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LYHYET PERUSTELUT

Direktiivin tausta

Komission ehdotus vuoden 2002 sähköisen viestinnän lainsäädäntökokonaisuuden kuluttajien 
oikeuksia koskevien näkökohtien muuttamiseksi on yksi kolmesta lakiuudistusehdotuksesta, 
jolla muutetaan nykyistä säädöskehystä, joka tuli voimaan vuonna 2002. Suurin osa 
uudistuksista vaikuttaa yleispalveluista ja käyttäjien oikeuksista annettuun direktiiviin, pieni 
määrä muutoksia on tehty sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi, ja yksi vähäinen muutos 
koskee kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annettua asetusta. 

Lisäksi on kaksi toisiinsa liittyvää uudistusehdotusta, jotka kattavat kolmeen muuhun 
sähköistä viestintää koskevaan direktiiviin tehtävät muutokset (valtuutus, käyttö ja puitteet) ja 
ehdotetun Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomaisen (markkinaviranomainen) 
perustamisen. Valmistelija on siksi tehnyt tiivistä yhteistyötä näiden uudistusehdotusten 
valmistelijoiden kanssa, jotta varmistettaisiin johdonmukainen lähestymistapa sääntelyyn. 

Korkea kuluttajien suojelun ja käyttäjien oikeuksien tason varmistaminen, mukaan lukien 
oikeus yksityisyyteen ja tietosuojaan sähköisessä viestinnässä, on yksi tärkeimmistä 
osallistavan tietoyhteiskunnan osatekijöistä, jolla mahdollistetaan uusien innovatiivisten 
palveluiden ja sovellusten nopea esteetön kehitys ja laaja käyttöönotto.

Tällä lakiuudistusehdotuksella mukautetaan sääntelykehystä vahvistamalla tiettyjä kuluttajien 
ja käyttäjien oikeuksia (tarkoituksena erityisesti parantaa käyttöä ja edistää osallistavaa 
tietoyhteiskuntaa) ja varmistetaan, että sähköinen viestintä on luotettavaa, turvallista ja 
varmaa ja että se takaa yksilön yksityisyyden ja henkilötietojen suojan korkean tason.

Tämän ehdotuksen kaksi tavoitetta ovat seuraavat: 

1) lujitetaan ja parannetaan kuluttajansuojaa ja käyttäjien oikeuksia sähköisen viestinnän 
alalla muun muassa antamalla kuluttajille enemmän tietoja hinnoista ja 
toimitusehdoista ja helpottamalla vammaisten mahdollisuuksia saada ja käyttää 
sähköisiä viestintäpalveluja, myös hätäpalveluja. Näihin näkökohtiin liittyen 
valmistelija on työskennellyt tiiviisti sisämarkkinavaliokunnan kanssa, joka on 
työjärjestyksen 47 artiklan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta. Valmistelija ei ole 
sen vuoksi tehnyt muutoksia tässä suhteessa.

2) parannetaan yksilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa sähköisen viestinnän 
alalla erityisesti lujittamalla turvallisuuteen liittyviä säännöksiä ja parantamalla 
täytäntöönpanomekanismeja. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnalla on työjärjestyksen 47 artiklan mukaan toimivalta ja vastuu näissä 
erityiskysymyksissä. Yhteisymmärryksessä asiasta vastaavan sisämarkkina-asioiden 
valiokunnan esittelijän kanssa valmistelija on kohdistanut työnsä asioihin, jotka 
kuuluvat kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan toimivaltaan. 
Valmistelija haluaa korostaa äärimmäisen positiivista tapaa, jolla 
sisämarkkinavaliokunta ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 
ovat työskennelleet yhdessä.
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Valmistelijan pääasiallinen lähestymistapa

Valmistelija on ehdottanut useita tarkistuksia seuraaviin ehdotusten alueisiin yleisenä 
tarkoituksenaan määräysten yksinkertaistaminen, selventäminen ja tehostaminen.

Vaikka 29 artiklan mukaisen työryhmän lausuntoa ei ole voitu ottaa huomioon aikapulan 
vuoksi, valmistelija on ottanut huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun antaman lausunnon 
näistä asioista ja pannut täytäntöön toimivaltaisen elimen antamat ehdotukset.

