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Tarkistus 29
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Tällä direktiivillä 
yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden 
säännökset, joita tarvitaan samantasoisen 
perusoikeuksien ja -vapauksien ja 
erityisesti yksityisyyttä koskevan oikeuden 
ja tietotekniikkajärjestelmien 
luotettavuutta ja turvallisuutta koskevan 
oikeuden suojan varmistamiseksi 
henkilötietojen käsittelyssä sähköisen 
viestinnän alalla sekä tällaisten tietojen ja 
sähköisen viestinnän laitteiden ja 
palvelujen vapaan liikkuvuuden 
varmistamiseksi yhteisössä.

Or. en

Tarkistus 30
Stavros Lambrinidis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Määrittäessään käsittelyn 
turvallisuutta koskevia 
täytäntöönpanotoimia 14 a artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti 
komissio kuulee kaikkia asianosaisia 
eurooppalaisia viranomaisia ja järjestöjä 
(Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa 
ENISAa, Euroopan tietosuojavaltuutettua 
EDPS:ää ja 29 artiklan työryhmää) sekä 
kaikkia asianosaisia sidosryhmiä 
erityisesti saadakseen tietoa parhaista 
saatavilla olevista teknisistä ja 
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taloudellisista ratkaisuista, joilla voidaan 
parantaa direktiivin täytäntöönpanoa. 

Or. en

Tarkistus 31
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Tässä direktiivissä 
"liikennetiedoilla" ei pitäisi tarkoittaa 
pelkästään tietoja, joita käsitellään 
tietoliikenneverkon hallinnoimisen tai 
laskutuksen vuoksi, vaan myös direktiivin 
95/46/EY 2 artiklassa tarkoitettuja 
henkilötietoja, kun kyseiset tiedot, joko 
yksin tai yhdessä muiden laillisesti 
käytettävissä olevien tietojen kanssa, 
viittaavat yksilöön, jonka tietoja 
käsittelevä elin voi suoraan tunnistaa.

Or. en

Tarkistus 32
Kathalijne Maria Buitenweg

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Tässä direktiivissä 
"liikennetiedoilla" ei pitäisi tarkoittaa 
pelkästään tietoja, joita käsitellään 
tietoliikenneverkon hallinnoimisen tai 
laskutuksen vuoksi, vaan myös 
henkilötietoja, kun kyseiset tiedot, joko 
yksin tai yhdessä muiden tietojen kanssa, 
viittaavat yksilöön, jonka tietojen valvoja 
voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.
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Or. en

Perustelu

Liikennetietojen määritelmän olisi oltava johdonmukainen direktiivin 95/46/EY kanssa, jossa 
henkilötietoina pidetään tietoja, joiden perusteella yksilö voidaan tunnistaa suoraan tai 
epäsuorasti.

Tarkistus 33
Alexander Alvaro

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.

Toimivaltaisen viranomaisen on 
pohdittava ja määritettävä, miten vakava 
loukkaus on. Jos loukkaus katsotaan 
vakavaksi, toimivaltaisen on vaadittava 
yleisesti saatavilla olevan sähköisen 
viestintäpalvelun tarjoajaa ja 
tietoyhteiskuntapalvelun tarjoajaa 
ilmoittamaan asianmukaisesti ja 
viipymättä henkilöille, joihin loukkaus 
vaikuttaa suoraan.

Or. en
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Tarkistus 34
Kathalijne Maria Buitenweg

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 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, sekä 
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 pohdittava ja 
määriteltävä, miten vakava rikkomus on, 
ja vaadittava tarvittaessa palvelun 
tarjoajaa ilmoittamaan viipymättä 
tilaajille, joihin rikkomus vaikuttaa 
suoraan.

Or. en

Tarkistus 35
Bill Newton Dunn

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Tämän direktiivin 15 artiklan 
1 kohta olisi ymmärrettävä siten, että 
henkilötietojen luovuttaminen direktiivin 
2004/48/EY 8 artiklan yhteydessä ei 
rajoita tämän direktiivin eikä direktiivin 
1995/46/EY soveltamista, kun se tapahtuu 



AM\728240FI.doc 7/54 PE406.051v03-00

FI

oikeutetusta eli riittävästi perustellusta ja 
oikeasuhteisesta pyynnöstä noudattaen 
jäsenvaltioiden vahvistamia menettelyjä, 
jotka takaavat, että näitä suojatoimia 
noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Article 8, Directive 2004/48 on the enforcement of intellectual property rights relates to 
disclosure of information, which may involve data protected under this Directive (2002/58) 
and/or Directive 1995/46. It is clear from Article 15(1) of this Directive and Article 13(1)(g) 
of Directive 1995/46 that such disclosure may take place, as it is necessary to protect the 
rights and freedoms of third parties. In view of recent case-law it seems relevant to clarify at 
EU-level the relationship between the specific disclosure provision in Article 8 of Directive 
2004/48 and the provisions of this Directive, and thereby increase legal certainty for all 
parties.

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

Tarkistus 36
Patrick Gaubert

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 kyseisen direktiivin 
mukaisesti, ja tämän lisäksi ne eivät 
myöskään saa nojautua sellaiseen 
kyseisen direktiivin tulkintaan, joka 
johtaisi ristiriitaan mainittujen 
perusoikeuksien kanssa tai muiden 
yhteisön oikeuden yleisten periaatteiden, 
kuten suhteellisuusperiaatteen, kanssa.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksessa käytetään samaa sanamuotoa kuin yhteisöjen tuomioistuimen äskettäisessä 
tuomiossa asiassa Promusicae vs. Telefónica (29. tammikuuta 2008). Tuomioistuimen 
päätöksessä vahvistettiin, että direktiiviä täytäntöön pannessaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ne seuraavat tukintaa, joka ei ole ristiriidassa perusoikeuksien tai yhteisön 
oikeuden muiden yleisten periaatteiden kanssa.  Tämä varmistaa muiden henkilöiden 
oikeuksien ja vapauksien suojelun.

Tarkistus 37
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Jäsenvaltioiden viranomaisten ja 
tuomioistuinten on tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä 
täytäntöönpannessaan tulkittava 
kansallista oikeuttaan kyseisen direktiivin 
mukaisesti, ja tämän lisäksi ne eivät 
myöskään saa nojautua sellaiseen 
kyseisen direktiivin tulkintaan, joka 
johtaisi ristiriitaan mainittujen 
perusoikeuksien kanssa tai muiden 
yhteisön oikeuden yleisten periaatteiden, 
kuten suhteellisuusperiaatteen, kanssa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään samaa sanamuotoa kuin yhteisöjen tuomioistuimen äskettäisessä 
tuomiossa asiassa Promusicae vs. Telefónica (29. tammikuuta 2008).  Tuomioistuimen 
päätöksessä vahvistettiin, että direktiiviä täytäntöön pannessaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ne seuraavat tukintaa, joka ei ole ristiriidassa perusoikeuksien tai yhteisön 
oikeuden muiden yleisten periaatteiden kanssa.



AM\728240FI.doc 9/54 PE406.051v03-00

FI

Tarkistus 38
Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Jäsenvaltioiden viranomaisten ja 
tuomioistuinten on tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä 
täytäntöönpannessaan tulkittava 
kansallista oikeuttaan kyseisen direktiivin 
mukaisesti, ja tämän lisäksi ne eivät 
myöskään saa nojautua sellaiseen 
kyseisen direktiivin tulkintaan, joka 
johtaisi ristiriitaan mainittujen 
perusoikeuksien kanssa tai muiden 
yhteisön oikeuden yleisten periaatteiden, 
kuten suhteellisuusperiaatteen, kanssa.

