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Tarkistus 24
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tulevaisuuden IP-verkoissa palvelun 
tarjoaminen voidaan erottaa verkon 
tarjoamisesta. Jäsenvaltioiden olisi tällaisia 
verkkoja varten määriteltävä sopivimmat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
yleisesti saatavilla olevat puhelinpalvelut, 
joita tarjotaan yleisiä viestintäverkkoja 
käyttäen, ovat käytettävissä ja että 
hätäpalvelut ovat keskeytyksettä käytössä 
laajamittaisissa verkon toiminnan 
keskeytyksissä tai ylivoimaisen esteen 
sattuessa.

(17) Tulevaisuuden IP-verkoissa palvelun 
tarjoaminen voidaan erottaa verkon 
tarjoamisesta. Jäsenvaltioiden olisi tällaisia 
verkkoja varten määriteltävä sopivimmat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
yleisesti saatavilla olevat puhelinpalvelut, 
joita tarjotaan yleisiä viestintäverkkoja 
käyttäen, ovat käytettävissä ja että 
hätäpalvelut ovat keskeytyksettä käytössä 
laajamittaisissa verkon toiminnan 
keskeytyksissä tai ylivoimaisen esteen 
sattuessa ottaen huomioon mainittujen 
palvelujen tarjoamisen tekniset ongelmat 
ja tarkoituksena välttää innovatiivisten 
palvelujen ja sovellusten kehittämiseen 
vaikuttavia esteitä ja kohtuutonta 
rasitusta.

Or. en

Perustelu

Yleisesti saatavilla olevan puhelinpalvelun sääntely on rajattava koskemaan mainittuja 
palveluja sekä palveluja, jotka tarjoavat läheisen korvaavan palvelun perinteisille kuluttajien 
puhelinpalveluille tapauksissa, joissa kuluttajat saattavat olla epätietoisia ja joissa korkea 
suojelun taso on tarpeen, hätäpalvelujen saatavuus mukaan luettuna.

Näyttää siltä, että käyttäjät eivät odota hätäpalvelujen saatavuutta palveluilta, jotka eivät ole 
verkkoon liitettyjä, jotka eivät tarjoa perinteisiä puhelinpalveluja tai korvaavat läheisesti 
perinteiset puhelinpalvelut. Ehdotetun vaihtoehdon tarkoituksena on varmistaa, että mainitut 
erityiset palvelut eivät kuulu tämän säädöksen soveltamisalan piiriin.



PE406.058v01-00 4/19 AM\723093FI.doc

FI

Tarkistus 25
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Loppukäyttäjien olisi voitava soittaa 
hätänumeroon ja saada tarjottuja 
hätäpalveluja käyttäen mitä tahansa 
puhelinpalvelua, joka pystyy 
muodostamaan puheluja kansallisessa tai 
kansainvälisessä numerointisuunnitelmassa 
olevan numeron tai numeroiden avulla. 
Pelastusviranomaisten olisi voitava välittää 
numeroon 112 tehtyjä puheluja ja vastata 
niihin vähintään yhtä nopeasti ja 
tehokkaasti kuin muihin kansallisiin 
hätänumeroihin tehtyihin puheluihin. On 
tärkeää lisätä numeron 112 tunnettuutta 
Euroopan unionissa matkustavien 
kansalaisten suojelun ja turvallisuuden 
parantamiseksi. Tästä syystä kaikki 
kansalaiset olisi saatettava tietoisiksi siitä, 
että he voivat käyttää numeroa 112 
yleisenä hätänumerona matkustaessaan 
missä tahansa jäsenvaltiossa. Tätä tietoa 
olisi levitettävä erityisesti kansainvälisen 
liikenteen bussiterminaaleissa, 
rautatieasemilla, satamissa ja lentoasemilla 
sekä puhelinluetteloissa, puhelinkioskeissa 
ja tilaaja- ja laskutusmateriaalissa. 
Velvollisuutta antaa soittajan sijaintitietoja 
olisi tiukennettava Euroopan unionin 
kansalaisten suojelun parantamiseksi. 
Operaattoreiden olisi erityisesti annettava 
soittajan sijaintitiedot hätäpalveluille 
tarjontatilassa (push mode). Jotta voitaisiin 
vastata teknologian kehitykseen, muun 
muassa kehitykseen, joka johtaa 
sijaintitietojen tarkkuuden 
parantumiseen, komission olisi voitava 
hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
varmistaakseen, että numero 112 otetaan 
yhteisössä tosiasiallisesti käyttöön 
Euroopan unionin kansalaisten hyödyksi.

