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LYHYET PERUSTELUT
1.

Komission ehdotuksen soveltamisala

Tällä lainsäädännön uudistusehdotuksella mukautetaan sääntelyjärjestelmää lujittamalla
tiettyjä kuluttajien ja käyttäjien oikeuksia (erityisesti saatavuuden parantamiseksi ja
osallistavan tietoyhteiskunnan edistämiseksi) ja varmistamalla, että sähköinen viestintä on
luotettavaa, turvallista ja varmakäyttöistä ja tarjoaa korkean suojan yksilöiden yksityisyydelle
ja henkilötiedoille.
2.

Esittelijän kanta

Sähköinen viestintä muodosta EU:n talouden perustan, ja kohtuuhintaisten ja turvallisten
laajakaistaverkkojen laaja saatavuus on ratkaiseva edellytys sen kasvupotentiaalin ja
työllistämismahdollisuuksien toteutumiselle.
EY:n perustamissopimuksen 95 artikla on asianmukainen oikeusperusta, ja direktiiviehdotus
noudattaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. Kaiken kaikkiaan valmistelija hyväksyy
komission ehdotuksen tavoitteen. Tiettyjen kuluttajien ja käyttäjien oikeuksien lujittaminen ja
sen varmistaminen, että sähköinen viestintä on turvallista ja luotettavaa ja tarjoaa korkean
suojan yksilöiden yksityisyydelle ja henkilötiedoille, ovat äärimmäisen tärkeitä tavoitteita.
Lisäksi valmistelija pitää olennaisen tärkeänä varmistaa, että markkinoiden tarjotessa yhä
enemmän valinnanmahdollisuuksia kuluttajille annetaan enemmän tietoa toimitusehdoista ja
hinnoista ja he voivat vaihtaa helpommin palveluntarjoajaa. Valmistelija jakaakin komission
huolen ja katsoo sen lailla, että voimassa olevaa yleispalveludirektiiviä ja sähköisen
viestinnän tietosuojadirektiiviä on tarpeen muuttaa niin, että
– parannetaan avoimuutta ja tietojen julkaisemista loppukäyttäjille;
– helpotetaan vammaisten käyttäjien mahdollisuuksia käyttää ja saada sähköisiä
viestintäpalveluja;
– helpotetaan kuluttajien mahdollisuuksia vaihtaa palveluntarjoajaa muun muassa
lujittamalla numeron siirrettävyyttä koskevia säännöksiä;
– tiukennetaan hätäpalveluihin liittyviä velvollisuuksia;
– varmistetaan liitettävyyden ja palvelun laadun perustaso;
– otetaan käyttöön sellaisten tietoturvaloukkausten pakollinen ilmoittaminen, jotka johtavat
käyttäjien henkilötietojen katoamiseen tai vaarantumiseen;
– lujitetaan verkko- ja tietoturvaan liittyviä täytäntöönpanosäännöksiä, jotka hyväksytään
perustettavan markkinaviranomaisen kuulemisen jälkeen;
– lujitetaan täytäntöönpanoon ja sen valvontaan liittyviä säännöksiä sen varmistamiseksi, että
jäsenvaltioiden tasolla on käytettävissä riittäviä välineitä roskapostin torjumiseksi;
– saatetaan ajan tasalle tietyt direktiivien säännökset, jotta ne vastaisivat teknologian ja
markkinoiden kehitystä; tähän sisältyy myös useiden vanhentuneiden tai tarpeettomien
säännösten poistaminen.
Valmistelija haluaa kuitenkin ehdottaa joitakin tarkistuksia, joilla pyritään parantamaan edellä
mainittua ehdotusta erityisesti sen varmistamiseksi, että jotkut oikeudelliset ja sosiaaliset
kysymykset otetaan jatkossa huomioon.
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Tarkemmin sanoen, koska komission ehdotuksessa muutetaan yleispalveludirektiivin
7 artiklaa siten, että siinä velvoitetaan jäsenvaltiot hyväksymään erityistoimenpiteitä
vammaisia käyttäjiä varten, valmistelija ehdottaa direktiivin 9 artiklaan tarkistusta, jolla
pyritään varmistamaan sama tulos kuin kyseisellä säännöksellä ja jossa otetaan
asianmukaisesti huomioon kuluttajat, jotka on määritelty pienituloisiksi tai vammaisiksi tai
joilla on todettu olevan sosiaalisia erityistarpeita.
Toiseksi on perustavan tärkeää varmistaa tilaajien henkilötietojen mahdollisimman laaja
suojelu. Tähän eivät riitä toimet, joita kyseiset yritykset voisivat toteuttaa vapaaehtoisesti.
Yleispalveludirektiivin 20 artiklaan esitetään näin ollen tarkistusta.
Kolmanneksi, kun oppaita tai tekniikoita, joiden avulla käyttäjät voivat arvioida itsenäisesti
kustannuksia, ei ole saatavilla markkinoilla, on valmistelijan mielestä ristiriitaista, että
kansallisten sääntelyviranomaisten edellytetään julkaisevan (oletettavasti maksutta) näitä
oppaita tai tekniikoita ja samalla kolmansien osapuolten sallitaan myydä niitä.
Yleispalveludirektiivin 21 artiklaa ja muutossäädöksen johdanto-osan 15 kappaletta on siksi
tarkistettava.
Lopuksi kyseisen direktiivin 28 artiklaa olisi tarkistettava, jotta kansallisten
sääntelyviranomaisten päätökset, erityisesti yritysten tiettyyn markkina-asemaan pääsyä
rajoittavat päätökset, voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittaviksi.

TARKISTUKSET
Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
Tarkistus

1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(13) Tilaajien oikeus sanoa sopimuksensa
irti seuraamuksitta koskee tilannetta, jossa
sähköisten viestintäverkkojen ja/tai palvelujen tarjoajat muuttavat
sopimusehtoja.