Or. en

Tarkistus 39
Michael Cashman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Jäsenvaltioiden viranomaisten ja 
tuomioistuinten on tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä 
täytäntöönpannessaan tulkittava 
kansallista oikeuttaan kyseisen direktiivin 
mukaisesti, ja tämän lisäksi ne eivät 
myöskään saa nojautua sellaiseen 
kyseisen direktiivin tulkintaan, joka 
johtaisi ristiriitaan mainittujen 
perusoikeuksien kanssa tai muiden 
yhteisön oikeuden yleisten periaatteiden, 
kuten suhteellisuusperiaatteen, kanssa.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella sisällytetään sanamuoto yhteisöjen tuomioistuimen äskettäisestä tuomiosta 
asiassa Promusicae vs. Telefónica (29. tammikuuta 2008). Tuomioistuimen päätös vahvistaa, 
että direktiiviä täytäntöön pannessaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne seuraavat 
tukintaa, joka ei ole ristiriidassa perusoikeuksien tai yhteisön oikeuden muiden yleisten 
periaatteiden kanssa.

Tarkistus 40
Silvia-Adriana Ţicău

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 
vaihtamista ja määrittelemällä yhteisiä 
menettelytapoja riskinarviointiin. Sen olisi 
erityisesti pyrittävä edistämään soveltuvien
teknisten ja organisatoristen 
turvallisuustoimenpiteiden 
yhdenmukaistamista.

(33) Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto 
(ENISA) voi yhdessä viestinnästä 
vastaavien kansallisten 
sääntelyviranomaisten kanssa edistää 
henkilötietojen ja yksityisyyden suojan 
parantamista yhteisössä muun muassa 
antamalla käyttöön asiantuntemusta ja 
antamalla neuvoja, hyväksymällä 
sähköistä viestintää ja sähköisiä tietoja 
koskevia, verkon varmuudelle asetettavia 
vähimmäisvaatimuksia sekä edistämällä 
riskinhallinnan parhaiden käytäntöjen 
vaihtamista ja määrittelemällä yhteisiä 
menettelytapoja riskinarviointiin.  Sen olisi 
erityisesti pyrittävä edistämään soveltuvien 
teknisten ja organisatoristen 
turvallisuustoimenpiteiden 
yhdenmukaistamista.

Or. ro

Perustelu

On vahvistettava ENISAn ja viestinnästä vastaavien kansallisten sääntelyviranomaisten 
roolia. 
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Tarkistus 41
Syed Kamall

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 
vaihtamista ja määrittelemällä yhteisiä 
menettelytapoja riskinarviointiin. Sen olisi 
erityisesti pyrittävä edistämään 
soveltuvien teknisten ja organisatoristen 
turvallisuustoimenpiteiden 
yhdenmukaistamista.

(33) Markkinaviranomainen voi edistää 
henkilötietojen ja yksityisyyden suojan 
parantamista yhteisössä muun muassa 
antamalla käyttöön asiantuntemusta ja 
antamalla neuvoja, edistämällä 
riskinhallinnan parhaiden käytäntöjen 
vaihtamista ja määrittelemällä yhteisiä 
menettelytapoja riskinarviointiin.

Or. en

Tarkistus 42
Bill Newton Dunn

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 on kannustettava 
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loppukäyttäjiä ryhtymään tarvittaviin 
toimiin päätelaitteiden suojaamiseksi 
viruksia ja vakoiluohjelmia vastaan.

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.

Tarkistus 43
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjoajien on tehtävä merkittäviä 
investointeja ei-toivotun 
markkinointiviestinnän (”roskapostin”) 
torjuntaan. Ne ovat myös loppukäyttäjiä 
paremmassa asemassa, sillä niillä on 
tarvittavat tiedot ja voimavarat 
roskapostittajien havaitsemiseksi ja 
tunnistamiseksi. Siksi sähköpostipalvelujen 
tarjoajien ja muiden palveluntarjoajien olisi 
voitava ryhtyä oikeustoimiin 
roskapostittajia vastaan ja siten puolustaa 
asiakkaidensa etuja omien laillisten 
kaupallisten etujensa ohella.

(35) Sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjoajien on tehtävä merkittäviä 
investointeja ei-toivotun 
markkinointiviestinnän (”roskapostin”) 
torjuntaan. Ne ovat myös loppukäyttäjiä 
paremmassa asemassa, sillä niillä on 
tarvittavat tiedot ja voimavarat 
roskapostittajien havaitsemiseksi ja 
tunnistamiseksi. Siksi sähköpostipalvelujen 
tarjoajien ja muiden palveluntarjoajien olisi 
voitava ryhtyä oikeustoimiin 
roskapostittajia vastaan tällaisista 
rikkomuksista ja siten puolustaa 
asiakkaidensa etuja omien laillisten 
kaupallisten etujensa ohella.

Or. en
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Tarkistus 44
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Jos muita paikkatietoja kuin 
liikennetietoja voidaan käsitellä, tällaisia 
tietoja olisi käsiteltävä ainoastaan silloin, 
kun niistä tehdään nimettömiä tai kun 
käyttäjät tai tilaajat ovat antaneet siihen 
suostumuksensa. Heille olisi annettava 
selkeät ja kattavat tiedot mahdollisuudesta 
peruuttaa hyväksyntänsä liikennetietojen 
käsittelylle milloin tahansa. 

Or. en

Tarkistus 45
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Jos muita paikkatietoja kuin 
liikennetietoja voidaan käsitellä, tällaisia 
tietoja saa käsitellä ainoastaan silloin, 
kun niistä tehdään nimettömiä tai kun 
käyttäjät tai tilaajat ovat antaneet siihen 
etukäteen suostumuksensa. Heille on 
annettava selkeät ja kattavat tiedot 
mahdollisuudesta peruuttaa 
hyväksyntänsä liikennetietojen käsittelylle 
milloin tahansa.

Or. en



PE406.051v03-00 14/54 AM\728240FI.doc

FI

Tarkistus 46
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 1 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
1. Tällä direktiivillä yhdenmukaistetaan 
jäsenvaltioiden säännökset, joita tarvitaan 
samantasoisen perusoikeuksien ja 
vapauksien ja erityisesti yksityisyyttä 
koskevan oikeuden ja 
tietotekniikkajärjestelmien luotettavuutta 
ja turvallisuutta koskevan oikeuden 
suojan varmistamiseksi henkilötietojen 
käsittelyssä sähköisen viestinnän alalla 
sekä tällaisten tietojen ja sähköisen 
viestinnän laitteiden ja palvelujen vapaan 
liikkuvuuden varmistamiseksi yhteisössä.

Or. en

Tarkistus 47
Kathalijne Maria Buitenweg

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
2 artikla – b kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1b) Korvataan 2 artiklan b alakohta 
seuraavasti:
(b) "liikennetiedoilla" tietoja, joita 
käsitellään sähköisessä viestintäverkossa 
välitettävää viestintää tai sen laskutusta 
varten; tämän artiklan mukaisia 
liikennetietoja ovat myös direktiivin 
95/46/EY mukaiset henkilötiedot, kun 
kyseiset tiedot, joko yksin tai yhdessä 
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muiden tietojen kanssa, viittaavat 
yksilöön, jonka tietoja käsittelevä elin voi 
suoraan tai epäsuorasti tunnistaa;

Or. en

Perustelu

Direktiivin 95/46 mukaisesti IP-osoite on henkilötieto, koska yksilö voidaan tunnistaa 
IP-osoitteesta epäsuorasti.

Tarkistus 48
Ioannis Varvitsiotis, Georgios Papastamkos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
2 artikla – b kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1b) Korvataan 2 artiklan b alakohta 
seuraavasti:
(b) "liikennetiedoilla" tietoja, joita 
käsitellään sähköisessä viestintäverkossa 
välitettävää viestintää tai sen laskutusta 
varten; tämän artiklan mukaisia 
viestintätietoja ovat myös direktiivin 
95/46/EY 2 artiklassa tarkoitetut 
henkilötiedot ainoastaan silloin, kun 
kyseiset tiedot viittaavat yksilöön, jonka 
tietoja käsittelevä elin voi kohtuullisia 
menetelmiä käyttäen suoraan tai 
epäsuorasti tunnistaa.