(19) Loppukäyttäjien olisi voitava soittaa 
hätänumeroon ja saada tarjottuja 
hätäpalveluja käyttäen mitä tahansa 
puhelinpalvelua, joka pystyy 
muodostamaan ja vastaanottamaan 
puheluja kansallisessa tai kansainvälisessä 
numerointisuunnitelmassa olevan numeron 
tai numeroiden avulla. 
Pelastusviranomaisten olisi voitava välittää 
numeroon 112 tehtyjä puheluja ja vastata 
niihin vähintään yhtä nopeasti ja 
tehokkaasti kuin muihin kansallisiin 
hätänumeroihin tehtyihin puheluihin. On 
tärkeää lisätä numeron 112 tunnettuutta 
Euroopan unionissa matkustavien 
kansalaisten suojelun ja turvallisuuden 
parantamiseksi. Tästä syystä kaikki 
kansalaiset olisi saatettava tietoisiksi siitä, 
että he voivat käyttää numeroa 112 
yleisenä hätänumerona matkustaessaan 
missä tahansa jäsenvaltiossa. Tätä tietoa 
olisi levitettävä erityisesti kansainvälisen 
liikenteen bussiterminaaleissa, 
rautatieasemilla, satamissa ja lentoasemilla 
sekä puhelinluetteloissa, puhelinkioskeissa 
ja tilaaja- ja laskutusmateriaalissa. 
Velvollisuutta antaa soittajan sijaintitietoja 
olisi tiukennettava Euroopan unionin 
kansalaisten suojelun parantamiseksi. 
Operaattoreiden olisi erityisesti annettava 
soittajan sijaintitiedot hätäpalveluille 
tarjontatilassa (push mode). Vaikka 
mainittujen toimien tarkoituksena olisi 
oltava käyttäjien turvallisuuden 
varmistaminen, niiden ei tulisi muodostaa 
kohtuutonta rasitusta käyttäjille eikä 
niiden tulisi estää palvelujen ja 
sovellusten kehitystä ja kehittämistä. 
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Or. en

Perustelu

Sanamuodon "ja vastaanottaman" palauttaminen tekstiin selventää vain sen, että säädös 
koskee vain asianomaisia puhelinpalveluja, eikä niitä uusia ja verkosta riippumattomia 
palveluja, jota eivät tarjoa perinteisiä puhelinpalveluja tai tarjoavat perinteisen 
puhelinpalvelun läheisesti korvaavan palvelun tapauksissa, jossa käyttäjä ei ilmeisestikään 
odota hätäpalvelujen saatavuutta. 

Käyttäjien suojaamisen parantaminen ei tule estää innovointia eikä muodostaa kohtuutonta 
rasitusta palvelujen tarjoajille.

Tarkistus 26
Piia-Noora Kauppi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Televisiolähetyksellä tarkoitetaan 
audiovisuaalisista mediapalveluista […] 
2007 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä määriteltyä 
lineaarista audiovisuaalista mediapalvelua, 
jonka mediapalvelun tarjoaja tarjoaa 
ohjelmien seuraamiseksi reaaliajassa tietyn 
ohjelma-aikataulun mukaisesti;
mediapalvelun tarjoaja voi tarjota useita 
auditiivisia tai audiovisuaalisia ohjelma-
aikatauluja (kanavia). Oikeudellisia 
siirtovelvollisuuksia voidaan soveltaa, 
mutta ainoastaan tiettyjen mediapalvelun 
tarjoajien toimittamiin tiettyihin 
lähetyskanaviin. Jäsenvaltioiden olisi 
esitettävä siirtovelvollisuudelle selkeät 
perusteet kansallisessa lainsäädännössään 
sen varmistamiseksi, että velvollisuudet 
ovat avoimia, oikeasuhteisia ja hyvin 
määriteltyjä. Siirtovelvollisuutta koskevat 
säännöt olisi laadittava siten, että ne 
tarjoavat riittäviä kannustimia tehokkaisiin 
infrastruktuuri-investointeihin.
Siirtovelvollisuutta koskevia sääntöjä olisi 
tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 