(13) Tilaajien oikeus sanoa sopimuksensa
irti seuraamuksitta koskee tilannetta, jossa
sähköisten viestintäverkkojen ja/tai palvelujen tarjoajat muuttavat
sopimusehtoja, lakisääteisiä muutoksia
lukuun ottamatta. Jos sopimuksessa on
lauseke, jonka mukaan palveluntarjoaja
saa yksipuolisesti muuttaa sopimusta,
asiassa sovelletaan kuluttajasopimusten
kohtuuttomista ehdoista 5 päivänä
huhtikuuta 1993 annettua neuvoston
direktiiviä 93/13/ETY1. Tilaajien oikeus
sanoa sopimuksensa irti koskee haitallisia
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muutoksia riippumatta siitä,
sovelletaanko niitä yksittäisiin vai
yhdistettyihin palveluihin.
1 EUVL L 95, 21.4.1993, s. 29.

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(15) Avointen, ajan tasalla olevien ja
vertailukelpoisten hintatietojen saatavuus
on kuluttajille olennaisen tärkeä tekijä
kilpailluilla markkinoilla, joilla toimii
useita palveluntarjoajia. Sähköisten
viestintäpalvelujen kuluttajien tulisi voida
verrata markkinoilla tarjottujen eri
palvelujen hintoja helposti saatavilla
olevassa muodossa julkaistujen
hintatietojen perusteella. Jotta hintavertailu
olisi helppoa, kansallisilla
sääntelyviranomaisilla olisi oltava
valtuudet vaatia operaattoreilta suurempaa
hintojen avoimuutta sekä varmistaa, että
kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää
veloituksetta sähköisiä viestintäpalveluja
tarjoavien yritysten julkaisemia, yleisesti
saatavilla olevia hintatietoja. Niiden olisi
myös asetettava saataville hintaoppaita, jos
markkinat eivät ole niitä tarjonneet.
Operaattoreilla ei pitäisi olla oikeutta saada
minkäänlaista korvausta tällaisten
hintatietojen käytöstä, jotka on jo julkaistu
ja jotka ovat siis julkista tietoa. Lisäksi
käyttäjille olisi tiedotettava riittävästi
palvelun kustannuksista tai tarjotun
palvelun tyypistä ennen palvelun ostamista,
erityisesti jos ilmaispuhelupalveluihin
liittyy lisämaksuja. Komission olisi voitava
hyväksyä teknisiä
täytäntöönpanotoimenpiteitä sen
varmistamiseksi, että loppukäyttäjät voivat
hyötyä hintojen avoimuudesta samalla
tavoin kaikkialla yhteisössä.

(15) Avointen, ajan tasalla olevien ja
vertailukelpoisten hintatietojen saatavuus
on kuluttajille olennaisen tärkeä tekijä
kilpailluilla markkinoilla, joilla toimii
useita palveluntarjoajia. Sähköisten
viestintäpalvelujen kuluttajien tulisi voida
verrata markkinoilla tarjottujen eri
palvelujen hintoja helposti saatavilla
olevassa muodossa julkaistujen
hintatietojen perusteella. Jotta hintavertailu
olisi helppoa, kansallisilla
sääntelyviranomaisilla olisi oltava
valtuudet vaatia operaattoreilta suurempaa
hintojen avoimuutta. Niiden olisi myös
asetettava saataville hintaoppaita, jos
markkinat eivät ole niitä tarjonneet.
Operaattoreilla ei pitäisi olla oikeutta saada
minkäänlaista korvausta tällaisten
hintatietojen käytöstä, jotka on jo julkaistu
ja jotka ovat siis julkista tietoa. Lisäksi
käyttäjille olisi tiedotettava riittävästi
palvelun kustannuksista tai tarjotun
palvelun tyypistä ennen palvelun ostamista,
erityisesti jos ilmaispuhelupalveluihin
liittyy lisämaksuja.
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Perustelu
Kun oppaita tai tekniikoita, joiden avulla käyttäjät voivat arvioida itsenäisesti kustannuksia,
ei ole saatavilla markkinoilla, on perustavan tärkeää korostaa kansallisten
sääntelyviranomaisten eikä voittoa tavoittelevien kolmansien osapuolten roolia.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(16) Kilpailuun perustuvien markkinoiden
pitäisi varmistaa, että käyttäjät voivat saada
haluamansa laatuista palvelua, mutta
joissain erityistapauksissa saattaa olla
tarpeellista varmistaa, että yleisissä
viestintäverkoissa saavutetaan tietty
vähimmäislaatutaso, jotta voidaan ehkäistä
palvelun heikkeneminen, käytön estyminen
ja liikenteen hidastuminen verkoissa.
Komission olisi erityisesti voitava
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä,
joissa määritellään kansallisten
sääntelyviranomaisten käyttämät
laatustandardit.

(16) Kilpailuun perustuvien markkinoiden
pitäisi varmistaa, että käyttäjät voivat saada
haluamansa laatuista palvelua, mutta
joissain erityistapauksissa saattaa olla
tarpeellista varmistaa, että yleisissä
viestintäverkoissa saavutetaan tietty
vähimmäislaatutaso, jotta voidaan ehkäistä
palvelun heikkeneminen, käytön estyminen
ja liikenteen hidastuminen verkoissa.