Or. en

Perustelu

On tarpeen selventää, missä tapauksissa liikennetietoja on pidettävä henkilötietoina.
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Tarkistus 49
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
2 artikla – b kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1b) Korvataan 2 artiklan b alakohta 
seuraavasti:
(b) "liikennetiedoilla" tietoja, joita 
käsitellään sähköisessä viestintäverkossa 
välitettävää viestintää tai sen laskutusta 
varten; tämän artiklan mukaisia 
liikennetietoja ovat myös direktiivin 
95/46/EY 2 artiklan mukaiset 
henkilötiedot, kun kyseiset tiedot, joko 
yksin tai yhdessä muiden laillisesti 
käytettävissä olevien tietojen kanssa, 
viittaavat yksilöön, jonka tietoja 
käsittelevä elin voi suoraan tunnistaa.

Or. en

Tarkistus 50
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – -1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
2 artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1c) Korvataan 2 artiklan d alakohta 
seuraavasti:
(d) "viestinnällä" tietoa, jota vaihdetaan 
tai jota siirretään tiettyjen osapuolten 
kesken yleisesti saatavilla olevan 
sähköisen viestintäpalvelun avulla; tähän 
ei sisälly tietoja, joita siirretään osana 
yleisölle tarkoitettua lähetystoimintaa tai 
muuta yleisölle tarkoitettua viestintää 
sähköisessä viestintäverkossa, paitsi 
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tapauksissa, joissa tiedot voidaan liittää 
tunnistettavissa olevaan tilaajaan tai 
käyttäjään, joka vastaanottaa tiedot;

Or. fr

Perustelu

Yleisölle tarkoitettujen palvelujen, kuten uusien verkkopalvelujen (esim. streaming-lähetykset, 
verkkolähetystoiminta, simulcasting-lähetykset sekä interaktiiviset palvelut) kautta siirrettäviä 
tietoja ei saisi pitää luottamuksellisina, koska ne välitetään yleisölle. Tästä syystä ne olisi 
suljettava "viestinnän" määritelmän ulkopuolelle.

Tarkistus 51
Bill Newton Dunn

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – -1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
2 artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1c) Korvataan 2 artiklan d alakohta 
seuraavasti:
(d) "viestinnällä" tietoa, jota vaihdetaan 
tai jota siirretään tiettyjen osapuolten 
kesken yleisesti saatavilla olevan 
sähköisen viestintäpalvelun avulla; tähän 
ei sisälly tietoja, joita siirretään osana 
yleisölle tarkoitettua viestintää 
sähköisessä viestintäverkossa, 
lähetystoiminta mukaan luettuna, paitsi 
tapauksissa, joissa tiedot voidaan liittää 
tunnistettavissa olevaan tilaajaan tai 
käyttäjään, joka vastaanottaa pyydetyt ja 
laillisesti toimitetut tiedot;

Or. en

Perustelu

Yksityisyyden suojasta annetussa vuoden 2002 direktiivissä lähetystoiminta oli jätetty 
"sähköisen viestinnän" ulkopuolelle. Tällä tarkistuksella pyritään saattamaan ajan tasalle ja 
rajaamaan "viestinnän" käsite tämän direktiivin yhteydessä. On otettava huomioon uusien 
verkkopalvelujen (esim. webcasting ja muut vastaavat palvelut) erityispiirteet. Tarkistus on 
johdonmukainen direktiivin 2007/65/EY kanssa.
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Tarkistus 52
Michael Cashman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – -1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
2 artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1c) Korvataan 2 artiklan d alakohta 
seuraavasti:
(d) "viestinnällä" tietoa, jota vaihdetaan 
tai jota siirretään tiettyjen osapuolten 
kesken yleisesti saatavilla olevan 
sähköisen viestintäpalvelun avulla; tähän 
ei sisälly tietoja, joita siirretään osana 
yleisölle tarkoitettua viestintää 
sähköisessä viestintäverkossa, 
lähetystoiminta mukaan luettuna, paitsi 
tapauksissa, joissa tiedot voidaan liittää 
tunnistettavissa olevaan tilaajaan tai 
käyttäjään, joka vastaanottaa pyydetyt ja 
laillisesti toimitetut tiedot;

Or. en

Tarkistus 53
Alexander Alvaro

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

Komission teksti Tarkistus

(1a) Rajoittamatta direktiivien 95/46/EY 
ja 2006/24/EY säännösten soveltamista 
näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä

– tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
ainoastaan luvan saanut henkilöstö 
pääsee käyttämään henkilötietoja, ja joilla 
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suojellaan säilytettyjä tai siirrettyjä 
henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta tai 
laittomalta tuhoamiselta, vahingossa 
tapahtuvalta katoamiselta tai 
muuttamiselta tai ilman lupaa tai 
laittomasti tapahtuvalta säilyttämiseltä, 
käsittelyltä tai levittämiseltä;

– tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia 
toimenpiteitä, joilla suojataan verkkoja ja 
palveluja vahingossa tapahtuvalta, 
laittomalta tai luvattomalta käytöltä, 
niiden toiminnan tai saatavuuden 
häirinnältä tai estämiseltä,

– 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 kolmannessa luetelmakohdassa 
kuvattuja löydettyjä heikkouksia vastaan, 
ja menettely, jonka mukaan toteutetaan 
ennalta ehkäiseviä, korjaavia ja 
vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä 
sellaisia turvallisuutta uhkaavia 
tapahtumia vastaan, jotka voivat johtaa 
tietoturvaloukkauksiin;

Or. en

Tarkistus 54
Kathalijne Maria Buitenweg

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/58/EY
4 artikla – 3 kohta
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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 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 palveluja 
asiakkaille Internetissä ja jotka ovat 
tietoja valvovia tahoja ja 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia, on 
viipymättä ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta asianomaiselle 
käyttäjälle ja 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.

Or. en

Perustelu

Sähköisten viestintäpalvelujen käyttäjä ei ole välttämättä tämän nimenomaisen palvelun 
tilaaja esimerkiksi ollessaan yhteydessä tilaajaan.  Tämän artiklan säännösten olisi katettava 
myös aikaisemmat tilaajat.  Tästä syystä on asianmukaisempaa käyttää sanaa "käyttäjä".
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Tarkistus 55
Alexander Alvaro

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 vahinkoa käyttäjille, 
yleisesti saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajan ja kaikkien 
yritysten, jotka tarjoavat palveluja 
asiakkaille Internetissä ja jotka ovat 
tietoja valvova taho sekä 
tietoyhteiskuntapalveluiden tarjoajia, on 
viipymättä ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle tai jäsenvaltion 
oman lainsäädännön mukaisesti 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Toimivaltaiselle viranomaiselle
annettavassa ilmoituksessa on vähintään 
kuvailtava tietoturvaloukkauksen luonne ja 
annettava suosituksia toimenpiteistä, joilla 
voidaan lieventää sen mahdollisia kielteisiä 
vaikutuksia. Toimivaltaiselle 
viranomaiselle annettavassa ilmoituksessa 
on lisäksi kuvailtava tietoturvaloukkauksen 
seuraukset sekä palveluntarjoajan 
toteuttamat toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 56
Stavros Lambrinidis

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 tietoturvaloukkaus, joka 
johtaa yleisesti saatavilla olevien 
viestintäpalvelujen tarjoamisen ja
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien 
yhteydessä yhteisössä siirrettyjen, 
tallennettujen tai muutoin käsiteltyjen 
henkilötietojen vahingossa tapahtuvaan tai 
laittomaan tuhoamiseen, häviämiseen, 
muuttamiseen, luvattomaan luovuttamiseen 
tai käyttöön antamiseen, tarjoajan on 
viipymättä ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta kaikille 
asianosaisille henkilöille 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.
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
säännöllisin väliajoin tehtävä yksittäisten 
yritysten tai koko alan tasolla 
tilastoanalyysejä tietosuojaloukkausten 
tyypeistä ja yleisyydestä mainittuna 
aikana sekä kyseisten loukkausten 
lieventämistoimien nopeudesta ja 
tehokkuudesta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on myös 
valvottava, ovatko yritykset toteuttaneet 
asianmukaisesti tästä artiklasta johtuvat 
ilmoittamisvelvollisuutensa, sekä 
määrättävä asianmukaisia seuraamuksia, 
tarvittaessa mukaan lukien 
julkaiseminen, jos velvollisuuksia on 
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rikottu.

