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LYHYET PERUSTELUT

1. Komission ehdotuksen soveltamisala 

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

2. Esittelijän kanta

Sähköinen viestintä muodosta EU:n talouden perustan, ja kohtuuhintaisten ja turvallisten 
laajakaistaverkkojen laaja saatavuus on ratkaiseva edellytys sen kasvupotentiaalin ja 
työllistämismahdollisuuksien toteutumiselle.

EY:n perustamissopimuksen 95 artikla on asianmukainen oikeusperusta, ja direktiiviehdotus 
noudattaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. Kaiken kaikkiaan valmistelija hyväksyy 
komission ehdotuksen tavoitteen. Tiettyjen kuluttajien ja käyttäjien oikeuksien lujittaminen ja 
sen varmistaminen, että sähköinen viestintä on turvallista ja luotettavaa ja tarjoaa korkean 
suojan yksilöiden yksityisyydelle ja henkilötiedoille, ovat äärimmäisen tärkeitä tavoitteita. 
Lisäksi valmistelija pitää olennaisen tärkeänä varmistaa, että markkinoiden tarjotessa yhä 
enemmän valinnanmahdollisuuksia kuluttajille annetaan enemmän tietoa toimitusehdoista ja 
hinnoista ja he voivat vaihtaa helpommin palveluntarjoajaa. Valmistelija jakaakin komission 
huolen ja katsoo sen lailla, että voimassa olevaa yleispalveludirektiiviä ja sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiiviä on tarpeen muuttaa niin, että
– parannetaan avoimuutta ja tietojen julkaisemista loppukäyttäjille;
– helpotetaan vammaisten käyttäjien mahdollisuuksia käyttää ja saada sähköisiä 

viestintäpalveluja;
– helpotetaan kuluttajien mahdollisuuksia vaihtaa palveluntarjoajaa muun muassa 

lujittamalla numeron siirrettävyyttä koskevia säännöksiä;
– tiukennetaan hätäpalveluihin liittyviä velvollisuuksia;
– varmistetaan liitettävyyden ja palvelun laadun perustaso; 
– otetaan käyttöön sellaisten tietoturvaloukkausten pakollinen ilmoittaminen, jotka johtavat 

käyttäjien henkilötietojen katoamiseen tai vaarantumiseen;
– lujitetaan verkko- ja tietoturvaan liittyviä täytäntöönpanosäännöksiä, jotka hyväksytään 

perustettavan markkinaviranomaisen kuulemisen jälkeen;
– lujitetaan täytäntöönpanoon ja sen valvontaan liittyviä säännöksiä sen varmistamiseksi, että

jäsenvaltioiden tasolla on käytettävissä riittäviä välineitä roskapostin torjumiseksi;
– saatetaan ajan tasalle tietyt direktiivien säännökset, jotta ne vastaisivat teknologian ja 

markkinoiden kehitystä; tähän sisältyy myös useiden vanhentuneiden tai tarpeettomien 
säännösten poistaminen.

Valmistelija haluaa kuitenkin ehdottaa joitakin tarkistuksia, joilla pyritään parantamaan edellä 
mainittua ehdotusta erityisesti sen varmistamiseksi, että jotkut oikeudelliset ja sosiaaliset 
kysymykset otetaan jatkossa huomioon.
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Tarkemmin sanoen, koska komission ehdotuksessa muutetaan yleispalveludirektiivin 
7 artiklaa siten, että siinä velvoitetaan jäsenvaltiot hyväksymään erityistoimenpiteitä 
vammaisia käyttäjiä varten, valmistelija ehdottaa direktiivin 9 artiklaan tarkistusta, jolla 
pyritään varmistamaan sama tulos kuin kyseisellä säännöksellä ja jossa otetaan 
asianmukaisesti huomioon kuluttajat, jotka on määritelty pienituloisiksi tai vammaisiksi tai 
joilla on todettu olevan sosiaalisia erityistarpeita.

Toiseksi on perustavan tärkeää varmistaa tilaajien henkilötietojen mahdollisimman laaja 
suojelu. Tähän eivät riitä toimet, joita kyseiset yritykset voisivat toteuttaa vapaaehtoisesti. 
Yleispalveludirektiivin 20 artiklaan esitetään näin ollen tarkistusta.

Kolmanneksi, kun oppaita tai tekniikoita, joiden avulla käyttäjät voivat arvioida itsenäisesti 
kustannuksia, ei ole saatavilla markkinoilla, on valmistelijan mielestä ristiriitaista, että 
kansallisten sääntelyviranomaisten edellytetään julkaisevan (oletettavasti maksutta) näitä 
oppaita tai tekniikoita ja samalla kolmansien osapuolten sallitaan myydä niitä. 
Yleispalveludirektiivin 21 artiklaa ja muutossäädöksen johdanto-osan 15 kappaletta on siksi 
tarkistettava.