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(21) Maat, joille Kansainvälinen teleliitto
on osoittanut kansainvälisen
aluetunnuksen 3883, ovat siirtäneet
hallinnollisen vastuun eurooppalaisesta
numeroavaruudesta (European
Telephone Numbering Space, ETNS)
Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen
yhteistyökonferenssin (CEPT) sähköisen
viestinnän komitealle (ECC). Teknologian
ja markkinoiden kehitys osoittavat, että
eurooppalainen numeroavaruus tarjoaa
mahdollisuuden yleiseurooppalaisten
PE402.737v03-00
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palvelujen kehittämiselle, mutta tätä
mahdollisuutta ei tällä hetkellä pystytä
täysin hyödyntämään liian byrokraattisten
menettelyvaatimusten ja kansallisten
hallintojen puutteellisen koordinoinnin
vuoksi. Eurooppalaisen
numeroavaruuden kehityksen
edistämiseksi sen hallinnointi (johon
sisältyy numeroiden osoittaminen,
seuranta ja kehittäminen) olisi siirrettävä
[…] annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EY) N:o …/…
perustetulle Euroopan sähköisen
viestinnän markkinaviranomaiselle,
jäljempänä ’markkinaviranomainen’.
Markkinaviranomaisen olisi varmistettava
koordinointi niiden maiden kanssa, jotka
jakavat aluetunnuksen 3883 mutta eivät
ole jäsenvaltioita, niiden jäsenvaltioiden
puolesta, joille on osoitettu aluetunnus
3883.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(29) Jos tietoturvaloukkaukseen, joka
johtaa yksittäisen tilaajan henkilötietojen
katoamiseen tai vaarantumiseen, ei puututa
riittävän tehokkaasti ja nopeasti, se voi
aiheuttaa huomattavia taloudellisia
menetyksiä ja sosiaalisia haittoja, kuten
väärän henkilöllisyyden käyttö. Siksi
tilaajille, joita tällainen turvallisuuden
vaarantumistilanne koskee, olisi
ilmoitettava asiasta välittömästi ja heille
olisi annettava tarpeelliset tiedot, jotta he
voivat ryhtyä tarvittaviin varotoimiin.
Ilmoituksessa olisi annettava tiedot
toimenpiteistä, joita palveluntarjoaja on
toteuttanut tietoturvaloukkauksen
selvittämiseksi, sekä suosituksia käyttäjille,
joihin se on vaikuttanut.

(29) Jos vakavaan tietoturvaloukkaukseen,
joka johtaa yksittäisen tilaajan
henkilötietojen katoamiseen tai
vaarantumiseen, ei puututa riittävän
tehokkaasti ja nopeasti, se voi aiheuttaa
huomattavia taloudellisia menetyksiä ja
sosiaalisia haittoja, kuten väärän
henkilöllisyyden käyttö. Siksi kansallisille
sääntelyviranomaisille olisi ilmoitettava
asiasta välittömästi. Ilmoituksessa olisi
annettava tiedot toimenpiteistä, joita
palveluntarjoaja on toteuttanut
tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi, sekä
suosituksia käyttäjille, joihin se on
vaikuttanut. Kansallisen
sääntelyviranomaisen olisi tutkittava
tietoturvaloukkausta ja määriteltävä sen
vakavuus sekä vaadittava tarvittaessa
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palveluntarjoajaa ilmoittamaan
viipymättä tilaajille, joihin
tietoturvaloukkaus vaikuttaa suoraan.

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(30 a) Jäsenvaltioiden viranomaisten ja
tuomioistuinten on direktiivin 2002/58/EY
noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä
täytäntöönpannessaan tulkittava
kansallista oikeuttaan mainitun
direktiivin mukaisesti, ja niiden on tämän
lisäksi myös huolehdittava siitä, etteivät
ne nojaudu sellaiseen kyseisen direktiivin
tulkintaan, joka johtaisi ristiriitaan
muiden perusoikeuksien tai yhteisön
oikeuden yleisten periaatteiden, kuten
suhteellisuusperiaatteen, kanssa.
Perustelu

Tarkistuksella halutaan sisällyttää tekstiin sanamuoto yhteisöjen tuomioistuimen äskettäisestä
tuomiosta asiassa Promusicae vastaan Telefónica (29. tammikuuta 2008). Tuomioistuimen
päätös vahvistaa, että jäsenvaltioiden on direktiivejä täytäntöönpannessaan huolehdittava
siitä, että ne nojautuvat sellaiseen kyseisten direktiivien tukintaan, jolla voidaan varmistaa
yhteisön oikeusjärjestyksessä suojattujen eri perusoikeuksien välinen asianmukainen
tasapaino.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(33) Markkinaviranomainen voi edistää
henkilötietojen ja yksityisyyden suojan
parantamista yhteisössä muun muassa
antamalla käyttöön asiantuntemusta ja
antamalla neuvoja, edistämällä
riskinhallinnan parhaiden käytäntöjen
PE402.737v03-00
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vaihtamista ja määrittelemällä yhteisiä
menettelytapoja riskinarviointiin. Sen
olisi erityisesti pyrittävä edistämään
soveltuvien teknisten ja organisatoristen
turvallisuustoimenpiteiden
yhdenmukaistamista.

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
7 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
erityistoimenpiteitä vammaisia
loppukäyttäjiä varten, jotta yleisesti
saatavilla olevat puhelinpalvelut, mukaan
luettuna hätäpalvelujen,
numerotiedustelupalvelujen ja luettelojen
käyttömahdollisuus, ovat näiden saatavilla
kohtuuhintaan ja muiden loppukäyttäjien
käyttömahdollisuuksia vastaavalla tavalla.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
erityistoimenpiteitä vammaisia
loppukäyttäjiä varten, jotta sähköiset
viestintäpalvelut, mukaan luettuna
hätäpalvelujen, numerotiedustelupalvelujen
ja luettelojen käyttömahdollisuus, ovat
näiden saatavilla kohtuuhintaan ja muiden
loppukäyttäjien käyttömahdollisuuksia
vastaavalla tavalla.

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
9 artikla – 2 ja 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat kansallisten
olosuhteiden perusteella vaatia nimettyjä
yrityksiä tarjoamaan kuluttajille
tavanomaisten kaupallisten ehtojen mukaan
asetetuista hinnoista poikkeavia
hintavaihtoehtoja tai -paketteja erityisesti
sen varmistamiseksi, että pienituloisilla
käyttäjillä tai käyttäjillä, joilla on
sosiaalisia erityistarpeita, on mahdollisuus
saada 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
verkkoliittymä tai käyttää palveluja, joiden

2. Jäsenvaltioiden on kansallisten
olosuhteiden perusteella vaadittava
nimettyjä yrityksiä tarjoamaan kuluttajille
tavanomaisten kaupallisten ehtojen mukaan
asetetuista hinnoista poikkeavia
hintavaihtoehtoja tai -paketteja erityisesti
sen varmistamiseksi, että pienituloisilla
käyttäjillä tai käyttäjillä, joilla on
sosiaalisia erityistarpeita, on mahdollisuus
saada 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
verkkoliittymä tai käyttää palveluja, joiden
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on 4 artiklan 3 kohdassa ja 5, 6 ja 7
artiklassa määritelty kuuluvan
yleispalveluvelvollisuuksien piiriin ja joita
tarjoavat nimetyt yritykset.

on 4 artiklan 3 kohdassa ja 5, 6 ja 7
artiklassa määritelty kuuluvan
yleispalveluvelvollisuuksien piiriin ja joita
tarjoavat nimetyt yritykset.