Or. en

Perustelu

Ilmoittamisvelvollisuuden olisi ulotuttava kaikkiin asianomaisiin henkilöihin, joiden tietoja 
tietoturvaloukkaus koskee, eikä ainoastaan tilaajiin. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
roolia on selkeytettävä edelleen, jotta voidaan varmistaa, että säädetyt toimet todella 
toteutetaan.

Tarkistus 57
Syed Kamall 

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 
yhteisössä siirrettyjen, tallennettujen tai 
muutoin käsiteltyjen henkilötietojen 
vahingossa tapahtuvaan tai laittomaan 
tuhoamiseen, häviämiseen, muuttamiseen, 
luvattomaan luovuttamiseen tai käyttöön 
antamiseen ja jonka pelätään perustellusti 
aiheuttavan vahinkoa käyttäjille, yleisesti 
saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajan on viipymättä 
ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Kansalliselle sääntelyviranomaiselle
annettavassa ilmoituksessa on vähintään 
kuvailtava tietoturvaloukkauksen luonne ja 
annettava suosituksia toimenpiteistä, joilla 
voidaan lieventää sen mahdollisia kielteisiä 
vaikutuksia. Toimivaltaiselle 
viranomaiselle annettavassa ilmoituksessa 
on lisäksi kuvailtava tietoturvaloukkauksen 
seuraukset sekä palveluntarjoajan 
toteuttamat toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi.
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Or. en

Tarkistus 58
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/58/EY
4 artikla - 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimivaltaisen viranomaisen on 
pohdittava ja määritettävä, miten vakava 
loukkaus on. Jos loukkaus katsotaan 
vakavaksi, toimivaltaisen viranomaisen 
on vaadittava yleisesti saatavilla olevan 
sähköisen viestintäpalvelun tarjoajaa ja 
tietoyhteiskuntapalvelun tarjoajaa 
ilmoittamaan asianmukaisesti ja 
viipymättä henkilöille, joihin loukkaus 
vaikuttaa suoraan. Ilmoituksen on 
sisällettävä 3 kohdassa kuvatut tiedot.

Vakavaa loukkausta koskevaa ilmoitusta 
voidaan lykätä tapauksissa, joissa ilmoitus 
voi heikentää vakavaa loukkausta 
koskevan rikostutkinnan edistymistä.

Or. en

Tarkistus 59
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/58/EY
4 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Tietoturvaloukkausta ei saa 
määritellä vakavaksi ja yleisesti saatavilla 
olevien sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjoaja sekä tietoyhteiskunnan palvelujen 
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tarjoaja on vapautettava vaatimuksesta 
ilmoittaa tai antaa ilmoitus asianomaisille 
henkilöille, jos se voi osoittaa, että 
tietoturvaloukkauksesta ei ole aiheutunut 
kohtuullista riskiä henkilötiedoille 
johtuen käytetyistä asianmukaisista 
teknisistä suojatoimenpiteistä, jotka 
koostuvat muun muassa muttei 
yksinomaan asianmukaisista 
salaustekniikoista.

Tekniset suojatoimenpiteet joko tekevät 
tiedosta ymmärtämiskelvotonta 
kolmannelle osapuolelle silloin, kun 
siirrettyjä tai tallennettuja henkilötietoja 
häviää vahingossa tai laittomasti, niitä 
muutetaan tai niitä luovutetaan taikka 
annetaan käyttöön luvattomasti, tai niillä 
saadaan henkilötiedot yleisesti saatavilla 
olevien sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjoajien sekä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajien käyttöön silloin, kun 
tekniset suojatoimenpiteet häviävät 
vahingossa tai laittomasti.

Or. en

Tarkistus 60
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/58/EY
4 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Yleisölle tarkoitettujen sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajien ja erityisten 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien on 
toteutettava tekniset toimet vähentääkseen 
tallentamiensa tai käsittelemiensä 
henkilötietojen haavoittuvuutta ja vaaraa, 
että kyseisiin tietoihin päästään käsiksi, 
niihin päästään käsiksi laittomasti tai 
niitä muutetaan tai hävitetään vahingossa 
tai tahallisesti. Erityisten 
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tietoyhteiskunnan palvelujen ja erityisesti 
sähköisen hallinnon palvelujen 
tapauksessa kyseiset tekniset toimet voivat 
koostua muun muassa muttei yksinomaan 
asianmukaisista salaustekniikoista.  

Or. ro

Perustelu

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien on toteutettava tarvittavat toimet henkilötietojen 
suojan varmistamiseksi.

Tarkistus 61
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/58/EY
4 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3d) Yleisölle tarkoitettujen sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajat ja erityisten 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajat 
vapautetaan velvollisuudesta ilmoittaa 
tilaajille, jos voidaan todistaa, että 
siirretyt, tallennetut tai käsitellyt tiedot, 
joita tietoturvaloukkaus koskee, on 
suojattu käyttäen soveltuvia teknisiä 
varotoimenpiteitä, jotka tekevät tiedoista 
ymmärtämiskelvottomia, jos niihin 
päästään luvatta käsiksi tai niitä 
muutetaan tai ne häviävät vahingossa tai 
tahallisesti, mutta ne voidaan kuitenkin 
palauttaa, jos ne saadaan takaisin. 
Tilaajille on ilmoitettava ainoastaan 
tapauksissa, joissa tilaajien tietojen, jotka 
ovat hävinneet tai joihin on päästy käsiksi 
epärehellisin keinoin, käyttö voisi johtaa 
merkittävään taloudelliseen tappioon tai 
sosiaaliseen vahinkoon.

Or. ro
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Perustelu

Tällainen ilmoitus olisi tehtävä vain, kun tietoturvaloukkaus johtaisi merkittäviin tappioihin, 
tietoja paljastuisi luvatta ja niihin päästäisiin luvatta käsiksi ja tietoja käytettäisiin 
petollisesti, mikä voisi aiheuttaa vakavaa vahinkoa asianomaisille henkilöille.

Tarkistus 62
Bill Newton Dunn

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

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 komission 
pitäisi kuultuaan ensin Euroopan 
tietosuojavaltuutettua, asianomaisia 
sidosryhmiä ja ENISAa suositella teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
koskevat muun muassa 3 a ja 3 b kohdassa 
säädettyihin tiedotus- ja 
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyviä 
olosuhteita, ilmoitusten muotoa ja niihin 
sovellettavia menettelyjä.

Or. en

Tarkistus 63
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta voitaisiin varmistaa 1, 2 ja 3 
kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
yhdenmukainen toteuttaminen, komissio 
voi, kuultuaan ensin Euroopan sähköisen 

4. Jotta voitaisiin varmistaa 1, 2 ja 3 
kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
yhdenmukainen toteuttaminen, komissio 
voi, kuultuaan ensin sähköisestä 
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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. 

viestinnästä vastaavia kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja Euroopan 
tietosuojavaltuutettua hyväksyä 
henkilötietojen suojelua koskevia 
vähimmäisvaatimuksia sekä teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
koskevat muun muassa tässä artiklassa 
säädettyihin tiedotus- ja 
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyviä 
olosuhteita, ilmoitusten muotoa ja niihin 
sovellettavia menettelyjä. 

Or. ro

Perustelu

Viestinnästä vastaavien kansallisten sääntelyviranomaisten roolia on vahvistettava eikä 
heikennettävä.

