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▼M1

__________
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2 artikla
Direktiivin 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi)
muuttaminen
Muutetaan direktiivi 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirek
tiivi) seuraavasti:
1) Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Tässä direktiivissä säädetään sellaisten kansallisten säännös
ten yhdenmukaistamisesta, joita tarvitaan samantasoisen perusoike
uksien ja -vapauksien, erityisesti yksityisyyttä ja luottamukselli
suutta koskevan oikeuden, suojan varmistamiseksi henkilötietojen
käsittelyssä sähköisen viestinnän alalla sekä tällaisten tietojen ja
sähköisten viestintälaitteiden ja -palvelujen vapaan liikkuvuuden
varmistamiseksi yhteisössä.”
2) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:
a) Korvataan c alakohta seuraavasti:
”c) ’paikkatiedoilla’ sähköisessä viestintäverkossa tai sähköisen
viestintäpalvelun avulla käsiteltäviä tietoja, jotka ilmaisevat
yleisesti saatavilla olevan sähköisen viestintäpalvelun käyt
täjän päätelaitteen maantieteellisen sijainnin;”.
b) Kumotaan e alakohta.
►C1 c) Lisätään kohta seuraavasti:
”i) ’henkilötietojen tietoturvaloukkauksella’ tietoturvalo
ukkausta, joka ◄ johtaa yleisesti saatavilla olevien
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä
yhteisössä siirrettyjen, tallennettujen tai muutoin kä
siteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuvaan tai
laittomaan tuhoamiseen, häviämiseen, muuttamiseen,
luvattomaan luovuttamiseen tai käyttöön antami
seen.”
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3) Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla
Palvelut
Tätä direktiiviä sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka liittyy
yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoami
seen yleisissä viestintäverkoissa yhteisössä, mukaan luettuina tie
donkeruu- ja tunnistuslaitteita tukevat yleiset viestintäverkot.”

4) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) Korvataan otsikko seuraavasti:

”Käsittelyn turvallisuus”.
b) Lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.
Rajoittamatta direktiivin 95/46/EY soveltamista 1 koh
dassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on vähintään

— varmistettava, että henkilötietoja pääsee käsittelemään vain
siihen luvan saanut henkilöstö oikeudellisesti perustelluissa
tapauksissa,

— suojattava tallennetut tai siirretyt henkilötiedot tahattomalta
tai laittomalta tuhoamiselta, tahattomalta kadottamiselta tai
muuttamiselta taikka luvattomalta tai laittomalta säilyttämi
seltä, käsittelyltä, käytöltä tai luovuttamiselta, ja

— varmistettava henkilötietojen käsittelyä koskevan turvapolitii
kan toteuttaminen.

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on valtuudet tarkastaa ylei
sesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien
toteuttamia toimenpiteitä ja antaa suosituksia parhaista käytän
nöistä, jotka koskevat turvallisuuden tasoa, joka näillä toimen
piteillä olisi saavutettava.”

c) Lisätään kohdat seuraavasti:
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”3.
Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, yleisesti
saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajan on il
moitettava tietoturvaloukkauksesta toimivaltaiselle kansalliselle
viranomaiselle ilman aiheetonta viivästystä.

Kun henkilötietojen tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä
haittavaikutuksia tilaajan tai henkilön henkilötiedoille tai yksityi
syydelle, palveluntarjoajan on ilmoitettava tietoturvaloukkauk
sesta myös tilaajalle tai henkilölle ilman aiheetonta viivästystä.

Ilmoitusta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta sen kohteeksi
joutuneelle tilaajalle tai henkilölle ei vaadita, jos palveluntarjoaja
on osoittanut toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla,
että se on toteuttanut asianmukaisia teknisiä suojatoimenpiteitä
ja että kyseisiä toimenpiteitä sovellettiin tietoturvaloukkauksen
kohteena olevaan tietoon. Tällaisilla teknisillä suojatoimenpi
teillä tiedot on muutettava sellaiseen muotoon, että ne eivät
ole ymmärrettävissä henkilöille, joilla ei ole lupaa päästä tietoi
hin.

Jos palveluntarjoaja ei ole vielä ilmoittanut henkilötietojen tie
toturvaloukkauksesta sen kohteeksi joutuneille tilaajille ja hen
kilöille, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi vaatia il
moituksen tekemistä harkittuaan loukkauksen todennäköisiä hait
tavaikutuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta palveluntarjoajan
velvollisuutta ilmoittaa asianomaisille tilaajille ja henkilöille.