Lopuksi kyseisen direktiivin 28 artiklaa olisi tarkistettava, jotta kansallisten 
sääntelyviranomaisten päätökset, erityisesti yritysten tiettyyn markkina-asemaan pääsyä 
rajoittavat päätökset, voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittaviksi.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Avointen, ajan tasalla olevien ja 
vertailukelpoisten hintatietojen saatavuus 
on kuluttajille olennaisen tärkeä tekijä 
kilpailluilla markkinoilla, joilla toimii 
useita palveluntarjoajia. Sähköisten 
viestintäpalvelujen kuluttajien tulisi voida 
verrata markkinoilla tarjottujen eri 
palvelujen hintoja helposti saatavilla 
olevassa muodossa julkaistujen 
hintatietojen perusteella. Jotta hintavertailu 
olisi helppoa, kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla olisi oltava 

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

valtuudet vaatia operaattoreilta suurempaa 
hintojen avoimuutta. Niiden olisi myös 
asetettava saataville hintaoppaita, jos 
markkinat eivät ole niitä tarjonneet. 
Operaattoreilla ei pitäisi olla oikeutta saada 
minkäänlaista korvausta tällaisten 
hintatietojen käytöstä, jotka on jo julkaistu 
ja jotka ovat siis julkista tietoa. Lisäksi 
käyttäjille olisi tiedotettava riittävästi 
palvelun kustannuksista tai tarjotun 
palvelun tyypistä ennen palvelun ostamista, 
erityisesti jos ilmaispuhelupalveluihin 
liittyy lisämaksuja. Komission olisi voitava 
hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että loppukäyttäjät voivat 
hyötyä hintojen avoimuudesta samalla 
tavoin kaikkialla yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Kun oppaita tai tekniikoita, joiden avulla käyttäjät voivat arvioida itsenäisesti kustannuksia, 
ei ole saatavilla markkinoilla, on perustavan tärkeää korostaa kansallisten 
sääntelyviranomaisten eikä voittoa tavoittelevien kolmansien osapuolten roolia.

Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat kansallisten 
olosuhteiden perusteella vaatia nimettyjä 
yrityksiä tarjoamaan kuluttajille 
tavanomaisten kaupallisten ehtojen mukaan 
asetetuista hinnoista poikkeavia 
hintavaihtoehtoja tai -paketteja erityisesti 

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

sen varmistamiseksi, että pienituloisilla 
käyttäjillä tai käyttäjillä, joilla on 
sosiaalisia erityistarpeita, on mahdollisuus 
saada 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
verkkoliittymä tai käyttää palveluja, joiden 
on 4 artiklan 3 kohdassa ja 5, 6 ja 
7 artiklassa määritelty kuuluvan 
yleispalveluvelvollisuuksien piiriin ja joita 
tarjoavat nimetyt yritykset.

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

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

Or. en

Perustelu
Komission ehdotuksessa muutetaan yleispalveludirektiivin 7 artiklaa siten, että siinä 
velvoitetaan jäsenvaltiot hyväksymään erityistoimenpiteitä vammaisia käyttäjiä varten. 
Ehdotetulla tarkistuksella pyritään varmistamaan sama tulos kuin kyseisellä säännöksellä.

Tarkistus 3

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 
tarjoavan yrityksen on toteutettava 
kunnioittaakseen tilaajien henkilötietojen 
luottamuksellisuutta ja toimet, joita 
voidaan toteuttaa tietoturvaa tai tietojen 
eheyttä koskevien vaarantumistilanteiden 
tai uhkien tai haavoittuvuuksien johdosta.
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Or. en

Perustelu

On perustavan tärkeää varmistaa tilaajien henkilötietojen mahdollisimman laaja suojelu. 
Vapaaehtoiset toimet eivät riittäisi tämän tavoitteen saavuttamiseen.*

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
edistettävä tietojen tarjoamista 
interaktiivisten oppaiden tai vastaavien 
tekniikoiden avulla, jotta loppukäyttäjät ja 
kuluttajat voivat arvioida itsenäisesti 
vaihtoehtoisten käyttötapojen 
kustannuksia. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset asettavat tällaiset 
oppaat tai tekniikat saataville, jos niitä ei 
ole saatavilla markkinoilla.

Or. en

Perustelu

Kun oppaita tai tekniikoita, joiden avulla käyttäjät voivat arvioida itsenäisesti kustannuksia, 
ei ole saatavilla markkinoilla, on ristiriitaista, että kansallisten sääntelyviranomaisten 
edellytetään julkaisevan (oletettavasti maksutta) näitä oppaita tai tekniikoita ja samalla 
kolmansien osapuolten sallitaan myydä niitä. 
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Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten päätökset, erityisesti yritysten tiettyyn markkina-asemaan 
pääsyä rajoittavat päätökset, olisi aina voitava saattaa tuomioistuimen tutkittaviksi. 
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