Tarkistus 64
Stavros Lambrinidis

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 
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, komission 
olisi, kuultuaan ensin Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirastoa ENISAa, Euroopan 
tietosuojavaltuutettua ja 29 artiklan 
työryhmää hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
koskevat muun muassa tässä artiklassa 
säädettyihin tiedotus- ja 
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyviä 
olosuhteita, ilmoitusten muotoa ja niihin 
sovellettavia menettelyjä. Komissio kuulee 
kaikkia asianosaisia sidosryhmiä 
erityisesti saadakseen tietoa parhaista 
saatavilla olevista teknisistä ja 
taloudellisista ratkaisuista, joilla voidaan 
parantaa direktiivin täytäntöönpanoa.
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Or. en

Perustelu

Myös 29 artiklan työryhmää olisi kuultava, sillä kaikki käyttöön otettavat toimet vaikuttavat 
suoraan asianomaisille henkilöille annettaviin tietoihin. Myös alan yrityksiä olisi kuultava.

Tarkistus 65
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sähköisestä viestinnästä vastaavien 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
toimitettava komissiolle kuuden 
kuukauden välein kertomus, jossa 
esitetään yhteenveto saaduista 
ilmoituksista, jotka koskevat tietojen 
käsittelyn ja sähköisten viestintäverkkojen 
turvallisuutta, sekä parannustoimia 
koskevia ehdotuksia. Komissio toimittaa 
näiden tietojen perusteella vuosittain 
kertomuksen Euroopan parlamentille 
sekä ehdotuksia sähköisten 
viestintäverkkojen ja erityisten 
tietoyhteiskunnan palvelujen 
turvallisuuden parantamiseksi.

Or. ro

Perustelu

Sähköisen viestinnän ala muuttuu nopeasti, joten on toteutettava säännöllisin väliajoin verkon 
turvallisuuden parantamista koskevia toimia viestinnän ja tietoyhteiskunnan erityisten 
palvelujen yhteydessä, jotta tarjoajat voivat omaksua pelkkää vastaamista aktiivisemman 
roolin.
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Tarkistus 66
Michael Cashman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – -3 kohta (uusi) 
Direktiivi 2002/58/EY
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-3) Korvataan 5 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
3. Jäsenvaltioiden on kansallisella 
lainsäädännöllä varmistettava yleisen 
viestintäverkon ja yleisesti saatavilla 
olevien sähköisten viestintäpalvelujen 
välityksellä tapahtuvan viestinnän ja siihen 
liittyvien liikennetietojen 
luottamuksellisuus. Niiden on erityisesti 
kiellettävä se, että muut henkilöt kuin 
käyttäjät ilman kyseisten käyttäjien 
nimenomaista suostumusta kuuntelevat, 
salakuuntelevat, tallentavat tai muulla 
tavalla sieppaavat tai valvovat viestintää ja 
siihen liittyviä liikennetietoja, jollei se ole 
laillisesti sallittua 15 artiklan 1 kohdan ja 
direktiivin 95/46/EY 13 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Mitä tässä kohdassa säädetään, 
ei estä teknistä tallentamista, joka on 
tarpeen viestinnän välittämiselle, tämän 
rajoittamatta luottamuksellisuuden 
periaatteen soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että 15 artiklaa olisi tarkasteltava myös vuonna 1995 annetun 
tietosuojadirektiivin 13 artiklan valossa, joten siihen sisällytetään yhteisöjen tuomioistuimen 
äskettäinen oikeuskäytäntö (asia C-275/06).
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Tarkistus 67
Stavros Lambrinidis

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 
epäsuorasti minkä tahansa 
tallennusvälineen avulla kielletään, ellei 
asianomainen tilaaja tai käyttäjä ole 
antanut etukäteen suostumustaan ja 
hänelle on annettu selkeät ja kattavat
tiedot muun muassa käsittelyn 
tarkoituksesta direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti. 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.

Or. en

Tarkistus 68
Alexander Alvaro

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

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietojen tallentaminen tai tilaajan tai 
käyttäjän päätelaitteelle tallennettujen 
tietojen käyttäminen joko suoraan tai 
epäsuorasti minkä tahansa 
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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.

tallennusvälineen avulla kielletään, ellei 
kyseinen tilaaja tai käyttäjä ole antanut 
etukäteen suostumustaan, kun 
ensisijaisena pidetään suostumusta 
selainasetuksiin, ja antanut 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 joka on ehdottoman 
välttämätöntä sellaisen 
tietoyhteiskuntapalvelun tarjoamiseksi, jota 
tilaaja tai käyttäjä on erityisesti pyytänyt.

Or. en

Tarkistus 69
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lisätään 6 artiklaan 6 a kohta 
seuraavasti:
6 a. Kaikki luonnolliset tai oikeushenkilöt 
voivat käsitellä liikennetietoja 
toteuttaakseen teknisiä toimenpiteitä 
yleisesti saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen, julkisen tai yksityisen 
viestintäverkon, tietoyhteiskunnan 
palvelun tai niihin liittyvien 
päätelaitteiden ja sähköisen viestinnän 
laitteiden turvallisuuden varmistamiseksi.  
Käsittely on rajoitettava siihen, mikä on 
ehdottoman välttämätöntä kyseisen 
turvallisuustoimen toteuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 70
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Korvataan 9 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
1. Jos yleisten viestintäverkkojen tai 
yleisesti saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen käyttäjien tai tilaajien 
muita paikkatietoja kuin liikennetietoja 
voidaan käsitellä, näitä tietoja saa 
käsitellä vain silloin, kun ne on tehty 
nimettömiksi tai jos käyttäjät tai tilaajat 
ovat antaneet siihen etukäteen 
suostumuksensa, tai tietoja saa käsitellä 
ainoastaan siinä määrin ja niin kauan 
kuin lisäarvopalvelujen tarjoaminen 
edellyttää. Ennen kuin käyttäjät tai 
tilaajat antavat suostumuksensa, palvelun 
tarjoajan on ilmoitettava heille, minkä 
tyyppisiä muita paikkatietoja kuin 
liikennetietoja käsitellään, mikä on 
käsittelyn tarkoitus ja kuinka kauan se 
kestää sekä siirretäänkö tiedot 
kolmannelle osapuolelle lisäarvopalvelun 
tarjoamista varten. Käyttäjille tai tilaajille 
on annettava mahdollisuus milloin 
tahansa peruuttaa suostumuksensa 
muiden paikkatietojen kuin 
liikennetietojen käsittelyyn. Käyttäjille tai 
tilaajille on annettava selkeät ja kattavat 
tiedot mahdollisuudesta perua 
liikennetietojen käsittelyä koskeva 
suostumuksensa milloin tahansa.

Or. en
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Tarkistus 71
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4c) Korvataan 9 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
1. Jos yleisten viestintäverkkojen tai 
yleisesti saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen käyttäjien tai tilaajien 
muita paikkatietoja kuin liikennetietoja 
voidaan käsitellä, näitä tietoja saa 
käsitellä vain silloin, kun ne on tehty 
nimettömiksi tai jos käyttäjät tai tilaajat 
ovat antaneet siihen etukäteen 
suostumuksensa, tai tietoja saa käsitellä 
ainoastaan siinä määrin ja niin kauan 
kuin lisäarvopalvelujen tarjoaminen 
edellyttää. Ennen kuin käyttäjät tai 
tilaajat antavat suostumuksensa, palvelun 
tarjoajan on ilmoitettava heille, minkä 
tyyppisiä muita paikkatietoja kuin 
liikennetietoja käsitellään, mikä on 
käsittelyn tarkoitus ja kuinka kauan se 
kestää sekä siirretäänkö tiedot 
kolmannelle osapuolelle lisäarvopalvelun 
tarjoamista varten. Käyttäjille tai tilaajille 
on annettava mahdollisuus milloin 
tahansa peruuttaa suostumuksensa 
muiden paikkatietojen kuin 
liikennetietojen käsittelyyn. Käyttäjille tai 
tilaajille on annettava selkeät ja kattavat 
tiedot mahdollisuudesta perua 
liikennetietojen käsittelyä koskeva 
suostumuksensa milloin tahansa.