Erityisesti on

– otettu mukaan jäsenvaltioiden tietosuojalainsäädännössä tapahtunut viimeaikainen 
kehitys ja tietosuojaa koskevat oikeuden päätökset

– otettu mukaan Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnossa tehdyt ehdotukset, jotka 
koskevat erityisesti

– yksityisten sähköisten viestintäverkkojen mukaan ottamista

– sitä, että oikeushenkilöt voivat ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin kaikista sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin rikkomuksista

– lisätty selvennys siihen, millä tavoin viestintätietoja on pidettävä henkilötietoina 
direktiivin 95/46/EY 2 artiklan mukaisesti

– korostettu tietoturvaloukkauksista annettavia ilmoituksia koskevaa komission 
ehdotusta tätä arkaluontoista asiaa koskevan oikeusvarmuuden lisäämiseksi 

– tähdennetty, että Euroopan unionin ENISA on asianmukainen elin käsittelemään 
tietoverkkojen turvallisuutta koskevia asioita 

– selvennetty, että vakoiluohjelmien, troijalaisten ja muiden haitallisten ohjelmien 
lähteenä voivat toimia myös tiedon varastointiin tarkoitetut välineet kuten CD-ROM-
levyt, USB-muistitikut jne.

– käsitelty tekniikoita, jotka on otettu käyttöön sen jälkeen, kun direktiivi 2002/58/EY 
on tullut voimaan

– laajennettu kuluttajan suojelua tekemällä pakolliseksi se, että tietyt toimet vaativat 
käyttäjien ennakkosuostumuksen.

Valmistelija kiittää valiokuntaa näistä ehdotuksista ja ottaa avoimesti vastaan uusia 
ehdotuksia, joilla parannetaan näitä hyödyllisiä uudistuksia.
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TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Tällä direktiivillä 
yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden 
säännökset, joita tarvitaan samantasoisen 
perusoikeuksien ja -vapauksien, 
tietotekniikkajärjestelmien luotettavuutta 
ja turvallisuutta koskevan oikeuden ja 
erityisesti yksityisyyttä 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 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY

Komission teksti Tarkistus

(26 b) Tämän direktiivin säännöksissä 
täsmennetään ja täydennetään direktiiviä 
95/46/EY ja säädetään tilaajien, jotka ovat 
oikeushenkilöitä, oikeutettujen etujen 
suojelemisesta.
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Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 27 kappale
Direktiivi 2002/58/EY

Komission teksti Tarkistus

(27) Sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen markkinoiden vapauttaminen ja 
teknologian nopea kehitys ovat yhdessä 
edistäneet kilpailua ja talouskasvua ja 
luoneet laajan valikoiman loppukäyttäjille 
suunnattuja palveluja, joita voidaan käyttää 
yleisten sähköisten viestintäverkkojen 
kautta. On tarpeen varmistaa, että 
kuluttajille ja käyttäjille tarjotaan 
samantasoinen yksityisyyden ja 
henkilötietojen suoja riippumatta siitä, 
mitä teknologiaa tietyn palvelun 
tarjoamiseen käytetään.

(27) Sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen markkinoiden vapauttaminen ja 
teknologian nopea kehitys ovat yhdessä 
edistäneet kilpailua ja talouskasvua ja 
luoneet laajan valikoiman loppukäyttäjille 
suunnattuja palveluja, joita voidaan käyttää 
yleisten ja yksityisten sähköisten 
viestintäverkkojen kautta.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Tässä direktiivissä 
”viestintätiedoilla” 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 suoraan yksilöön, jonka tietojen 



PA\721165FI.doc 7/25 PE405.782v02-00

FI

valvoja voi tunnistaa.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY

Komission teksti Tarkistus

(28 b) Yleisesti saatavilla olevan 
sähköisen viestintäpalvelun tarjoajan olisi 
ryhdyttävä asianmukaisiin teknisiin ja
organisatorisiin toimenpiteisiin 
varmistaakseen palvelujensa 
turvallisuuden. Näillä toimenpiteillä olisi 
varmistettava, että henkilötietoja pääsee 
käyttämään vain siihen luvan saanut 
henkilöstö ja että säilytetyt tai siirretyt 
henkilötiedot sekä tietoverkko ja palvelut 
on suojattu, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivien 95/46/EY ja 
2006/24/EY säännösten soveltamista. 
Lisäksi olisi laadittava henkilötietojen 
käsittelyä koskeva turvallisuuspolitiikka, 
jotta tunnistetaan järjestelmän 
haavoittuvuudet, ja toteutettava 
säännöllinen valvonta sekä ennalta 
ehkäiseviä, korjaavia ja haavoittuvuuksia 
lieventäviä toimia.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 c kappale (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY

Komission teksti Tarkistus

(28 c) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
olisi valvottava toteutettuja toimenpiteitä 
ja levitettävä parhaita käytäntöjä ja 
suorituksia yleisesti saatavilla olevien 
sähköisten viestintäpalveluiden 
keskuudessa.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 kappale
Direktiivi 2002/58/EY

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Jos liikennetiedoista poikkeavia 
paikkatietoja voidaan käsitellä, tällaisia 
tietoja olisi käsiteltävä ainoastaan silloin, 
kun niistä tehdään nimettömiä ja kun 
käyttäjät tai tilaajat ovat antaneet siihen 
etukäteen suostumuksensa. Heille olisi 
annettava selvää ja kattavaa tietoa 
mahdollisuuksista peruuttaa 
hyväksyntänsä liikennetietojen käsittelylle 
milloin hyvänsä. 

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)
Direktiivi 2002/58/EY

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Euroopan komission olisi 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
jälkeen esitettävä neuvostolle ja 
parlamentille uuden oikeusperustan 
mukainen uusi lainsäädäntöehdotus 
yksityisyydestä ja tietoturvallisuudesta 
sähköisessä tiedonvälityksessä.

Or. en
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Tarkistus 10

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, 
tietotekniikkajärjestelmien luotettavuutta 
ja turvallisuutta koskevan oikeuden ja
erityisesti yksityisyyttä koskevan 
oikeuden suojan varmistamiseksi 
henkilötietojen käsittelyssä sähköisen 
viestinnän alalla sekä tällaisten tietojen 
ja sähköisen viestinnän laitteiden ja 
palvelujen vapaan liikkuvuuden 
varmistamiseksi yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pannaan täytäntöön tämänhetkinen kehitys jäsenvaltioiden kansallisessa 
lainsäädännössä, joka koskee yksityisyyttä sähköisessä tiedonvälityksessä, ja mukautetaan 
direktiivi 2002/58/EY jäsenvaltioissa annettujen uusimpien oikeuden päätösten mukaisiksi.

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

-1) Korvataan 2 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
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2. Tämän direktiivin säännöksillä 
täsmennetään ja täydennetään 
direktiiviä 95/46/EY edellä 1 kohdassa 
mainittuja tarkoituksia varten. Niissä 
säädetään lisäksi tilaajien, jotka ovat 
luonnollisia tai oikeushenkilöitä, 
oikeutettujen etujen suojelemisesta.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä mainitaan oikeushenkilöiden erityiset edut ottamatta huomioon kuluttajia. Koska 
tämän direktiivin pääasiallinen tarkoitus on suojella luonnollisten henkilöiden tietoja ja 
taloudellisia etuja, olisi lisättävä viittaus näihin.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

- 1 b) Korvataan 2 artiklan 2 kohta 
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 asianomaiset tiedot, 
yksin tai yhdessä toisten tietojen kanssa, 
viittaavat suoraan yksilöön, jonka tietojen 
käsittelystä vastaava taho voi tunnistaa;

Or. en

Perustelu

On tarpeen selventää, missä tapauksissa liikennetietoja on pidettävä henkilötietoina.
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Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan henkilötietojen 
käsittelyyn, joka liittyy yleisesti saatavilla 
olevien sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjoamiseen yleisissä viestintäverkoissa 
yhteisössä, mukaan luettuina tiedonkeruu-
ja tunnistuslaitteita tukevat yleiset 
viestintäverkot.”

Tätä direktiiviä sovelletaan henkilötietojen 
käsittelyyn, joka liittyy yleisesti saatavilla 
olevien sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjoamiseen yleisissä ja yksityisissä 
viestintäverkoissa yhteisössä, mukaan 
luettuina tiedonkeruu- ja tunnistuslaitteita 
tukevat yleiset ja yksityiset 
viestintäverkot.”