(24) Televisiolähetyksellä tarkoitetaan 
audiovisuaalisista mediapalveluista […] 
2007 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä määriteltyä 
lineaarista audiovisuaalista mediapalvelua, 
jonka mediapalvelun tarjoaja tarjoaa 
ohjelmien seuraamiseksi reaaliajassa tietyn 
ohjelma-aikataulun mukaisesti;
mediapalvelun tarjoaja voi tarjota useita 
auditiivisia tai audiovisuaalisia ohjelma-
aikatauluja (kanavia). Oikeudellisia 
siirtovelvollisuuksia voidaan soveltaa, 
mutta ainoastaan tiettyjen mediapalvelun 
tarjoajien toimittamiin tiettyihin 
lähetyskanaviin. Jäsenvaltioiden olisi 
esitettävä siirtovelvollisuudelle selkeät 
perusteet kansallisessa lainsäädännössään 
sen varmistamiseksi, että velvollisuudet 
ovat avoimia, oikeasuhteisia ja hyvin 
määriteltyjä. Siirtovelvollisuutta koskevat 
säännöt olisi laadittava siten, että ne 
tarjoavat riittäviä kannustimia tehokkaisiin 
infrastruktuuri-investointeihin.
Siirtovelvollisuutta koskevia sääntöjä olisi 
tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 
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ne voitaisiin pitää teknologian ja 
markkinoiden kehityksen tasalla ja siten 
varmistaa, että ne ovat jatkuvasti oikeassa 
suhteessa haluttuihin tavoitteisiin nähden.
Teknologian ja markkinaolosuhteiden 
nopean kehityksen vuoksi tällainen kattava 
uudelleentarkastelu olisi tehtävä vähintään 
joka kolmas vuosi ja se edellyttää kaikkien 
sidosryhmien kuulemista. Yhtä tai 
useampaa lähetyskanavaa voidaan 
täydentää palveluilla, joilla parannetaan 
vammaisten käyttäjien 
käyttömahdollisuuksia; tällaisia palveluja 
ovat muun muassa tekstitelevisiopalvelu, 
tekstityspalvelu, kuvailutulkkaus ja 
viittomakielinen tulkkaus.

ne voitaisiin pitää teknologian ja 
markkinoiden kehityksen tasalla ja siten 
varmistaa, että ne ovat jatkuvasti oikeassa 
suhteessa haluttuihin tavoitteisiin nähden.
Teknologian ja markkinaolosuhteiden 
nopean kehityksen vuoksi tällainen kattava 
uudelleentarkastelu olisi tehtävä vähintään 
joka 18. kuukausi ja se edellyttää kaikkien 
sidosryhmien kuulemista. Yhtä tai 
useampaa lähetyskanavaa voidaan 
täydentää palveluilla, joilla parannetaan 
vammaisten käyttäjien 
käyttömahdollisuuksia; tällaisia palveluja 
ovat muun muassa tekstitelevisiopalvelu, 
tekstityspalvelu, kuvailutulkkaus ja 
viittomakielinen tulkkaus.

Or. en

Perustelu

Monissa valtioissa kaapelioperaattorit ovat edelleen monien siirtovelvoitteiden alaisia. 
Voimassa olevan kehyksen puitteissa ne joutuvat edelleen kärsimään 31 artiklan 
epäjohdonmukaisesta ja epätäydellisestä täytäntöönpanosta. Komission ehdotus, joka koskee 
kaikkien kansallisten siirtovelvoitteiden määräaikaista arviointia, on kannatettava, mutta 
määräaikainen arviointi 3 vuoden välein on liian pitkä määräaika, minkä vuoksi se olisi 
tehtävä 18 kuukauden välein.