Or. en
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Tarkistus 72
Carlo Casini, Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 d kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4d) Muutetaan 12 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikkien sähköisten viestintäpalvelujen ja 
-verkkojen loppukäyttäjien tiedot 
sisällytetään luettelotietokantoihin tai 
heiltä kysytään erityisesti heidän 
pyytäessään palvelua ja säännöllisesti 
tämän jälkeen, kuinka he haluavat 
sisällyttää itseään koskevat tiedot kyseisiin 
tietokantoihin. Loppukäyttäjille on myös 
annettava mahdollisuus sisällyttää tiettyjä 
tietoja tietokantoihin ilmoittamatta niitä 
luettelopalvelun käyttäjille sekä tarkistaa, 
korjata tai poistaa tällaisia tietoja.
Tilaajan mainitsematta jättämisen 
julkisessa tilaajaluettelossa tai hänen 
henkilötietojensa tarkistamisen, 
korjaamisen tai siitä poistamisen on 
oltava maksutonta.

Or. it

Perustelu

Directory enquiry services are of crucial importance, particularly to disabled and elderly 
users (as is recognised in the Universal Services Directive). The inclusion of information on 
end-users is, in many cases, made difficult by the fact that operators are unaccustomed to 
seeking consent. This is particularly true of alternative fixed-line network operators and 
mobile network operators. In Member States which have not legislated in this area, end-user 
data – particularly for mobile-network customers – are only very rarely included.

The systems currently used enable data for use in directory assistance services to be included 
in databases without the users of such services having direct access to the data. This enables 
directory enquiry service providers to help people to get in touch with their customers without 
violating anyone's privacy (because the customer data are not made public).

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

Tarkistus 73
Bill Newton Dunn

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 e kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4e) Korvataan 12 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikkien sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen loppukäyttäjien tiedot 
sisällytetään luettelotietokantoihin tai 
heiltä kysytään erityisesti heidän 
pyytäessään palvelua ja säännöllisesti 
tämän jälkeen, kuinka he haluavat 
sisällyttää itseään koskevat tiedot 
luettelotietokantoihin. Loppukäyttäjille on 
myös annettava mahdollisuus sisällyttää 
tiettyjä tietoja tietokantaan ilmoittamatta 
niitä luettelopalvelun käyttäjille; tilaajille 
annetaan mahdollisuus määritellä, 
mainitaanko heidän henkilötietonsa 
julkisissa luetteloissa ja mitkä tiedot niissä 
mainitaan, siinä määrin kuin tällaiset 
tiedot ovat merkityksellisiä luettelon 
julkaisijan määrittelemän luettelon 
tarkoituksen kannalta, sekä tarkistaa, 
korjata tai poistaa tällaisia tietoja.
Tilaajan mainitsematta jättämisen 
julkisessa tilaajaluettelossa tai hänen 
henkilötietojensa tarkistamisen, 
korjaamisen tai siitä poistamisen on 
oltava maksutonta.

Or. en

Perustelu

Monissa tapauksissa loppukäyttäjiä koskevien tietojen sisällyttämistä luettelotietokantoihin 
rajoittaa se, että palvelun tarjoajat eivät pyydä näiltä suostumusta tähän. 
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Tarkistus 74
Stavros Lambrinidis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – -5 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-5a) Korvataan 13 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
1. Ilman ihmisen työpanosta toimivien 
automatisoitujen soitto- ja 
viestintäjärjestelmien (automaattisten 
soittolaitteiden), telekopiolaitteiden 
(faksien) tai sähköpostin ja 
matkapuhelinpalvelujen käyttö 
suoramarkkinointitarkoituksiin voidaan 
sallia ainoastaan, jos se kohdistuu 
käyttäjiin, jotka ovat antaneet siihen 
etukäteen suostumuksensa direktiivin 
95/46/EY mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tekniikan jatkuvan kehityksen ja muutoksen huomioon ottamiseksi viitataan automatisoituihin 
soitto- ja viestintäjärjestelmiin, jotta voidaan säilyttää käytettävästä tekniikasta riippumaton 
lähestymistapa ja ottaa samalla huomioon tekniikassa jatkuvasti tapahtuvat muutokset. 

Tarkistus 75
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – -5 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-5b) Korvataan 13 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
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1. Ilman ihmisen työpanosta toimivien 
automatisoitujen soitto- ja 
viestintäjärjestelmien (automaattisten 
soittolaitteiden), telekopiolaitteiden 
(faksien), tekstiviestien tai sähköpostin 
(tekstiviestit (SMS) ja multimediaviestit 
(MMS) mukaan lukien) käyttö 
suoramarkkinointitarkoituksiin voidaan 
sallia ainoastaan, jos se kohdistuu 
tilaajiin, jotka ovat antaneet siihen 
etukäteen suostumuksensa.

Or. en

Tarkistus 76
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 5 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5a) Korvataan 14 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava tätä 
direktiiviä täytäntöön pannessaan, jollei 2 
ja 3 kohdasta muuta johdu, että 
päätelaitteille tai muille sähköisen 
viestinnän laitteille ei aseteta erityisiä
teknisiä ominaisuuksia koskevia 
pakollisia vaatimuksia, käyttäjien 
tekijänoikeusloukkausten paljastamiseksi, 
torjumiseksi tai estämiseksi tarkoitetut 
vaatimukset rajoituksetta mukaan 
luettuina, jotka voisivat haitata laitteiden 
markkinoille saattamista ja tällaisten 
laitteiden vapaata liikkuvuutta 
jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä.

Or. en
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Tarkistus 77
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 5 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5a) Korvataan 14 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
3. Tarvittaessa voidaan toteuttaa 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
päätelaitteet rakennetaan tavalla, joka on 
sopusoinnussa käyttäjillä olevan oikeuden 
kanssa, joka koskee heidän 
henkilötietojensa käytön suojelua ja 
valvontaa direktiivin 1999/5/EY ja 
standardoinnista tietotekniikassa ja 
televiestinnässä 22 päivänä joulukuuta 
1986 tehdyn neuvoston päätöksen 
87/95/ETY mukaisesti.  Näiden 
toimenpiteiden on noudatettava 
teknologianeutraaliuden periaatetta.

Or. en

Tarkistus 78
Michael Cashman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – -7 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-7a) Korvataan 15 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
1. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan tämän direktiivin 5 artiklassa, 
6 artiklassa, 8 artiklan 1–4 kohdassa sekä 
9 artiklassa säädettyjen oikeuksien ja 
velvollisuuksien soveltamisalaa, jos 
tällaiset rajoitukset ovat välttämättömiä, 
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asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan
toimenpiteitä kansallisen turvallisuuden 
(valtion turvallisuus) sekä puolustuksen, 
yleisen turvallisuuden, sähköisen 
viestintäjärjestelmän luvatonta käyttöä 
koskevien rikosten torjunnan, tutkinnan, 
selvittämisen ja syyteharkinnan 
varmistamiseksi tai 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.

Or. en

Perustelu

Yksityisyyden suojaa sähköisen viestinnän alalla koskeva direktiivi täydentää vuoden 1995 
tietosuojapuitedirektiiviä, jonka 13 artiklan valossa on luettava tätä 15 artiklaa. 
Tarkistuksella pyritään lisäämään oikeusvarmuutta, joka on vahvistettu yhteisöjen 
tuomioistuimen äskettäisessä oikeuskäytännössä (asia C-275/06).

Tarkistus 79
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – -7 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-7b) Korvataan 15 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
1. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
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lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan tämän direktiivin 5 artiklan 1 
ja 2 kohdassa, 6 artiklassa, 8 artiklan 1–4 
kohdassa sekä 9 artiklassa säädettyjen 
oikeuksien ja velvollisuuksien 
soveltamisalaa, jos tällaiset rajoitukset 
ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja 
oikeasuhteisia demokraattisen 
yhteiskunnan toimenpiteitä kansallisen 
turvallisuuden (valtion turvallisuus) sekä 
puolustuksen, yleisen turvallisuuden tai 
rikosten tai sähköisen 
viestintäjärjestelmän luvattoman käytön 
torjunnan, tutkinnan, selvittämisen ja 
syyteharkinnan, omistusoikeus mukaan 
luettuna, varmistamiseksi 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.

