, paitsi jos tällaiset 

erot ovat objektiivisesti perusteltuja ja 

vastaavat perusoikeuskirjan 52 artiklassa 

tarkoitettujen perusoikeuksien laajuutta 

ja tulkintaa. 

Perustelu 

Perusoikeuskirjan sekä asiaa koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 

”perusoikeuskirjassa tunnustettujen oikeuksien ja vapauksien käyttämistä voidaan rajoittaa 

ainoastaan lailla, ja kyseisten oikeuksien ja vapauksien olennaista sisältöä noudattaen”. 

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti rajoituksia voidaan säätää ainoastaan, jos ne ovat 

välttämättömiä ja vastaavat tosiasiallisesti unionin tunnustamia yleisen edun mukaisia 

tavoitteita tai tarvetta suojella muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

93 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Perusoikeuksien suojan 

johdonmukaisen soveltamisen 

edistämiseksi yhteistyöelin esittää 

[päivämäärä] mennessä sidosryhmiä 

kuultuaan ja tiiviissä yhteistyössä 

komission kanssa suuntaviivat yhteisille 

menettelyille sen varmistamiseksi, että 

loppukäyttäjille tarkoitettujen sähköisissä 

viestintäverkoissa tarjottavien palvelujen 

ja sovellusten käyttöoikeutta tai käyttöä 

koskevissa kansallisissa toimenpiteissä 

kunnioitetaan Euroopan unionin 

perusoikeuskirjalla ja unionin 

lainsäädännön yleisillä periaatteilla 

taattuja perusoikeuksia ja -vapauksia. 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeellinen pakottavista syistä, 

jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen sekä yhtenäisyyteen muiden asiaan liittyvien 

lainsäädäntöehdotusten ja etenkin BEREC-asetusehdotuksen kanssa. 
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Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

114 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio tarkastelee [viiden 

vuoden kuluttua 115 artiklan 1 kohdan 

toisessa alakohdassa tarkoitetusta 

soveltamispäivästä] mennessä ja sen 

jälkeen joka viides vuosi 93 artiklassa 

tarkoitetun perusoikeuksien suojan 

soveltamista. 
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