Tilaajalle tai henkilölle annettavassa ilmoituksessa on vähintään
mainittava henkilötietojen tietoturvaloukkauksen luonne ja il
moitettava yhteyspisteet, joista voi saada lisätietoja, sekä annet
tava suosituksia toimenpiteistä, joilla voidaan lieventää henkilö
tietojen tietoturvaloukkauksen mahdollisia haittavaikutuksia.
Toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle annettavassa ilmoi
tuksessa on lisäksi mainittava henkilötietojen tietoturvalouk
kauksen seuraukset sekä palveluntarjoajan ehdottamat tai toteut
tamat toimenpiteet tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi.

4.
Jollei 5 kohdan mukaisesti hyväksytyistä teknisistä täytän
töönpanotoimenpiteistä muuta johdu, toimivaltaiset kansalliset
viranomaiset voivat vahvistaa suuntaviivoja ja tarvittaessa antaa
ohjeita, jotka koskevat olosuhteita, joissa palveluntarjoajia vaa
ditaan ilmoittamaan henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, täl
laisten ilmoitusten muotoa sekä ilmoitusten tekotapaa. Niiden on
myös voitava tarkastaa, ovatko palveluntarjoajat toteuttaneet tä
män kohdan mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa, ja määrättävä
asianmukaisia seuraamuksia, jos näin ei ole tehty.

Palveluntarjoajien on ylläpidettävä henkilötietojen tietoturvalo
ukkauksista luetteloa, jossa esitetään loukkaukseen liittyvät tosi
seikat, loukkauksen vaikutukset ja suoritetut korjaustoimet ja
jonka on oltava riittävä, jotta toimivaltaiset kansalliset viran
omaiset saavat riittävät tiedot sen varmistamiseen, että 3 kohdan
säännöksiä noudatetaan. Luettelo saa sisältää ainoastaan tätä tar
koitusta varten välttämättömät tiedot.

02009L0136 — FI — 21.12.2020 — 001.001 — 5
▼B
5.
Edellä 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden
yhdenmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi komissio voi,
kuultuaan ensin Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA),
direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettua tietosuojatyöryh
mää ja Euroopan tietosuojavaltuutettua, hyväksyä teknisiä täy
täntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat tässä artiklassa tarkoi
tettuihin tiedotus- ja ilmoitusvaatimuksiin sovellettavia olosuh
teita, muotoa ja menettelyjä. Tällaisia toimenpiteitä hyväksyes
sään komissio kuulee kaikkia asianosaisia sidosryhmiä erityisesti
saadakseen tietoa parhaista saatavilla olevista teknisistä ja talou
dellisista keinoista, joilla voidaan parantaa tämän artiklan täytän
töönpanoa.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän di
rektiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksy
tään 14 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää
sääntelymenettelyä noudattaen.”

5) Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietojen tallentaminen
tai tilaajan tai käyttäjän päätelaitteelle tallennettujen tietojen käyttä
minen sallitaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että kyseinen tilaaja
tai käyttäjä on antanut suostumuksensa saatuaan 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 sähköi
sissä viestintäverkoissa tai joka on ehdottoman välttämätöntä tieto
yhteiskuntapalvelun tarjoajalle sellaisen palvelun tarjoamiseksi, jota
tilaaja tai käyttäjä on erityisesti pyytänyt.”

6) Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.
Yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tar
joaja voi sähköisten viestintäpalvelujen markkinoimiseksi tai lisä
arvopalvelujen tarjoamiseksi käsitellä 1 kohdassa tarkoitettuja tie
toja siinä määrin ja niin kauan kuin tällainen palvelu tai markki
nointi sitä edellyttää, jos tilaaja tai käyttäjä, jota tiedot koskevat, on
antanut siihen ennakolta suostumuksensa. Käyttäjille tai tilaajille on
annettava mahdollisuus perua liikennetietojen käsittelyä koskeva
suostumuksensa milloin tahansa.”

7) Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla
Ei-toivottu viestintä
1.
Ilman ihmisen työpanosta toimivien automatisoitujen soitto- ja
viestintäjärjestelmien (automaattisten soittolaitteiden), telekopiolait
teiden (faksien) tai sähköpostin käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin
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voidaan sallia ainoastaan, jos se kohdistuu sellaisiin tilaajiin tai käyt
täjiin, jotka ovat antaneet siihen ennalta suostumuksensa.

2.
Jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö saa asiakkailtaan
heidän sähköpostiinsa liittyviä yhteystietoja tuotteen tai palvelujen
myynnin yhteydessä direktiivin 95/46/EY mukaisesti, sama luonnol
linen henkilö tai oikeushenkilö voi sen estämättä, mitä 1 kohdassa
säädetään, käyttää näitä yhteystietoja omien vastaavien tuotteidensa
ja palvelujensa suoramarkkinoinnissa, edellyttäen että asiakkaille
annetaan selkeästi ja sanatarkasti yhteystietojen ottamisen ja jokai
sen viestin yhteydessä mahdollisuus veloituksetta ja helposti kieltää
tällainen yhteystietojensa käyttö, mikäli asiakas ei ole jo alun perin
kieltänyt sitä.