Or. en

Perustelu

Koska on olemassa suuntaus, jonka mukaan palveluista tulee yhä enemmän julkisten ja 
yksityisten palvelujen yhdistelmä, on tarpeen laajentaa direktiivin soveltamisalaa. Tässä 
tarkistuksessa noudatetaan 29 artiklan mukaisen työryhmän suosituksia, jotka hyväksyttiin 
29. syyskuuta 2006, ja Euroopan tietosuojavaltuutetun lausuntoa tästä muutosdirektiivistä.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään seuraava kohta:
“1a.  Jos direktiivien 95/46/EY ja 
2006/24/EY määräyksistä ei muuta johdu, 
näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä

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

– asianmukaisia teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä, joilla 
suojellaan tietoverkkoa ja palveluita 
vahingossa tapahtuvaa, laitonta tai 
luvatonta käyttöä, sen toimintaan 
sekaantumista tai sen estämistä tai 
käytettävyyttä vastaan, mukaan luettuina 
muun muassa pyytämättä lähetetyt tai 
vilpilliset sähköiset viestit;

– henkilötietojen käsittelyä koskeva 
turvallisuuspolitiikka;

– menettely, jolla tunnistetaan ja 
arvioidaan kohtuullisesti ennustettavat 
haavoittuvuudet sähköisen 
viestintäpalvelun tarjoajan ylläpitämissä 
järjestelmissä ja johon on sisällyttävä 
tietoturvaloukkauksia koskeva 
säännöllinen valvonta;
– menettely, jonka mukaan toteutetaan 
ennalta ehkäiseviä, korjaavia ja 
vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä 
kaikkia 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

Perustelu

Asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä turvallisuuden takaamiseksi on 
selvennettävä direktiivin tekstissä, jotta varmistetaan korkeatasoinen turvallisuus 
Euroopassa. Lisäksi olisi toteutettava haavoittuvuuksien tunnistaminen järjestelmissä, 
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säännöllinen valvonta sekä ennalta ehkäiseviä, korjaavia ja vaikutuksia lieventäviä 
toimenpiteitä.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi valvottava toteutettuja toimenpiteitä ja levitettävä 
parhaita käytäntöjä ja suorituksia yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalveluiden 
keskuudessa.

Tarkistus 16

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 

3. Jos tapahtuu vakava tietoturvaloukkaus, 
joka johtaa yleisesti saatavilla olevien 
viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä 
yhteisöissä siirrettyjen, tallennettujen tai 
muutoin käsiteltyjen henkilötietojen 
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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.

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 palveluita 
asiakkaille Internetissä ja jotka ovat 
tietoja valvova taho sekä 
tietoyhteiskuntapalveluiden tarjoajia, on 
viipymättä ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle. Kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle annettavassa 
ilmoituksessa on vähintään kuvailtava 
tietoturvaloukkauksen luonne ja annettava 
suosituksia toimenpiteistä, joilla voidaan 
lieventää sen mahdollisia kielteisiä 
vaikutuksia.  Kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle annettavassa 
ilmoituksessa on lisäksi kuvailtava 
tietoturvaloukkauksen seuraukset sekä 
palveluntarjoajan toteuttamat toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi.

Or. en

Perustelu

Suurin osa turvallisuusrikkomuksista on hyvin vähäisiä eivätkä johda huomattavaan 
turvallisuusriskiin. Ne ovat kuitenkin myös toistuvia. Sen vuoksi turvallisuusrikkomuksia 
koskevia ilmoituksia olisi tehtävä ainoastaan, kun vakavia rikkomuksia havaitaan esim. kun 
varastetaan asiakkaiden ISP-luettelo, jossa on heidän IP-osoitteensa ja tunnisteensa. 
Kaikesta huolimatta kansalliselle sääntelyviranomaiselle on ilmoitettava, jotta se voi arvioida 
turvallisuusrikkomuksen vakavuutta. Sähköisten palveluiden tarjoajien ja tietojen kerääjien 
välinen ero on ratkaiseva, koska on olemassa tilanteita, joissa sähköisten palveluiden 
tarjoajat toimivat "pelkkinä tietojen välittäjinä", eivätkä he pysty määrittelemään, onko 
henkilötietoja vaarannettu.
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Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on pohdittava ja määriteltävä, miten 
vakava loukkaus on. Jos loukkaus 
katsotaan vakavaksi, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on vaadittava 
julkisesti käytettävissä olevan sähköisen 
viestintäpalvelun tarjoajaa ja 
tietoyhteiskuntapalvelun tarjoajaa 
ilmoittamaan asianmukaisesti ja 
viipymättä tilaajille, 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