Or. en

Tarkistus 80
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – -7 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-7c) Korvataan 15 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
1. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan tämän direktiivin 5 artiklassa, 
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6 artiklassa, 8 artiklan 1–4 kohdassa ja 
9 artiklassa säädettyjen oikeuksien ja 
velvoitteiden soveltamisalaa, jos tällaiset 
rajoitukset ovat välttämättömiä, 
asianmukaisia ja suhteutettuja 
kansallisen turvallisuuden (eli valtion 
turvallisuuden), puolustuksen, yleisen 
turvallisuuden ja rikosten tai sähköisen 
viestintäjärjestelmän luvattoman käytön 
torjunnan, tutkinnan, selvittämisen ja 
syyteharkinnan varmistamiseksi sekä 
muiden oikeuksien ja vapauksien 
puolustamiseksi 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.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että 15 artiklan 1 kohdassa vahvistettu poikkeusten luettelo ei ole 
tyhjentävä, ja sen olisi sisällettävä myös poikkeukset, jotka on vahvistettu direktiivin 95/46/EY 
13 artiklan 1 kohdassa, johon 15 artiklan 1 kohdassa viitataan. Yhteisöjen tuomioistuin 
vahvisti tämän hiljattain asiassa, joka koski muiden oikeuksien ja vapauksien suojelusta 
tehtävää poikkeusta, josta säädetään direktiivin 95/46/EY 13 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
(ks. yhteisöjen tuomioistuimen 29. tammikuuta 2008 antama tuomio asiassa C-275/06 
Promusicae vs. Telefónica). Tarkistuksella pyritään lisäämään oikeusvarmuutta 
sisällyttämällä tuomioistuimen tuomiot 1 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 81
Patrick Gaubert

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – -7 d kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
15 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(-7d) Korvataan 15 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
1. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan tämän direktiivin 5 artiklassa, 
6 artiklassa, 8 artiklan 1–4 kohdassa ja 
9 artiklassa säädettyjen oikeuksien ja 
velvoitteiden soveltamisalaa, jos tällaiset 
rajoitukset ovat välttämättömiä, 
asianmukaisia ja suhteutettuja 
kansallisen turvallisuuden (eli valtion 
turvallisuuden), puolustuksen, yleisen 
turvallisuuden ja rikosten tai sähköisen 
viestintäjärjestelmän luvattoman käytön 
torjunnan, tutkinnan, selvittämisen ja 
syyteharkinnan varmistamiseksi sekä 
muiden oikeuksien ja vapauksien 
puolustamiseksi 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.

Or. fr

Perustelu

Pienellä muutoksella sanamuoto saadaan yhdenmukaiseksi vuonna 1995 annetun 
yksityisyyden suojaa koskevan direktiivin kanssa muiden oikeuksien ja velvollisuuksien 
varmistamisen osalta. Näin voidaan parantaa tekijänoikeuksien suojelua sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteydessä. Samalla otetaan huomioon tuomioistuimen 
oikeuskäytännön uusimmat kehitykset.
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Tarkistus 82
Stavros Lambrinidis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – -7 e kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-7e) Lisätään 15 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:
1a. Yleisesti saatavilla olevien 
viestintäpalvelujen tarjoamisen ja 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien on 
ilmoitettava riippumattomille 
tietosuojaviranomaisille viipymättä 
kaikista pyynnöistä saada käyttää 15 
artiklan 1 kohdan mukaisesti saatuja 
käyttäjien henkilötietoja, mukaan lukien 
annettu oikeudellinen perustelu sekä 
kunkin pyynnön yhteydessä noudatettu 
oikeudellinen menettely; riippumattoman 
tietosuojaviranomaisen on ilmoitettava 
asiasta vastaaville oikeusviranomaisille 
tapauksissa, joissa se katsoo, että 
kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistettuja säännöksiä ei ole 
noudatettu.

Or. en

Tarkistus 83
Stavros Lambrinidis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/58/EY
15 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
annettujen kansallisten säännösten 
rikkomiseen, ja toteutettava kaikki 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
annettujen kansallisten säännösten 
rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista 
– tarvittaessa myös rikosoikeudellisista 
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tarvittavat toimenpiteet niiden 
soveltamisen varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita,
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
<muutossäädöksen 
täytäntöönpanoajankohta> mennessä sekä 
ilmoitettava viipymättä kaikista niihin 
vaikuttavista muutoksista.”

seuraamuksista – ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
<muutossäädöksen 
täytäntöönpanoajankohta> mennessä sekä 
ilmoitettava viipymättä kaikista niihin 
vaikuttavista muutoksista.”

Or. en

Tarkistus 84
Stavros Lambrinidis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/58/EY
15 a artikla – 4 kohta  1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta voitaisiin varmistaa tehokas 
rajatylittävä yhteistyö tämän direktiivin 
mukaisesti annettujen kansallisten lakien 
täytäntöönpanon valvonnassa ja luoda 
yhdenmukaiset edellytykset sellaisten 
palvelujen tarjoamiselle, joihin liittyy rajat 
ylittäviä tiedonsiirtoja, komissio voi 
hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä kuultuaan 
ensin markkinaviranomaista sekä 
sääntelyviranomaisia, joita asia koskee. 

4. Jotta voitaisiin varmistaa tehokas 
rajatylittävä yhteistyö tämän direktiivin 
mukaisesti annettujen kansallisten lakien 
täytäntöönpanon valvonnassa ja luoda 
yhdenmukaiset edellytykset sellaisten 
palvelujen tarjoamiselle, joihin liittyy rajat 
ylittäviä tiedonsiirtoja, komissio voi 
hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä kuultuaan 
ensin Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirastoa ENISAa, 29 artiklan 
työryhmää sekä sääntelyviranomaisia, joita 
asia koskee. 

Or. en
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Tarkistus 85
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 7 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

(7a) Korvataan 18 artikla seuraavasti:

18. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
kahden vuoden kuluttua 17 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä 
[täytäntöönpanopäivämäärä]
kertomuksen direktiivin 
täytäntöönpanosta ja sen vaikutuksesta 
taloudellisiin toimijoihin ja kuluttajiin 
erityisesti roskaviestejä ja tietoturvan 
rikkomisen ilmoittamismenettelyä 
koskevien sääntöjen sekä sen osalta, että 
kolmannet – julkiset tai yksityiset –
osapuolet käyttävät henkilötietoja muihin 
kuin direktiivin mukaisiin tarkoituksiin, 
ottaen huomioon kansainvälisen 
toimintaympäristön. Tätä varten komissio 
voi pyytää jäsenvaltioilta tietoja, jotka on 
toimitettava ilman tarpeettomia 
viivytyksiä. Komissio tekee tarvittaessa 
ehdotuksia direktiivin muuttamiseksi 
ottaen huomioon mainitun kertomuksen 
tulokset, alalla mahdollisesti tapahtuneet 
muutokset, Lissabonin sopimuksessa ja 
erityisesti sen 16 artiklassa säädetyn 
tietosuojaa koskevan toimivallan, sekä 
kaikki mahdolliset muut ehdotukset, joita 
komissio pitää välttämättöminä direktiivin 
tehokkuuden lisäämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 86
Stavros Lambrinidis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 7 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7b) Lisätään 18 a artikla seuraavasti:
18 a artikla

Komission on toimitettava Euroopan 
parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle viimeistään 
vuonna 2011 tutkimus julkisen ja 
yksityisen sektorin muodostamien 
verkostojen kehityksestä sekä niiden 
sisällyttämisestä tämän direktiivin 
soveltamisalaan, kuultuaan sitä ennen 
29 artiklan työryhmää ja Euroopan 
tietosuojavaltuutettua EDPS:ää.