3. Sen lisäksi, että jäsenvaltiot antavat
nimettyjä yrityksiä koskevia säännöksiä,
joissa säädetään erityisistä
hintavaihtoehdoista tai hintakattojen
noudattamisesta tai maantieteellisin
perustein määrätyistä keskihinnoista tai
muista vastaavista järjestelmistä, ne voivat
varmistaa, että tukea annetaan kuluttajille,
jotka on määritelty pienituloisiksi tai
vammaisiksi tai joilla on todettu olevan
sosiaalisia erityistarpeita.”

3. Sen lisäksi, että jäsenvaltiot antavat
nimettyjä yrityksiä koskevia säännöksiä,
joissa säädetään erityisistä
hintavaihtoehdoista tai hintakattojen
noudattamisesta tai maantieteellisin
perustein määrätyistä keskihinnoista tai
muista vastaavista järjestelmistä, niiden on
varmistettava, että tukea annetaan
kuluttajille, jotka on määritelty
pienituloisiksi tai vammaisiksi tai joilla on
todettu olevan sosiaalisia erityistarpeita.”

Perustelu
Komission ehdotuksessa muutetaan yleispalveludirektiivin 7 artiklaa siten, että siinä
velvoitetaan jäsenvaltiot hyväksymään erityistoimenpiteitä vammaisia käyttäjiä varten.
Ehdotetulla tarkistuksella pyritään varmistamaan sama tulos kuin kyseisellä säännöksellä.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla – 2 kohta – 1 kohta – e alakohta
Komission teksti

Tarkistus

(e) sopimuksen kesto sekä palvelujen ja
sopimuksen uusimista ja lopettamista
koskevat ehdot, myös numeroiden ja
muiden tunnisteiden siirrettävyydestä
aiheutuvat suorat kustannukset;
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(e) sopimuksen kesto sekä palvelujen ja
sopimuksen uusimista ja lopettamista
koskevat ehdot, myös numeroiden ja
muiden tunnisteiden siirrettävyyteen
liittyvät maksut ja maksut, joita peritään
tuetuin hinnoin tarjottujen laitteiden
vuoksi;
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Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – h luetelmakohta
Komission teksti

Tarkistus

(h) toimet, joita liittymän ja/tai palvelut
tarjoava yritys voi toteuttaa tietoturvaa tai
tietojen eheyttä koskevien
vaarantumistilanteiden tai uhkien tai
haavoittuvuuksien johdosta.

(h) toimet, joita liittymän ja/tai palvelut
tarjoavan yrityksen on toteutettava
kunnioittaakseen tilaajien henkilötietojen
luottamuksellisuutta ja toimet, joita
voidaan toteuttaa tietoturvaa tai tietojen
eheyttä koskevien vaarantumistilanteiden
tai uhkien tai haavoittuvuuksien johdosta,
ja korvausjärjestelyt, joita sovelletaan
tietoturvaa tai tietojen eheyttä koskevien
vaarantumistilanteiden sattuessa.
Perustelu

On perustavan tärkeää varmistaa tilaajien henkilötietojen mahdollisimman laaja suojelu.
Vapaaehtoiset toimet eivät riittäisi tämän tavoitteen saavuttamiseen. *
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
Sopimukseen on myös sisällytettävä
merkitykselliset tiedot sähköisten
viestintäverkkojen laissa sallituista
käyttötavoista ja keinoista suojautua
21 artiklan 4 a kohdassa tarkoitettuja
henkilötietoihin ja yksityisyyden suojaan
kohdistuvia riskejä vastaan.
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Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla – 7 kohta
Komission teksti

Tarkistus

7. Tilaajilla on oikeus sanoa irti
sopimuksensa seuraamuksitta heti kun
heille on ilmoitettu operaattorin
ehdottamista muutoksista
sopimusehtoihin. Tilaajille on ilmoitettava
näistä muutoksista riittävän hyvissä ajoin ja
vähintään yhtä kuukautta ennen niiden
toteuttamista ja heille on ilmoitettava
samanaikaisesti, että heillä on oikeus sanoa
irti tällaiset sopimukset seuraamuksitta, jos
he eivät hyväksy uusia ehtoja.

7. Tilaajilla on oikeus sanoa irti
sopimuksensa seuraamuksitta heti kun
heille on ilmoitettu operaattorin
ehdottamista, heille vahinkoa
aiheuttavista sopimusehtojen muutoksista,
joiden tekeminen on mahdollista
sopimuksessa vahvistetuin ehdoin tehdä
yksipuolisia muutoksia. Tilaajille on
ilmoitettava näistä muutoksista riittävän
hyvissä ajoin ja vähintään yhtä kuukautta
ennen niiden toteuttamista ja heille on
ilmoitettava samanaikaisesti, että heillä on
oikeus sanoa irti tällaiset sopimukset
seuraamuksitta, jos he eivät hyväksy uusia
ehtoja. Jos sopimus ei sisällä ehtoa, joka
sallii operaattorin muuttaa sopimusta
yksipuolisesti, ilmoituksessa on
tiedotettava tilaajalle hänen oikeudestaan
kieltäytyä hyväksymästä ehdotettua
muutosta ja säilyttää sopimus
muuttumattomana.