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten on pohdittava ja määriteltävä, miten vakava 
tietoturvaloukkaus on. Toiseksi on käsiteltävä tilanteita, joissa ilmoituksen viivyttäminen on 
perusteltua.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tilaajille ilmoittamista edellyttävän 
loukkauksen vakavuus on määriteltävä 
ottaen huomioon loukkausolosuhteet, 
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kuten loukkauksen aiheuttama riski 
henkilötiedoille, loukkausta koskevien 
tietojen laji, asianomaisten tilaajien 
lukumäärä ja loukkauksen välitön tai 
mahdollinen vaikutus palveluiden 
tarjoamiseen. 

Or. en

Perustelu

Olosuhteet, joiden vallitessa tietoturvaloukkausta on pidettävä vakavana ja joiden vuoksi 
tilaajille ilmoittaminen on perusteltua, on selvyyssyistä mainittava tässä direktiivissä.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

Jos loukkauksen kohteena olleille henkilötiedoille ei aiheudu kohtuullista riskiä, on oltava 
mahdollista, että ilmoitusvelvollisuudesta vapautetaan. Esimerkiksi salattujen tietojen 
luovuttamista ei kateta, koska näitä tietoja ei voi lukea kukaan muu kuin palvelun tarjoaja.

Tarkistus 20

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 
pitäisi kuultuaan ensin Euroopan 
tietosuojavaltuutettua 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

Perustelu

Viranomaisen tehtävänä on suositella, mutta ei hyväksyä toimenpiteitä tässä suhteessa.

Tarkistus 21

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 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietojen tallentaminen tai tilaajan tai 
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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.”

käyttäjän päätelaitteelle tallennettujen 
tietojen käyttäminen joko suoraan tai 
epäsuoraan minkä tahansa 
tallennusvälineen avulla kielletään, ellei 
kyseinen tilaan tai käyttäjä ole antanut 
etukäteen suostumustaan, ja antanut
selkeät ja kattava tiedot muun muassa 
käsittelyn tarkoituksesta direktiivin 
95/46/EY mukaisesti ja että hänelle 
annetaan oikeus kieltää tietojen käsittelystä
vastaavaa tahoa suorittamasta tällaista 
käsittelyä. Tämä ei estä teknistä 
tallentamista tai käyttöä, jonka ainoana 
tarkoituksena on toteuttaa viestinnän 
välittäminen sähköisissä viestintäverkoissa 
tai joka on ehdottoman välttämätöntä 
sellaisen tietoyhteiskuntapalvelun 
tarjoamiseksi, jota tilaaja tai käyttäjä on 
erityisesti pyytänyt.”

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa asianmukaiselta, että selvennetään artiklan tarkoitusta siitä, että kieltämistä ja 
luvan antamista sovelletaan myös tilanteisiin, joissa vakoiluohjelmat, troijalaiset, evästeet  tai 
muut ohjelmat otetaan käyttöön tallennusvälineillä kuten CD-romeilla, USB-muistitikuilla 
jne.

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

4 a) Korvataan 6 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
“3. Yleisesti saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoaja voi 
sähköisten viestintäpalvelujen 
markkinoimiseksi tai lisäarvopalvelujen 
tarjoamiseksi käsitellä 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja siinä määrin ja niin 
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kauan kuin tällainen palvelu tai 
markkinointi edellyttää, jos tilaaja tai 
käyttäjä, jota tiedot koskevat, on 
antanut siihen etukäteen 
suostumuksensa. Käyttäjille tai tilaajille 
on annettava mahdollisuus perua 
liikennetietojen käsittelyä koskeva 
suostumuksensa milloin tahansa.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tarkennetaan, että käyttäjän on annettava suostumuksensa etukäteen, jotta 
varmistetaan entistä paremmin kyseisen velvollisuuden noudattaminen.