Tarkistus 27
Piia-Noora Kauppi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Laadittaessa yksityiskohtaisia sääntöjä 
tietoturvaloukkausten ilmoittamisen 
muodosta ja siinä sovellettavista 
menettelyistä olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon tietoturvaloukkauksen 
olosuhteet, kuten se, oliko henkilötiedot 
suojattu salaustekniikalla tai muilla 
keinoin, mikä vähentää olennaisesti väärän 
henkilöllisyyden käytön tai muiden 

(32) Laadittaessa yksityiskohtaisia sääntöjä 
tietoturvaloukkausten ilmoittamisen 
muodosta ja siinä sovellettavista 
menettelyistä olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon tietoturvaloukkauksen 
olosuhteet, kuten se, oliko henkilötiedot 
suojattu salaustekniikalla tai muilla 
keinoin, mikä vähentää olennaisesti väärän 
henkilöllisyyden käytön tai muiden 
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väärinkäytösten todennäköisyyttä. 
Tällaisissa säännöissä ja menettelyissä 
olisi myös otettava huomioon 
lainvalvontaviranomaisten oikeutetut edut 
tapauksissa, joissa varhainen 
ilmoittaminen voisi tarpeettomasti haitata 
tietoturvaloukkauksen tutkimista.

väärinkäytösten todennäköisyyttä.
Sääntöjen ja menettelyjen ei tulisi haitata 
lainvalvontaviranomaisten suorittamaa 
tietoturvaloukkauksen tutkimista.

Or. en

Perustelu

Päätelaite on verkon heikoin lenkki, minkä vuoksi sitä olisi suojeltava asianmukaisesti. 
Loppukäyttäjien tulisi ymmärtää internetin käyttöön liittyvät riskit tapauksissa, joissa 
kuluttaja lataa ja käyttää ohjelmia tai tiedontallennusvälineitä. Loppukäyttäjien olisi oltava 
tietoisia riskeistä ja suojattava päätelaitteensa sen mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi 
edistettävä tietoisuutta edellä mainitusta.

Tarkistus 28
Piia-Noora Kauppi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Ohjelmat, jotka salaa seuraavat 
käyttäjän toimia ja/tai heikentävät 
käyttäjän päätelaitteen toimintaa 
kolmannen osapuolen hyödyksi (niin 
sanotut vakoiluohjelmat), aiheuttavat 
vakavan vaaran käyttäjien yksityisyydelle. 
Käyttäjien yksityiselämän suojan korkea ja 
yhdenmukainen taso on varmistettava 
riippumatta sitä, onko ei-toivotut 
vakoiluohjelmat ladattu vahingossa 
sähköisten viestintäverkkojen kautta vai 
onko ne siirretty ja asennettu piilotettuina 
ohjelmaan, jota levitetään ulkopuolisilla 
tiedontallennusvälineillä kuten CD-
levyillä, CD-ROM-levyillä ja USB-tikuilla.

(34) Ohjelmat, jotka salaa seuraavat 
käyttäjän toimia ja/tai heikentävät 
käyttäjän päätelaitteen toimintaa 
kolmannen osapuolen hyödyksi (niin 
sanotut vakoiluohjelmat), aiheuttavat 
vakavan vaaran käyttäjien yksityisyydelle. 
Käyttäjien yksityiselämän suojan korkea ja 
yhdenmukainen taso on varmistettava 
riippumatta sitä, onko ei-toivotut 
vakoiluohjelmat ladattu vahingossa 
sähköisten viestintäverkkojen kautta vai 
onko ne siirretty ja asennettu piilotettuina 
ohjelmaan, jota levitetään ulkopuolisilla 
tiedontallennusvälineillä kuten CD-
levyillä, CD-ROM-levyillä ja USB-tikuilla. 
Jäsenvaltioiden olisi kehotettava 
loppukäyttäjiä ryhtymään tarvittaviin 
toimiin päätelaitteiden suojaamiseksi 
viruksia ja vakoiluohjelmia vastaan.
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Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 4.