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
21 artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3. Kansallisten sääntelyviranomaisten on
edistettävä tietojen tarjoamista
interaktiivisten oppaiden tai vastaavien
tekniikoiden avulla, jotta loppukäyttäjät ja
kuluttajat voivat arvioida itsenäisesti
vaihtoehtoisten käyttötapojen
kustannuksia. Jäsenvaltioiden on

3. Kansallisten sääntelyviranomaisten on
edistettävä tietojen tarjoamista
interaktiivisten oppaiden tai vastaavien
tekniikoiden avulla, jotta loppukäyttäjät ja
kuluttajat voivat arvioida itsenäisesti
vaihtoehtoisten käyttötapojen
kustannuksia. Jäsenvaltioiden on
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varmistettava, että kansalliset
sääntelyviranomaiset asettavat tällaiset
oppaat tai tekniikat saataville, jos niitä ei
ole saatavilla markkinoilla. Kolmansilla
osapuolilla on oikeus käyttää
korvauksetta sähköisiä viestintäverkkoja
ja/tai -palveluja tarjoavien yritysten
julkaisemia hintatietoja tällaisten
interaktiivisten oppaiden tai vastaavien
tekniikoiden myyntiä tai saataville
asettamista varten.

varmistettava, että kansalliset
sääntelyviranomaiset asettavat tällaiset
oppaat tai tekniikat saataville, jos niitä ei
ole saatavilla markkinoilla.

Perustelu
Kun oppaita tai tekniikoita, joiden avulla käyttäjät voivat arvioida itsenäisesti kustannuksia,
ei ole saatavilla markkinoilla, on ristiriitaista, että kansallisten sääntelyviranomaisten
edellytetään julkaisevan (oletettavasti maksutta) näitä oppaita tai tekniikoita ja samalla
kolmansien osapuolten sallitaan myydä niitä.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
21 artikla – 6 kohta
Komission teksti

Tarkistus

6. Sen varmistamiseksi, että
loppukäyttäjät voivat hyötyä hintojen
avoimuudesta ja saada 20 artiklan 5
kohdassa vaadittuja tietoja samalla tavoin
kaikkialla yhteisössä, komissio voi,
kuultuaan ensin Euroopan sähköisen
viestinnän markkinaviranomaista,
jäljempänä ’markkinaviranomainen’,
toteuttaa asianmukaisia teknisiä
täytäntöönpanotoimenpiteitä tällä alalla,
kuten määritellä menetelmiä tai
menettelyjä. Kyseisistä toimenpiteistä,
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä
täydentämällä, päätetään 37 artiklan 2
kohdassa tarkoitettua valvonnan
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio
voi soveltaa 37 artiklan 3 kohdassa
AD\726164FI.doc
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tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/22/EY
22 artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3. Estääkseen palvelun heikkenemisen ja
liikenteen hidastumisen verkoissa komissio
voi markkinaviranomaista kuultuaan
hyväksyä teknisiä
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka
koskevat palvelun laatuun liittyviä
vähimmäisvaatimuksia, jotka kansallisten
sääntelyviranomaisten on asetettava
yleisiä viestintäverkkoja tarjoaville
yrityksille. Kyseisistä toimenpiteistä,
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä
täydentämällä, päätetään 37 artiklan 2
kohdassa tarkoitettua valvonnan
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio
voi soveltaa 37 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

3. Estääkseen palvelun heikkenemisen ja
liikenteen hidastumisen verkoissa ja
varmistaakseen, että käyttäjien
mahdollisuutta käyttää tai levittää laillista
sisältöä tai käyttää haluamiaan laillisia
sovelluksia ja palveluja ei rajoiteta
kohtuuttomasti, kansalliset
sääntelyviranomaiset voivat hyväksyä
palvelun laatuun liittyviä
vähimmäisvaatimuksia. Kansalliset
sääntelyviranomaiset voivat pitää
kohtuuttomina rajoituksia, jotka
operaattori on asettanut tilaajien
mahdollisuudelle käyttää tai levittää
laillista sisältöä tai käyttää haluamiaan
laillisia sovelluksia tai palveluja, jos ne
ovat syrjiviä lähteen, kohteen, sisällön tai
sovellustyypin suhteen ja jos operaattori ei
ole niitä asianmukaisesti perustellut.

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
25 artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus
(b a) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
‘4. Jäsenvaltiot eivät saa pitää sääntelyn
avulla voimassa rajoituksia, jotka
estävät jonkin jäsenvaltion
loppukäyttäjiä käyttämästä suoraan
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toisen jäsenvaltion
numerotiedotuspalvelua puhelun tai
tekstiviestin avulla, ja niiden on
toteutettava toimenpiteitä, joilla
varmistetaan mahdollisuus käyttää
tällaisia palveluja 28 artiklan
mukaisesti."

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
27 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, joille ITU on
osoittanut kansainvälisen aluetunnuksen
3883, on siirrettävä
markkinaviranomaiselle yksinomainen
vastuu eurooppalaisen numeroavaruuden
hallinnoinnista.

Poistetaan.

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

(a) loppukäyttäjät voivat saada ja käyttää
yhteisön alueella tarjottuja palveluja,
myös tietoyhteiskunnan palveluja, ja
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Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
28 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat
tapauskohtaisesti estää numeroiden tai
palvelujen käytön, jos tämä on perusteltua
petosten tai väärinkäytösten vuoksi.

Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat
tapauskohtaisesti estää numeroiden tai
palvelujen käytön, jos tämä on perusteltua
petosten tai väärinkäytösten vuoksi.
Jäsenvaltiot tekevät päätöksen tiettyjen
numeroiden tai palvelujen käytön
estämisestä; päätös on voitava saattaa
tuomioistuimen tutkittavaksi.
Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten päätökset, erityisesti yritysten tiettyyn markkina-asemaan
pääsyä rajoittavat päätökset, olisi aina voitava saattaa tuomioistuimen tutkittaviksi.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(a a) Lisätään kohta seuraavasti:
‘1 a. "Rajoittamatta direktiivien 95/46/EY
ja 2006/24/EY säännösten soveltamista
näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä
– tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia
toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että
ainoastaan valtuutetut henkilöt voivat
käyttää henkilötietoja, ja joilla suojataan
tallennettuja tai siirrettyjä henkilötietoja
vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta
tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta
häviämiseltä tai muuttamiselta taikka
luvattomalta tai laittomalta
tallentamiselta, käsittelyltä, käyttöön