Tarkistus 23

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, ja 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 
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lisäarvopalvelun tarjoamista varten. 
Käyttäjille tai tilaajille on annettava 
mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa 
suostumuksensa muiden paikkatietojen 
kuin liikennetietojen käsittelyyn. 
Käyttäjille tai tilaajille olisi annettava 
selvää ja kattavaa tietoa 
mahdollisuuksista peruuttaa 
suostumuksensa liikennetietojen 
käsittelylle milloin tahansa.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tarkennetaan, että käyttäjän on annettava suostumuksensa etukäteen, jotta 
varmistetaan entistä paremmin kyseisen velvollisuuden noudattaminen. Lisäksi tällä 
varmistetaan, että käyttäjää ei estetä peruuttamasta suostumustaan johtuen vaikeuksista 
löytää asianmukaista tietoa.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

Edellä mainittujen tekniikoiden lisäksi tekstiviesteistä (SMS) on tullut suosittu tapa 
mainostaa. Tämä mahdollisuus ei saa johtaa roskapostin lähettämiseen, ja siksi siihen olisi 
annettava suostumus ennakkoon.

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Sähköistä viestintää ja yksityisyyden suojaa koskevan direktiivin (2002/58/EY) säännösten 
ohella sähköistä kaupankäyntiä koskevassa direktiivissä (2000/31/EY) annetaan selvät 
säännöt tiedoista, jotka sähköisten kaupallisten viestien lähettäjän on ilmoitettava.
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Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla - 5 kohta
Direktiivi 2002/58/EY
13 artikla - 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Uuden 13 artiklan 6 kohdassa säädetään kaikkia yksilöitä tai oikeushenkilöitä ja erityisesti 
sähköisen viestintäpalvelun tarjoajien siviilioikeudellisista muutoksenhakukeinoista, joiden 
avulla voidaan torjua roskapostin lähettämisestä annetun yksityisyyden suojaa koskevan 
direktiivin 13 artiklan rikkominen. Yhdenmukaisesti Euroopan tietosuojavaltuutetun 
lausunnon kanssa valmistelija ei pidä perusteltuna, että tämä uusi mahdollisuus rajoitetaan 
13 artiklaa koskeviin rikkomuksiin, ja siksi hän ehdottaa, että oikeushenkilöiden olisi 
mahdollista ryhtyä oikeudellisiin toimiin kaikkia yksityisyyden suojaa koskevan direktiivin 
loukkauksiin.
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Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

6 a) Korvataan 15 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
“1. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan tämän direktiivin 5 artiklan 
1 ja 2 kohdassa, 6 artiklassa, 8 artiklan 1, 
2, 3 ja 4 kohdassa sekä 9 artiklassa 
säädettyjen oikeuksien ja 
velvollisuuksien soveltamisalaa, jos 
tällaiset rajoitukset ovat välttämättömiä, 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan 
toimenpiteitä kansallisen turvallisuuden 
(valtion turvallisuus) sekä puolustuksen, 
yleisen turvallisuuden tai rikosten tai 
sähköisen viestintäjärjestelmän 
luvattoman käytön torjunnan, 
tutkinnan, selvittämisen ja 
syyteharkinnan 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
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Perustelu

Tällä tarkistuksella pannaan täytäntöön tämänhetkinen kehitys jäsenvaltioiden kansallisessa 
lainsäädännössä, joka koskee yksityisyyttä sähköisessä tiedonvälityksessä, ja mukautetaan 
direktiivi 2002/58/EY jäsenvaltioissa annettujen uusimpien oikeuden päätösten mukaisiksi.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

Lisätään artikla seuraavasti:
18a artikla

Lissabonin sopimuksen jälkeiset toimet
Viimeistään vuoden kuluttua Lissabonin 
sopimuksen voimaantulosta komission on 
tehtävä uusi ehdotus yksityisyyden ja 
tietojen suojasta sähköisessä viestinnässä 
soveltamalla erityisesti 16 artiklan 
mukaista uutta oikeusperustaa.

Or. en

Perustelu

Nykyinen oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 95 artikla. Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen on olemassa syitä noudattaa erillistä oikeusperustaa, joka koskee 
yksityisyyttä sähköisessä viestinnässä ja jonka avulla on mahdollista laajentaa soveltamisalaa 
ja sen vuoksi käsitellä entistä asianmukaisemmin yksityisyyttä ja tietoturvallisuutta koskevia 
kysymyksiä sähköisten viestintätekniikoiden kehittyessä.
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