Or. en

Tarkistus 87
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 7 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7c) Lisätään 18 a artikla seuraavasti:
18 a artikla

Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
kahden vuoden kuluttua direktiivin 
voimaantulosta kertomuksen direktiivin 
täytäntöönpanosta ja sen vaikutuksesta 
taloudellisiin toimijoihin ja kuluttajiin 
erityisesti roskaviestejä ja tietoturvan 
rikkomisen ilmoittamismenettelyä 
koskevien sääntöjen sekä sen osalta, että 
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kolmannet – julkiset tai yksityiset –
osapuolet käyttävät henkilötietoja muihin 
kuin direktiivin mukaisiin tarkoituksiin, 
ottaen huomioon kansainvälisen 
toimintaympäristön. Tätä varten komissio 
voi pyytää jäsenvaltioilta tietoja, jotka on 
toimitettava ilman tarpeettomia 
viivytyksiä. Komissio tekee tarvittaessa 
ehdotuksia direktiivin muuttamiseksi 
ottaen huomioon mainitun kertomuksen, 
alalla mahdollisesti tapahtuneet 
muutokset, Lissabonin sopimuksessa ja 
erityisesti sen 16 artiklassa vahvistetun 
tietosuojaa koskevan toimivallan, sekä 
kaikki mahdolliset muut ehdotukset, joita 
komissio pitää välttämättöminä direktiivin 
tehokkuuden lisäämiseksi.

Or. en

Tarkistus 88
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla  2 kohta  h alakohta

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
tarjoava yritys voi toteuttaa tietoturvaa tai 
tietojen eheyttä koskevien merkittävien 
turvallisuusrikkomusten tai 
vaarantumistilanteiden tai uhkien tai 
haavoittuvuuksien johdosta.

Or. en
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Tarkistus 89
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7a) Kuluttajien etujen suojelun 
varmistamiseksi sähköisestä viestinnästä 
vastaavien kansallisten 
sääntelyviranomaisten on annettava 
vuosittain vakiosopimuksia sähköisen 
viestinnän palvelujen tarjoajille 
asianomaisen jäsenvaltion alueella. 
Kyseisten vakiosopimusten on tarjottava 
tilaajille riittävästi valinnanvapautta 
mahdollisten vaihtoehtojen 
(vähimmäiskesto, tilauksen tyyppi jne.) 
suhteen. Sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjoajat eivät saa sisällyttää, minkään 
sähköisen viestintäpalvelun tarjoamista 
koskevaan sopimukseen liitettävän 
asiakirjan muodossa, mitään ylimääräisiä 
vakiosopimukseen sisältymättömiä 
lausekkeita, joissa asetetaan ehtoja 
sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjoamiselle sopimuksen mukaisesti. 
Tilaajat toimittavat mahdolliset pyyntönsä 
vakiosopimuksen mahdolliseksi 
parantamiseksi kansallisille 
sääntelyviranomaisille, jotta ne voidaan 
sisällyttää vakiosopimuksia koskeviin 
tietoihin, jotka annetaan vuosittain 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajille. 

Or. ro

Perustelu

Tilaajilla on oltava enemmän kuteja neuvotellessaan sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien 
kanssa. Käyttäjien toivomukset, joiden ansiosta vakiosopimusta voitaisiin parantaa, olisi 
toimitettava kansallisille sääntelyviranomaisille, jotta ne voidaan sisällyttää vakiosopimuksia 
koskeviin tietoihin, jotka annetaan vuosittain sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajille.
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Tarkistus 90
Nicolae Vlad Popa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta  a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(aa) Lisätään 1 a kohta seuraavasti:
1 a. Kuluttajien oikeuksien suojaamiseksi 
ja sen varmistamiseksi, että voidaan 
säilyttää Internetin avoimuuden 
minimitaso, sääntelijöille, 
sisällöntarjoajille ja kuluttajille 
määrätään raportointimenetelmiä 
koskeva ennakkovaatimus, jolla ne voivat 
todistaa verkon laadun [palvelun laadun].    
Verkkoliittymän nopeuden tai "kaistan 
laajuuden" esittäminen on rajoitettava 
Internet-yhteyden nopeuteen tai kaistan 
laajuuteen, eikä siinä oteta huomioon 
erityisiä palveluja tai ominaisuuksia, jotka 
perustuvat paketeissa siirrettävien 
erityisten sovellusten analysointiin ja 
tunnistamiseen.

Or. en

Tarkistus 91
Nicolae Vlad Popa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta  a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY
22 artikla – 1 b kohta

Komission teksti Tarkistus

(ab) Lisätään 1 b kohta seuraavasti:
1b. Termillä "Internet-yhteys" 
tarkoitetaan palvelua, jonka ansiosta 
käyttäjät voivat siirtää ja vastaanottaa 
tietoa – esimerkiksi ääntä, kuvaa, tekstiä, 
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tietoa ja muuta sisältö – käyttäen 
Internetin yhteyskäytäntöä riippumatta 
mahdollisen paketin siirron 
ominaisuuksista, lähteestä tai kohteesta.

Or. en

Tarkistus 92
Silvia-Adriana Ţicău

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 
irtisanomista koskevat ehdot ja menettelyt 
vaikuta palveluntarjoajan vaihtamista 
ehkäisevästi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta sopimuksen vähimmäiskeston 
soveltamista.” Sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajien on 
erotettava selkeästi toisistaan 
ensimmäisen sopimuskauden päättämistä 
koskevat ehdot ja myöhempien, 
sopimuksen uusimisen jälkeen seuraavien 
sopimuskausien päättämistä koskevat 
ehdot.  

Or. ro

Perustelu

Tilaajilta ei saisi, sen jälkeen, kun sopimuksen lyhyin mahdollinen voimassaoloaika on 
umpeutunut, vaatia maksua tilauksen päättämisestä, jos nämä haluavat lopettaa sopimuksen 
kohteena olevia sähköisen viestintäpalvelun tilauksen. 
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Tarkistus 93
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – A osa – e kohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 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 
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).

(e) 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 
varmistetaan, että tilaajaa varoitetaan 
asianmukaisesti ennalta palvelun 
mahdollisesta keskeyttämisestä tai 
verkkoyhteyden katkaisemisesta. Varoitus 
voidaan toimittaa jollakin 
viestintävälineellä (esim. posti, 
sähköposti, puhelin, faksi, tekstiviesti 
jne.). Palvelun keskeyttämisen tulee 
tavallisesti koskea ainoastaan kyseistä 
palvelua. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on vahvistettava 
kaikkia sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjoajia sitovat yhteiset säännöt tilaajan 
verkkoyhteyden katkaisemiselle 
petostapauksissa ja tapauksissa, joissa 
laskun maksu myöhästyy toistuvasti tai se 
jätetään toistuvasti maksamatta. 
Sähköisten viestintäpalvelujen 
maksamatta jättämistä tai tästä johtuvaa 
yhteyden katkaisemista koskevia tietoja on 
pidettävä henkilötietoina, eikä niitä saa 
ilmoittaa kolmansille osapuolille 
(luonnollisille tai oikeushenkilöille), paitsi 
tilaajan kirjallisella suostumuksella. 
Verkkoyhteys olisi voitava katkaista 
maksamattomien laskujen vuoksi vasta sen 
jälkeen, kun tilaajalle on annettu 
asianmukainen varoitus ja kun on kulunut 
kohtuullinen aika, jonka kuluessa tilaaja 
on voinut korjata tilanteen ja maksaa 
laskut.  Jäsenvaltiot voivat sallia, että 
ennen verkkoyhteyden täydellistä katkaisua 
tarjotaan jonkin aikaa rajoitettua palvelua, 
jolloin on mahdollista käyttää ainoastaan 
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sellaisia palveluja, joista ei aiheudu 
maksuja tilaajalle (esim. hätäpuhelut 
numeroon 112).

Or. ro

Perustelu

Säännökset ovat välttämättömiä kuluttajansuojan varmistamiseksi.
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