PE402.737v03-00

FI

16/26

AD\726164FI.doc

antamiselta tai luovuttamiselta;
– asianmukaisia teknisiä ja
organisatorisia toimenpiteitä, joilla
suojellaan tietoverkkoa ja palveluita
vahingossa tapahtuvaa, laitonta tai
luvatonta käyttöä, sen toimintaan
sekaantumista tai sen estämistä tai
käytettävyyttä vastaan, mukaan luettuina
muun muassa pyytämättä lähetetyt tai
vilpilliset sähköiset viestit;
– henkilötietojen käsittelyä koskeva
turvallisuuspolitiikka;
– menettely, jolla tunnistetaan ja
arvioidaan kohtuullisesti ennustettavat
haavoittuvuudet sähköisen
viestintäpalvelun tarjoajan ylläpitämissä
järjestelmissä ja johon on sisällyttävä
tietoturvaloukkauksia koskeva
säännöllinen valvonta;
– menettely, jonka mukaan toteutetaan
ennalta ehkäiseviä, korjaavia ja
vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä
kaikkia neljännessä luetelmakohdassa
kuvatussa menettelyssä havaittuja
heikkouksia vastaan, ja menettely, jonka
mukaan toteutetaan ennalta ehkäiseviä,
korjaavia ja vaikutuksia lieventäviä
toimenpiteitä sellaisia turvallisuuden
vaarantumistilanteita vastaan, jotka
voivat johtaa tietoturvaloukkauksiin;"

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
4 artikla – 1 b kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(a b) Lisätään kohta seuraavasti:
‘1 b. Kansallisilla sääntelyviranomaisilla
on valtuudet tarkistaa yleisesti saatavilla
olevien sähköisten viestintäpalvelujen ja
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien
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toteuttamia toimenpiteitä ja antaa
suosituksia parhaista käytännöistä ja
suoritusindikaattoreista, jotka koskevat
turvallisuuden tasoa, jonka näiden
toimenpiteiden olisi saavutettava."

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/58/EY
4 artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3. Jos tapahtuu tietoturvaloukkaus, joka
johtaa yleisesti saatavilla olevien
viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä
yhteisössä siirrettyjen, tallennettujen tai
muutoin käsiteltyjen henkilötietojen
vahingossa tapahtuvaan tai laittomaan
tuhoamiseen, häviämiseen, muuttamiseen,
luvattomaan luovuttamiseen tai käyttöön
antamiseen, yleisesti saatavilla olevien
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajan on
viipymättä ilmoitettava
tietoturvaloukkauksesta kyseiselle
tilaajalle ja kansalliselle
sääntelyviranomaiselle. Tilaajalle
annettavassa ilmoituksessa on vähintään
kuvailtava tietoturvaloukkauksen luonne ja
annettava suosituksia toimenpiteistä, joilla
voidaan lieventää sen mahdollisia kielteisiä
vaikutuksia. Kansalliselle
sääntelyviranomaiselle annettavassa
ilmoituksessa on lisäksi kuvailtava
tietoturvaloukkauksen seuraukset sekä
palveluntarjoajan toteuttamat toimenpiteet
tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi.

3. Jos tapahtuu vakava tietoturvaloukkaus,
joka johtaa yleisesti saatavilla olevien
viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä
yhteisöissä siirrettyjen, tallennettujen tai
muutoin käsiteltyjen henkilötietojen
vahingossa tapahtuvaan tai laittomaan
tuhoamiseen, häviämiseen, muuttamiseen,
luvattomaan luovuttamiseen tai käyttöön
antamiseen ja joka aiheuttaa
todennäköisesti haittaa käyttäjille,
yleisesti saatavilla olevien sähköisten
viestintäpalvelujen tarjoajan ja kaikkien
yritysten, jotka tarjoavat palveluita
asiakkaille Internetissä ja jotka ovat
tietoja valvovia tahoja ja
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia, on
viipymättä ilmoitettava
tietoturvaloukkauksesta kansalliselle
sääntelyviranomaiselle. Kansalliselle
sääntelyviranomaiselle annettavassa
ilmoituksessa on vähintään kuvailtava
tietoturvaloukkauksen luonne ja annettava
suosituksia toimenpiteistä, joilla voidaan
lieventää sen mahdollisia kielteisiä
vaikutuksia. Kansalliselle
sääntelyviranomaiselle annettavassa
ilmoituksessa on lisäksi kuvailtava
tietoturvaloukkauksen seuraukset sekä
palveluntarjoajan toteuttamat toimenpiteet
tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi.
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Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/58/EY
4 artikla – 3 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
3 a. "Kansallisten sääntelyviranomaisten
on pohdittava ja määriteltävä, miten
vakava loukkaus on. Jos loukkaus
katsotaan vakavaksi, kansallisen
sääntelyviranomaisen on vaadittava
yleisesti saatavilla olevan sähköisen
viestintäpalvelun tarjoajaa ja
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajaa
ilmoittamaan asianmukaisesti ja
viipymättä tilaajille, joihin
tietoturvaloukkaus vaikuttaa suoraan.
Ilmoituksen on sisällettävä 3 kohdassa
säädetyt tiedot.
Vakavaa tietoturvaloukkausta koskevaa
ilmoitusta voidaan lykätä tapauksissa,
joissa se saattaa haitata loukkausta
koskevan rikostutkinnan edistymistä."