3.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että muissa kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa
tapauksissa toteutettua suoramarkkinointiin tarkoitettua ei-toivottua
viestintää ei sallita joko ilman kyseisten tilaajien tai käyttäjien suos
tumusta tai, sellaisten tilaajien tai käyttäjien osalta, jotka eivät halua
vastaanottaa tällaisia viestejä, siten, että valinta näiden kahden vaih
toehdon välillä määräytyy kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ot
taen huomioon, että kummankin vaihtoehdon on oltava tilaajalle tai
käyttäjälle maksuton.

4.
Joka tapauksessa on kiellettävä sellaisen sähköpostin lähettä
minen suoramarkkinointitarkoituksessa, jossa peitetään tai salataan
sen lähettäjän henkilöllisyys, jonka puolesta viesti on lähetetty, tai
joka on direktiivin 2000/31/EY 6 artiklan vastainen tai jossa ei ole
voimassa olevaa osoitetta, johon vastaanottaja voi lähettää pyynnön
siitä, että kyseinen viestintä lopetetaan, tai jossa pyritään ohjaamaan
vastaanottajat mainitun artiklan vastaisille verkkosivustoille.

5.
Edellä olevia 1 ja 3 kohtaa sovelletaan tilaajiin, jotka ovat
luonnollisia henkilöitä. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että
muiden tilaajien kuin luonnollisten henkilöiden oikeutettuja etuja
suojellaan yhteisön oikeuden ja sovellettavan kansallisen lainsää
dännön mukaisesti riittävästi ei-toivotun viestinnän osalta.

6.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö, johon tämän artiklan mukaisesti annettujen kansal
listen säännösten rikkominen vaikuttaa haitallisesti ja jolla on näin
ollen tällaisten rikkomisten lopettamiseen tai kieltämiseen liittyviä
oikeutettuja etuja, mukaan luettuina sähköisten viestintäpalvelujen
tarjoaja, joka suojelee laillisia kaupallisia etujaan, voi panna vireille
oikeudenkäynnin tällaisten rikkomisten osalta, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta sellaisen hallinnollisen muutoksenhakumekanismin so
veltamista, johon voidaan turvautua muun muassa 15 a artik
lan 2 kohdan nojalla. Jäsenvaltiot voivat myös vahvistaa erityiset
säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan niihin sähköisten viestin
täpalvelujen tarjoajiin, jotka syyllistyvät tämän artiklan täytäntöön
panemiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen laimin
lyömällä niitä.”
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8) Lisätään artikla seuraavasti:
”14 a artikla
Komiteamenettely
1.
Komissiota avustaa direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi)
22 artiklan nojalla perustettu viestintäkomitea, jäljempänä ’komi
tea’.
2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomi
oon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
3.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”
9) Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 b.
Palveluntarjoajien on 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen
kansallisten säännösten perusteella otettava käyttöön sisäisiä menet
telyjä, jotta ne voivat vastata käyttäjien henkilötietojen saantia kos
keviin pyyntöihin. Niiden on pyynnöstä toimitettava toimivaltaiselle
kansalliselle viranomaiselle tietoja näistä menettelyistä, vastaanotet
tujen pyyntöjen määrästä, sovelletusta oikeudellisesta perustelusta ja
vastauksestaan.”
10) Lisätään artikla seuraavasti:

”15 a artikla
Täytäntöönpano ja sen valvonta
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamusjärjestelmästä, jota so
velletaan tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen kan
sallisten säännösten rikkomiseen ja johon sisältyy tarvittaessa ran
gaistusseuraamuksia, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet
seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia sekä rikkomuksen
kestoon nähden riittäviä, vaikka säännösten rikkominen olisi sittem
min oikaistu. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä
komissiolle 25 päivään toukokuuta 2011 mennessä sekä ilmoitet
tava viipymättä kaikista niihin vaikuttavista muutoksista.
2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla kansallis
illa viranomaisilla ja tarvittaessa muilla kansallisilla elimillä on val
tuudet määrätä 1 kohdassa tarkoitetun säännösten rikkomisen lopet
tamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisesti saatavilla
olevien oikeussuojakeinojen käyttöä.
3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla kansallis
illa viranomaisilla ja tarvittaessa muilla kansallisilla elimillä on tar
vittavat tutkintavaltuudet ja voimavarat, mukaan lukien oikeus
saada kaikki tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten
säännösten täytäntöönpanon valvonnassa mahdollisesti tarvitse
mansa tiedot.
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4.
Asianomaiset kansalliset sääntelyviranomaiset voivat toteuttaa
toimenpiteitä tehokkaan rajat ylittävän yhteistyön varmistamiseksi
tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten lakien täytän
töönpanon valvonnassa ja yhdenmukaisten edellytysten luomiseksi
sellaisten palvelujen tarjoamiselle, joihin liittyy rajat ylittäviä tie
donsiirtoja.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on toimitettava komissiolle hy
vissä ajoin ennen tällaisten toimenpiteiden toteuttamista yhteenveto
toimien perusteista, suunnitellut toimenpiteet sekä ehdotettu toimin
tatapa. Komissio voi tarkasteltuaan kyseisiä tietoja ja kuultuaan
ENISAa ja direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettua tietosuo
jatyöryhmää antaa toimenpiteistä huomautuksia tai suosituksia eten
kin varmistaakseen, etteivät suunnitellut toimenpiteet vaikuta haital
lisesti sisämarkkinoiden toimintaan. Kansallisten sääntelyviran
omaisten on otettava komission huomautukset tai suositukset mah
dollisimman tarkasti huomioon päättäessään toimenpiteistä.”

3 artikla
Asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttaminen
Lisätään asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koske
vasta yhteistyöstä) liitteeseen kohta seuraavasti:

”17. Henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen
viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY (sähköisen vies
tinnän tietosuojadirektiivi) 13 artikla (EYVL L 201, 31.7.2002,
s. 37).”

4 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin nou
dattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 25 päi
vään toukokuuta 2011 mennessä. Niiden on viipymättä toimitettava
komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktii
viin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkais
taan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista ky
symyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina ko
missiolle.
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5 artikla
Voimaantulo
Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
6 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
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LIITE II
”LIITE VI
KULUTTAJILLE TARKOITETTUJEN DIGITAALITELEVISIOLAIT
TEIDEN 24 ARTIKLASSA TARKOITETTU YHTEENTOIMIVUUS
1. Yhteinen salausalgoritmi ja ilmaislähetysten vastaanottaminen
Tavanomaisten digitaalitelevisiosignaalien (eli maa-, kaapeli- tai satelliittilä
hetykset, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu kiinteään vastaanottoon, kuten
DVB-T, DVB-C tai DVB-S) vastaanottamiseen tarkoitettujen kuluttajille
myytävien, vuokrattavien tai muulla tavoin yhteisössä saatavilla olevien lait
teiden, jotka pystyvät purkamaan salattua digitaalitelevisiosignaalia, on pys
tyttävä
— purkamaan kyseiset signaalit sellaisen yhteisen eurooppalaisen salausal
goritmin mukaisesti, jota hallinnoi tunnustettu eurooppalainen standar
dointiorganisaatio, nykyisin ETSI,
— vastaanottamaan salaamattomina lähetetyt signaalit sillä edellytyksellä,
että vuokralaitetta käytettäessä laitteen vuokraaja noudattaa kyseistä
vuokrasopimusta.
2. Analogisten ja digitaalisten televisiovastaanottimien yhteentoimivuus
Kaikkiin analogisiin televisiovastaanottimiin, joiden kuvaruudun näkyvissä
olevan osan läpimitta on suurempi kuin 42 cm ja jotka saatetaan yhteisössä
markkinoille myytäviksi tai vuokrattaviksi, on asennettava vähintään yksi
avoin pistokeliitäntä, joka on tunnustetun eurooppalaisen standardointiorga
nisaation standardoima, esimerkiksi Cenelec EN 50 049-1:1997 -standardin
mukainen, ja johon voidaan helposti liittää oheislaitteita, erityisesti lisädekoo
dereita ja digitaalisia vastaanottimia.
Kaikkiin digitaalisiin televisiovastaanottimiin, joiden kuvaruudun näkyvissä
olevan osan läpimitta on suurempi kuin 30 cm ja jotka saatetaan yhteisössä
markkinoille myytäviksi tai vuokrattaviksi, on asennettava vähintään yksi
avoin pistokeliitäntä (joko tunnustetun eurooppalaisen standardointiorganisaa
tion standardoima tai sellaisen organisaation vahvistaman standardin mukai
nen tai alalla yleisesti tunnustetun eritelmän mukainen), esimerkiksi digitaa
litelevisiolähetysten (DVB) yleinen rajapintaliitin, johon voidaan helposti
liittää oheislaitteita ja joka pystyy välittämään kaikki digitaalitelevisiosignaa
lin osat, mukaan lukien interaktiivisiin ja ehdollisen käyttöoikeuden palve
luihin liittyvät tiedot.”