Tarkistus 29
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä direktiivissä vahvistetaan 
loppukäyttäjien oikeudet sekä yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoavien 
yritysten vastaavat velvollisuudet. Jotta 
voidaan taata yleispalvelujen tarjoaminen 
avoimilla ja kilpailuun perustuvilla 
markkinoilla, direktiivissä määritellään 
tiettyä laatutasoa edustavat 
vähimmäispalvelut, jotka ovat kansalliset 
erityisolosuhteet huomioon ottaen 
kohtuuhintaan kaikkien loppukäyttäjien 
saatavilla siten, että kilpailu ei vääristy. 
Tässä direktiivissä säädetään myös 
velvollisuuksista, jotka koskevat tiettyjen 
pakollisten palvelujen tarjoamista.

2. Tässä direktiivissä vahvistetaan 
loppukäyttäjien oikeudet sekä yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoavien 
yritysten vastaavat velvollisuudet. Jotta 
voidaan taata yleispalvelujen tarjoaminen 
avoimilla ja kilpailuun perustuvilla 
markkinoilla, direktiivissä määritellään 
tiettyä laatutasoa edustavat 
vähimmäispalvelut, jotka ovat kansalliset 
erityisolosuhteet ja teknologian 
nykytilanne huomioon ottaen 
kohtuuhintaan kaikkien loppukäyttäjien 
saatavilla siten, että kilpailu ei vääristy. 
Tässä direktiivissä säädetään myös 
velvollisuuksista, jotka koskevat tiettyjen 
pakollisten palvelujen tarjoamista.

Or. en

Perustelu

Direktiivin on varmistettava yleispalvelujen takaaminen ja se, että palvelujen tarjoajat 
täyttävät mainittua tavoitetta koskevat velvoitteensa.
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Tarkistus 30
Bernhard Rapkay

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi yritys pystyy täyttämään 
kaikki kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 
liittymän saamista yleiseen 
viestintäverkkoon tietyssä sijaintipaikassa. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi yritys pystyy täyttämään 
kaikki kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 
liittymän saamista yleiseen 
viestintäverkkoon tai liittymän saamista 
matkaviestintäverkkoon tietyssä 
sijaintipaikassa.

Or. en

Tarkistus 31
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarjotun liittymän on oltava sellainen, 
että se tukee puheen, telekopioiden ja 
tiedon siirtoa sellaisin siirtonopeuksin, 
jotka riittävät mahdollistamaan 
tarkoituksenmukaisen Internet-yhteyden, 
ottaen huomioon vallitseva tilaajien 
enemmistön käytössä oleva tekniikka ja 
tekninen toteutettavuus.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon).

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon).
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Tarkistus 32
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi yritys pystyy täyttämään 
kaikki kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 
sellaisen puhelinpalvelun tarjoamista 
1 kohdassa tarkoitetun verkkoliittymän 
kautta, joka mahdollistaa kotimaan- ja 
ulkomaanpuhelujen ottamisen ja 
vastaanottamisen sekä puhelut 
hätäpalveluihin numeron 112 kautta.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi yritys pystyy täyttämään 
kaikki kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 
sellaisen puhelinpalvelun tarjoamista 
1 kohdassa tarkoitetun verkkoliittymän 
kautta, joka mahdollistaa puhelin-, 
telekopio- ja tiedonsiirtopalvelut sellaisin 
siirtonopeuksin, jotka riittävät 
mahdollistamaan toimivan Internet-
yhteyden, ottaen huomioon vallitseva 
tilaajien enemmistön käytössä oleva 
tekniikka ja tekninen toteutettavuus.”

Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 6.

Tarkistus 33
Bernhard Rapkay

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi yritys pystyy täyttämään 
kaikki kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 
sellaisen puhelinpalvelun tarjoamista 
1 kohdassa tarkoitetun verkkoliittymän 
kautta, joka mahdollistaa kotimaan- ja 
ulkomaanpuhelujen ottamisen ja 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi yritys pystyy täyttämään 
kaikki kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 
sellaisen puhelinpalvelun ja 
tiedonsiirtopalvelun tarjoamista 
1 kohdassa tarkoitetun verkkoliittymän 
kautta, joka mahdollistaa kotimaan- ja 
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vastaanottamisen sekä puhelut 
hätäpalveluihin numeron 112 kautta.

ulkomaanpuhelujen ja tiedonsiirron
ottamisen ja vastaanottamisen sekä puhelut 
hätäpalveluihin numeron 112 kautta.”