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/58/EY
4 artikla – 3 b kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
3 b. Tilaajille ilmoittamista edellyttävän
loukkauksen vakavuus on määriteltävä
ottaen huomioon loukkausolosuhteet,
kuten loukkauksen aiheuttama riski
henkilötiedoille, loukkausta koskevien
tietojen laji, asianomaisten tilaajien
lukumäärä ja loukkauksen välitön tai
mahdollinen vaikutus palveluiden
tarjoamiseen.
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Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/58/EY
4 artikla – 3 c kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
3 c. Loukkausta ei saa määritellä
vakavaksi ja yleisesti saatavilla olevan
sähköisen viestintäpalvelun tarjoaja sekä
tietoyhteiskuntapalvelun tarjoaja on
vapautettava vaatimuksesta ilmoittaa tai
antaa ilmoitus tilaajille, jos voidaan
osoittaa, että loukkauksesta ei ole
aiheutunut kohtuullista riskiä johtuen
käytetyistä asianmukaisista teknisistä
suojatoimenpiteistä, mukaan lukien,
mutta eivät pelkästään, asianmukaiset
salaustekniikat, jotka tekevät tiedosta
ymmärtämiskelvotonta silloin, kun
siirrettyjä, tallennettuja tai muulla tavoin
käsiteltyjä henkilötietoja katoaa
vahingossa tai laittomasti, niitä
muutetaan, levitetään tai päästään
käyttämään luvatta, tai muista
asianmukaisista suojatoimenpiteistä,
joilla henkilötiedot saadaan käyttöön
vahingossa tapahtuneen tai laittoman
katoamisen yhteydessä.

Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/58/EY
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

4. Jotta voitaisiin varmistaa 1, 2 ja 3
kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden
yhdenmukainen toteuttaminen, komissio
voi, kuultuaan ensin Euroopan sähköisen
viestinnän markkinaviranomaista,
jäljempänä ’markkinaviranomainen’, ja
PE402.737v03-00
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4. Jotta voitaisiin varmistaa 1-3 c kohdassa
tarkoitettujen toimenpiteiden
yhdenmukainen toteuttaminen, komissio
suosittelee kuultuaan ensin Euroopan
tietosuojavaltuutettua ja Euroopan verkkoja tietoturvavirastoa teknisiä
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Euroopan tietosuojavaltuutettua hyväksyä
teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka
koskevat muun muassa tässä artiklassa
säädettyihin tiedotus- ja
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyviä
olosuhteita, ilmoitusten muotoa ja niihin
sovellettavia menettelyjä.

täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka
koskevat muun muassa 1 a kohdassa
kuvattuja toimenpiteitä ja 3 a kohdassa
säädettyihin tiedotus- ja
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyviä
olosuhteita, ilmoitusten muotoa ja niihin
sovellettavia menettelyjä.

Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2002/58/EY
5 artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tietojen tallentaminen tai tilaajan tai
käyttäjän päätelaitteelle tallennettujen
tietojen käyttäminen sallitaan ainoastaan
sillä edellytyksellä, että kyseiselle tilaajalle
tai käyttäjälle annetaan selkeät ja kattavat
tiedot muun muassa käsittelyn
tarkoituksesta direktiivin 95/46/EY
mukaisesti ja että hänelle annetaan oikeus
kieltää tietojen käsittelystä vastaavaa tahoa
suorittamasta tällaista käsittelyä. Tämä ei
estä teknistä tallentamista tai käyttöä, jonka
ainoana tarkoituksena on toteuttaa
viestinnän välittäminen sähköisissä
viestintäverkoissa tai helpottaa sitä tai joka
on ehdottoman välttämätöntä sellaisen
tietoyhteiskuntapalvelun tarjoamiseksi, jota
tilaaja tai käyttäjä on erityisesti pyytänyt.”

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tietojen tallentaminen tai tilaajan tai
käyttäjän päätelaitteelle tallennettujen
tietojen käyttäminen joko suoraan tai
epäsuoraan minkä tahansa
tallennusvälineen avulla kielletään, ellei
kyseinen tilaaja tai käyttäjä ole antanut
etukäteen suostumustaan, ja antanut
selkeät ja kattava tiedot muun muassa
käsittelyn tarkoituksesta direktiivin
95/46/EY mukaisesti ja että hänelle
annetaan oikeus kieltää tietojen käsittelystä
vastaavaa tahoa suorittamasta tällaista
käsittelyä. Tämä ei estä teknistä
tallentamista tai käyttöä, jonka ainoana
tarkoituksena on toteuttaa viestinnän
välittäminen sähköisissä viestintäverkoissa
tai joka on ehdottoman välttämätöntä
sellaisen tietoyhteiskuntapalvelun
tarjoamiseksi, jota tilaaja tai käyttäjä on
erityisesti pyytänyt.”
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Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
13 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus
(4 a) Korvataan 13 artiklan 1 kohta
seuraavasti:
‘1. Ilman ihmisen työpanosta toimivien
automatisoitujen soittojärjestelmien
(automaattisten soittolaitteiden),
telekopiolaitteiden (faksien),
tekstiviestien tai sähköpostin käyttö
suoramarkkinointitarkoituksiin voidaan
sallia ainoastaan, jos se kohdistuu
tilaajiin, jotka ovat antaneet siihen
ennalta suostumuksensa."

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
13 artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus
(4 b) Korvataan 13 artiklan 4 kohta
seuraavasti:
‘4. Joka tapauksessa on kiellettävä
sellaisen sähköpostin lähettäminen
suoramarkkinointitarkoituksessa, jossa
peitetään tai salataan sen lähettäjän
henkilöllisyys, jonka puolesta viesti on
lähetetty, ja joka on direktiivin
2000/31/EY 6 artiklan vastainen tai
sisältää linkkejä sivuille, joilla on
vilpillinen tai petollinen tarkoitus, tai
jossa ei ole voimassa olevaa osoitetta,
johon vastaanottaja voi lähettää
pyynnön siitä, että kyseinen viestintä
lopetetaan."

PE402.737v03-00

FI

22/26

AD\726164FI.doc

Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/58/EY
13 artikla – 6 kohta
Komission teksti

Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kuka tahansa yksilö tai oikeushenkilö, jolla
on tämän artiklan mukaisesti annettujen
kansallisten säännösten rikkomisen
torjumiseen liittyviä oikeutettuja etuja,
mukaan luettuina sähköisten
viestintäpalvelujen tarjoaja, joka suojelee
laillisia kaupallisia etujaan tai
asiakkaidensa etuja, voi saattaa tällaiset
rikkomiset tuomioistuimen käsiteltäväksi,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisen
hallinnollisen muutoksenhakumekanismin
soveltamista, johon voidaan turvautua
muun muassa 15 a artiklan 2 kohdan
nojalla.”