Or. en

Perustelu

Puhelinpalvelujen lisäksi olisi taattava myös tiedonsiirtopalvelut.

Tarkistus 34
Piia-Noora Kauppi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
18 ja 19 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan 18 ja 19 artikla. Poistetaan 18 artikla.

Or. en

Perustelu

Operaattorin valintaa ja ennaltavalinta ovat olleet tärkeitä välineitä, joilla voidaan varmistaa 
kilpailu ja tiedonsiirtopalvelujen tarjoaminen kaikille kuluttajille. 

Tarkistus 35
Piia-Noora Kauppi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun sopimuksia tehdään tilaajien ja 
sähköisiä viestintäpalveluja ja/tai -
verkkoja tarjoavien yritysten välillä, 

Poistetaan.
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tilaajille ilmoitetaan selkeästi ennen 
sopimuksen tekemistä ja säännöllisesti 
tämän jälkeen heidän velvollisuudestaan 
kunnioittaa tekijänoikeutta ja sen 
lähioikeuksia. Tähän sisältyy velvollisuus 
ilmoittaa tilaajille yleisimmistä 
rikkomistapauksista ja niiden 
oikeudellisista seurauksista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sähköisestä 
kaupankäynnistä annetun direktiivien 
2000/31/EY soveltamista.

Or. en

Perustelu

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society . The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 36
Bernhard Rapkay

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjien ja kuluttajien saatavilla on 
selkeät, vertailukelpoiset, riittävät ja 
ajantasaiset tiedot 4, 5, 6 ja 7 artiklassa 
määriteltyihin palveluihin sovellettavista 
hinnoista sekä niitä koskevien sopimusten 
vakioehdoista siten kuin liitteessä II 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjien ja kuluttajien saatavilla on 
selkeät, vertailukelpoiset, riittävät ja 
ajantasaiset tiedot 4, 5, 6 ja 7 artiklassa 
määriteltyihin palveluihin sovellettavista 
hinnoista sekä niitä koskevien sopimusten 
vakioehdoista siten kuin liitteessä II 
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säädetään. säädetään. Mainitut tiedot julkaistaan 
helposti saatavilla olevassa muodossa.

Or. en

Perustelu

Läpinäkyvyys on ratkaisevan tärkeää kaikissa televiestintäpalveluissa ja tiedot olisi 
julkaistava helposti saatavilla olevassa muodossa. 

Tarkistus 37
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että yleisesti saatavilla 
olevat puhelinpalvelut, joita tarjotaan 
yleisiä viestintäverkkoja käyttäen, ovat 
käytettävissä laajamittaisissa verkon 
toiminnan keskeytyksissä tai ylivoimaisen 
esteen sattuessa. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että yleisesti saatavilla 
olevia puhelinpalveluja tarjoavat yritykset 
toteuttavat kaikki kohtuulliset toimenpiteet 
taatakseen hätäpalvelujen 
keskeytymättömän käyttöoikeuden.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että palvelujen tarjoajat 
täyttävät yleispalvelua koskevat 
velvoitteensa erityisesti varmistamalla, 
että yleisesti saatavilla olevat 
puhelinpalvelut, joita tarjotaan yleisiä 
viestintäverkkoja käyttäen, ovat 
käytettävissä erityisesti laajamittaisissa 
verkon toiminnan keskeytyksissä tai 
ylivoimaisen esteen sattuessa. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisesti saatavilla olevia puhelinpalveluja 
tarjoavat yritykset toteuttavat kaikki 
kohtuulliset toimenpiteet taatakseen 
hätäpalvelujen keskeytymättömän 
käyttöoikeuden.

Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 6.
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Tarkistus 38
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla 1 – 16 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset, jotka tarjoavat palvelua, jonka 
avulla voidaan ottaa kotimaan- ja/tai 
ulkomaanpuheluja kansallisessa tai 
kansainvälisessä numerointisuunnitelmassa 
olevan numeron tai numeroiden avulla, 
tarjoavat mahdollisuuden käyttää 
hätäpalveluja.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset, jotka tarjoavat palvelua, jonka 
avulla voidaan ottaa ja vastaanottaa 
kotimaan- ja/tai ulkomaanpuheluja 
kansallisessa tai kansainvälisessä 
numerointisuunnitelmassa olevan numeron 
tai numeroiden avulla, tarjoavat 
mahdollisuuden käyttää hätäpalveluja siinä 
määrin kuin tämä on teknisesti 
mahdollista.

Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 1.

Tarkistus 39
Bernhard Rapkay

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
30 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, etteivät sopimuksen 
irtisanomista koskevat ehdot ja menettelyt 
vaikuta palveluntarjoajan vaihtamista 
ehkäisevästi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta sopimuksen vähimmäiskeston 
soveltamista.”

6. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, etteivät sopimuksen 
vähimmäiskestoaikaa ja sopimuksen 
irtisanomista koskevat ehdot ja menettelyt 
vaikuta palveluntarjoajan vaihtamista 
ehkäisevästi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta sopimuksen vähimmäiskeston 
soveltamista.”
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Or. en

Tarkistus 40
Bernhard Rapkay

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
30 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot varmistavat, että tilaajien 
ja sähköisen viestinnän palveluja 
tarjoavien yritysten välisten sopimusten 
vähimmäiskestoaika ei ylitä 12 kuukautta. 

Or. en

Tarkistus 41
Piia-Noora Kauppi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen 
radio- ja televisiolähetyskanavien ja esteitä 
poistavien palvelujen välittämistä koskevia 
kohtuullisia siirtovelvollisuuksia niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluville yrityksille, 
jotka tarjoavat radio- ja televisiolähetysten 
yleisölle lähettämiseen käytettäviä 
sähköisiä viestintäverkkoja, jos merkittävä 
määrä kyseisten verkkojen loppukäyttäjiä 
käyttää niitä pääasiallisena keinonaan 
vastaanottaa radio- ja televisiolähetyksiä. 
Tällaisia velvollisuuksia voidaan asettaa 
ainoastaan, jos se on välttämätöntä kunkin 
jäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössään selkeästi ja 
nimenomaisesti määrittelemien yleisen 

1. Jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen 
radio- ja televisiolähetyskanavien ja esteitä 
poistavien palvelujen välittämistä koskevia 
kohtuullisia siirtovelvollisuuksia niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluville yrityksille, 
jotka tarjoavat radio- ja televisiolähetysten 
yleisölle lähettämiseen käytettäviä 
sähköisiä viestintäverkkoja, jos merkittävä 
määrä kyseisten verkkojen loppukäyttäjiä 
käyttää niitä pääasiallisena keinonaan 
vastaanottaa radio- ja televisiolähetyksiä. 
Tällaisia velvollisuuksia voidaan asettaa 
ainoastaan, jos se on välttämätöntä kunkin 
jäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössään selkeästi ja 
nimenomaisesti määrittelemien yleisen 
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edun mukaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja niiden on oltava 
oikeasuhteisia ja avoimia.

edun mukaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja niiden on oltava 
oikeasuhteisia ja avoimia.

Jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
velvollisuuksia viimeistään vuoden 
kuluttua <muutossäädöksen 
täytäntöönpanoajankohdasta>, paitsi jos 
jäsenvaltiot ovat tehneet tällaisen 
uudelleenarvioinnin kahden edeltävän 
vuoden aikana.

Jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
velvollisuuksia viimeistään vuoden 
kuluttua <muutossäädöksen 
täytäntöönpanoajankohdasta>.

Jäsenvaltioiden on arvioita 
siirtovelvollisuuksia uudelleen vähintään 
kolmen vuoden välein.”

Jäsenvaltioiden on arvioita 
siirtovelvollisuuksia uudelleen vähintään 
18 kuukauden välein.”

Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 3.

Tarkistus 42
Bernhard Rapkay

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/22/EY
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
ja markkinaviranomaiselle vuosittain 
kertomus toteutetuista toimenpiteistä ja 
edistyksestä, jota on saavutettu 
yhteentoimivuuden parantamisessa ja 
vammaisten loppukäyttäjien 
mahdollisuuksissa käyttää sähköisiä 
viestintäpalveluja ja päätelaitteita.

3. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
vuosittain kertomus toteutetuista 
toimenpiteistä ja edistyksestä, jota on 
saavutettu yhteentoimivuuden 
parantamisessa ja kaikkien käyttäjien ja 
erityisesti vammaisten loppukäyttäjien 
mahdollisuuksissa käyttää sähköisiä 
viestintäpalveluja ja päätelaitteita.
Direktiivissä 2002/21/EY olevassa 
8 artiklassa tarkoitetut politiikan tavoitteet
ja sääntelyn periaatteet on otettava 
asianmukaisesti huomioon.

Or. en
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Perustelu

Olisi varmistettava, että käyttäjät, mukaan luettuina vammaiset ja ikääntyneet käyttäjät sekä 
käyttäjät, joilla on erityistarpeita, saavat maksimaalisen hyödyn valintamahdollisuuksien, 
hinnan ja laadun suhteen. 

Tarkistus 43
Piia-Noora Kauppi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – b alakohta
Directive 2002/58/EC
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 
yhteisössä siirrettyjen, tallennettujen tai 
muutoin käsiteltyjen henkilötietojen, joita 
ei ole salattu teknologisin keinoin, 
vahingossa tapahtuvaan luvattomaan 
luovuttamiseen tai käyttöön antamiseen, 
joka todennäköisesti aiheuttaa 
merkittävää vahinkoa tilaajille, yleisesti 
saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajan, joiden 
tilaajien henkilötiedot on luovutettu, on 
viipymättä ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta kyseiselle tilaajalle 
ja kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
tapauksissa, joissa palvelujen tarjoaja on 
todennut mainitun loukkauksen. 
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.
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Or. en

Perustelu

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large.  
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security 
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 44
Piia-Noora Kauppi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – b alakohta
Directive 2002/58/EC
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 
Euroopan tietosuojavaltuutettua hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
koskevat muun muassa tässä artiklassa 
säädettyihin tiedotus- ja 
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyviä 
olosuhteita, ilmoitusten muotoa ja niihin 
sovellettavia menettelyjä.

4. Jotta voitaisiin varmistaa 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
yhdenmukainen toteuttaminen, komissio 
kuultuaan ensin Euroopan sähköisen 
viestinnän markkinaviranomaista, 
jäljempänä ’markkinaviranomainen’, 
asianomaisia toimijoita, Euroopan 
tietosuojavaltuutettua ja kansalaisia
hyväksyy teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
koskevat muun muassa tässä artiklassa 
säädettyihin tiedotus- ja 
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyviä 
olosuhteita, ilmoitusten muotoa ja niihin 
sovellettavia menettelyjä. 

Or. en
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Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 20.

Tarkistus 45
Bernhard Rapkay

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II - 2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.2. Vakiohinnasto, josta käy ilmi, mitä 
kuhunkin hintaelementtiin sisältyy (esim. 
liittymien hinnat ja kaikentyyppiset 
käyttömaksut ja ylläpitomaksut), ja johon 
sisältyy yksityiskohtaiset tiedot 
sovelletuista vakioalennuksista sekä 
kohdennetuista ja erityishintajärjestelmistä.

2.2. Vakiohinnasto, josta käy ilmi 
sopimukseen sisältyvän palvelun täysi 
hinta, mitä kuhunkin hintaelementtiin 
sisältyy (esim. liittymien hinnat ja 
kaikentyyppiset käyttömaksut ja 
ylläpitomaksut), ja johon sisältyy 
yksityiskohtaiset tiedot sovelletuista 
vakioalennuksista sekä kohdennetuista ja 
erityishintajärjestelmistä.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että kuluttajat voivat hallita menojaan ja että kuluttajia ei johdeta 
harhaan ostotilanteessa, sopimukseen sisältyvän palvelun täysi hinta on ilmoitettava 
selkeästi. 
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