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kuka tahansa yksilö tai oikeushenkilö, jolla
on tämän direktiivin mukaisesti annettujen
kansallisten säännösten rikkomisen
torjumiseen liittyviä oikeutettuja etuja,
mukaan luettuina sähköisten
viestintäpalvelujen tarjoaja, joka suojelee
laillisia kaupallisia etujaan tai
asiakkaidensa etuja, voi saattaa tällaiset
rikkomiset tuomioistuimen käsiteltäväksi,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisen
hallinnollisen muutoksenhakumekanismin
soveltamista, johon voidaan turvautua
muun muassa 15 a artiklan 2 kohdan
nojalla.”

Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
15 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus
(6 a) Korvataan 15 artiklan 1 kohta
seuraavasti:
‘1. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa
lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla
rajoitetaan tämän direktiivin 5
artiklassa, 6 artiklassa, 8 artiklan 1, 2, 3
ja 4 kohdassa sekä 9 artiklassa
säädettyjen oikeuksien ja
velvollisuuksien soveltamisalaa, jos
tällaiset rajoitukset ovat välttämättömiä,
asianmukaisia ja oikeasuhteisia
demokraattisen yhteiskunnan
toimenpiteitä kansallisen turvallisuuden
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(valtion turvallisuus) sekä puolustuksen,
yleisen turvallisuuden tai rikosten tai
sähköisen viestintäjärjestelmän
luvattoman käytön torjunnan,
tutkinnan, selvittämisen ja
syyteharkinnan varmistamiseksi ja
muiden henkilöiden oikeuksien ja
vapauksien suojaamiseksi direktiivin
95/46/EY 13 artiklan 1 kohdan
mukaisesti. Tätä varten jäsenvaltiot
voivat muun muassa hyväksyä
lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joissa
säädetään tietojen säilyttämisestä
sellaiseksi rajoitetuksi ajaksi, joka on
perusteltua tässä kohdassa säädetyistä
syistä. Kaikkien tässä kohdassa
tarkoitettujen toimenpiteiden on oltava
yhteisön oikeuden yleisten periaatteiden
mukaisia, mukaan lukien Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan
1 ja 2 kohdassa tarkoitetut periaatteet."
Perustelu
Yksityisyyden suojasta vuonna 2002 annetussa direktiivissä pelkästään ulotetaan vuoden
1995 puitedirektiivin toimenpiteet koskemaan sähköistä viestintää. Siten vuoden 2002
direktiivin 15 artikla olisi luettava vuoden 1995 puitedirektiivin 13 artiklan valossa.
Tarkistuksella pyritään lisäämään oikeusvarmuutta ottaen huomioon yhteisöjen
tuomioistuimen äskettäinen tuomio (asia C-275/06).
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – A osa – e alakohta
Direktiivi 2002/22/EY
Liite I – A osa – e alakohta
Komission teksti
(e) Laskujen laiminlyönti

(e) Laskujen laiminlyönti

Jäsenvaltioiden on annettava lupa toteuttaa
erityisiä toimenpiteitä 8 artiklan mukaisesti
nimettyjen operaattoreiden esittämien
laskujen maksamatta jättämisen johdosta.
Näiden toimenpiteiden on oltava
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä ja ne on
julkaistava. Näiden toimenpiteiden avulla

Jäsenvaltioiden on annettava lupa toteuttaa
erityisiä toimenpiteitä 8 artiklan mukaisesti
nimettyjen operaattoreiden esittämien
laskujen maksamatta jättämisen johdosta.
Näiden toimenpiteiden on oltava
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä ja ne on
julkaistava. Näiden toimenpiteiden avulla
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varmistetaan, että tilaajaa varoitetaan
asianmukaisesti ennalta palvelun
mahdollisesta keskeyttämisestä tai
verkkoyhteyden katkaisemisesta. Palvelun
keskeyttämisen tulee tavallisesti koskea
ainoastaan kyseistä palvelua.
Poikkeuksellisesti petostapauksissa ja
tapauksissa, joissa laskun maksu
myöhästyy toistuvasti tai se jätetään
toistuvasti maksamatta, jäsenvaltioiden on
huolehdittava siitä, että kansalliset
sääntelyviranomaiset voivat antaa luvan
verkkoyhteyden katkaisemiseen verkossa
tarjotuista palveluista esitettyjen laskujen
maksamatta jättämisen vuoksi.
Verkkoyhteys olisi voitava katkaista
maksamattomien laskujen vuoksi vasta sen
jälkeen, kun tilaajalle on annettu
asianmukainen varoitus. Jäsenvaltiot voivat
sallia, että ennen verkkoyhteyden
täydellistä katkaisua tarjotaan jonkin aikaa
rajoitettua palvelua, jolloin on mahdollista
käyttää ainoastaan sellaisia palveluja, joista
ei aiheudu maksuja tilaajalle (esim.
hätäpuhelut numeroon 112).
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varmistetaan, että tilaajaa varoitetaan
asianmukaisesti ennalta palvelun
mahdollisesta keskeyttämisestä tai
verkkoyhteyden katkaisemisesta. Lukuun
ottamatta petoksia ja tapauksia, joissa
laskun maksu myöhästyy toistuvasti tai
laskut jätetään toistuvasti maksamatta,
toimenpiteiden avulla on varmistettava
sikäli kuin se on teknisesti toteutettavissa,
että palvelun keskeyttäminen koskee
ainoastaan kyseistä palvelua.
Verkkoyhteys olisi voitava katkaista
maksamattomien laskujen vuoksi vasta sen
jälkeen, kun tilaajalle on annettu
asianmukainen varoitus. Jäsenvaltiot voivat
sallia, että ennen verkkoyhteyden täydellistä
katkaisua tarjotaan jonkin aikaa rajoitettua
palvelua, jolloin on mahdollista käyttää
ainoastaan sellaisia palveluja, joista ei
aiheudu maksuja tilaajalle (esim.
hätäpuhelut numeroon 112).
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