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TARKISTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 

oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. katsoo, että luottamuksen 

rakentaminen verkkoympäristöön on 

ratkaisevan tärkeä tekijä digitaalisten 

sisämarkkinoiden luomiselle ja 

onnistumiselle; 

 

Tarkistus  2 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A b. ottaa huomioon, että tietosuojaa 

koskeva tehokas oikeudellinen kehys 

antaa kuluttajille ja yrityksille 

mahdollisuuden hyötyä digitaalisista 

sisämarkkinoista samalla kun torjutaan 

kyberrikollisuutta; 

 

Tarkistus  3 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. toteaa, että jatkuva ihmisten, 

paikkojen ja esineiden yhteyksien 

lisääntyminen tekee esineiden internetiin 

liittyvistä laitteista ihanteellisen kohteen 
kyberrikollisille; 

I. toteaa, että jatkuva ihmisten, 

paikkojen ja esineiden yhteyksien 

lisääntyminen lisää kyberrikollisuuden 

vaaraa, koska esineiden internetiin 

liittyvät laitteet eivät useinkaan ole yhtä 

hyvin suojattuja kuin perinteiset 
internetiin liitetyt laitteet ja ovat siksi 

ihanteellinen kohde kyberrikollisille; 
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Tarkistus  4 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. painottaa, että kyberrikollisuus 

heikentää merkittävästi digitaalisten 

sisämarkkinoiden toimintaa, kun se 

vähentää luottamusta digitaalisten 

palvelujen tarjoajiin, haittaa rajatylittävää 

kauppaa ja vahingoittaa vakavasti 

digitaalipalvelujen kuluttajien etuja; 

 

Tarkistus  5 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kehottaa jäsenvaltioita 

vauhdittamaan tietojenvaihtoa niiden 

kyberrikollisuuden torjunnassa kohtaamista 

haasteista ja näiden ratkaisuista; 

11. kehottaa jäsenvaltioita 

vauhdittamaan tietojenvaihtoa niiden 

kyberrikollisuuden torjunnassa kohtaamista 

haasteista ja näiden ratkaisuista; kehottaa 

komissiota tässä yhteydessä edistämään 

tehokasta yhteistyötä ja tiedonvaihtoa 

toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotta 

voidaan ennakoida ja hallita mahdollisia 

riskejä, kuten verkko- ja 

tietoturvadirektiivissä säädetään; 

 

Tarkistus  6 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita aloittamaan 

valistuskampanjoita sen varmistamiseksi, 

että kansalaiset, erityisesti lapset ja muut 

haavoittuvassa asemassa olevat käyttäjät, 

sekä yksityissektori ovat tietoisia 

kyberrikollisuuden aiheuttamista riskeistä, 

ja edistämään turvallisuustoimien, kuten 

13. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita aloittamaan 

valistuskampanjoita sen varmistamiseksi, 

että kansalaiset, erityisesti lapset, 

alaikäiset ja muut haavoittuvassa asemassa 

olevat käyttäjät, sekä yksityissektori ovat 

tietoisia kyberrikollisuuden aiheuttamista 

riskeistä, ja edistämään 
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salauksen, käyttöä; turvallisuustoimien, kuten salauksen, 

käyttöä; 

 

Tarkistus  7 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. pitää yhteistyön lisäämistä 

palveluntarjoajien kanssa keskeisenä 

tekijänä, jolla keskinäistä oikeusapua ja 

vastavuoroista tunnustamista koskevia 

menettelyjä voidaan vauhdittaa ja 

virtaviivaistaa; 

16. pitää yhteistyön lisäämistä 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

palveluntarjoajien välillä keskeisenä 

tekijänä, jolla keskinäistä oikeusapua ja 

vastavuoroista tunnustamista koskevia 

menettelyjä voidaan vauhdittaa ja 

virtaviivaistaa; 

  

Tarkistus  8 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. katsoo, että EU:n ja kansallisilla 

viranomaisilla olisi oltava valtuudet 

hyväksyä väliaikaisia toimenpiteitä 

kuluttajille aiheutuvan vakavan ja 

peruuttamattoman vahingon 

ehkäisemiseksi, esimerkiksi lakkauttaa 

verkkosivusto, verkkoalue tai niiden 

kaltainen digitaalinen sivusto, palvelu tai 

tili edellyttäen, että EU:n kansalaisten 

perusoikeuksia, tietosuojamääräyksiä ja 

kansallista lainsäädäntöä noudatetaan; 

 

Tarkistus  9 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. katsoo, että innovointia ei pitäisi 

jarruttaa ohjelmistojen kehittäjiin ja 

laitteiden valmistajiin kohdistuvalla 

tarpeettomalla byrokratialla; kannustaa 

17. katsoo, että on innovatiivisten 

ohjelmistojen kehittäjien ja laitteiden 

valmistajien edun mukaista investoida 

ratkaisuihin, joilla ehkäistään 
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yksityissektoria panemaan täytäntöön 

vapaaehtoisia toimia, joilla pyritään 

lisäämään luottamusta ohjelmistojen ja 

laitteiden turvallisuuteen – esimerkkinä 

esineiden internetin luotettavuusmerkki; 

kyberrikollisuutta; kannustaa 

yksityissektoria tässä yhteydessä 

panemaan täytäntöön vapaaehtoisia toimia, 

kuten normeja, joilla pyritään lisäämään 

luottamusta ohjelmistojen ja laitteiden 

turvallisuuteen – esimerkkinä esineiden 

internetin luotettavuusmerkki – ja jotka on 

kehitetty asiaa koskevan unionin 

lainsäädännön, kuten verkko- ja 

tietoturvadirektiivin, pohjalta; 

 

Tarkistus  10 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kehottaa komissiota edistämään 

lainsäädäntötoimia, joissa esitetään 

selkeät määritelmät ja 

vähimmäisrangaistukset valeuutisten 

levittämiselle ja yllyttämiselle vihaan 

verkossa, sekä niihin liittyvät 

verkkopalveluntarjoajien velvollisuudet ja 

rangaistukset säännösten noudattamatta 

jättämisestä; 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  11 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kehottaa komissiota tutkimaan 

oikeudellisia mahdollisuuksia parantaa 

palveluntarjoajien vastuuta ja määrätä 

velvoite vastata ulkomaisiin EU-

lainsäädännön valvontapyyntöihin; 

19. kehottaa komissiota tutkimaan 

vaihtoehdot, joilla voidaan parantaa 

palveluntarjoajien ja välittäjien 

vastuullisuutta, sekä oikeudelliset 

mahdollisuudet määrätä velvoite, jonka 

mukaan ulkomaisiin EU-lainsäädännön 

valvontapyyntöihin on vastattava, ja 

ottamaan tässä huomioon 

suhteellisuusperiaate, jotta vältetään 

sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, 

jotka saattavat haitata 

sijoittautumisvapauden ja palvelujen 

tarjoamisen vapauden harjoittamista tai 
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tehdä niistä vähemmän kiinnostavia; 

 

Tarkistus  12 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 a. katsoo, että komission on syytä 

antaa ohjeistusta välittäjän vastuun 

kehyksen toteuttamisesta, jotta 

verkkoalustat voisivat noudattaa 

velvoitteitaan ja vastuuta koskevia 

sääntöjä ja jotta voidaan parantaa 

oikeusvarmuutta ja lisätä käyttäjien 

luottamusta; kehottaa komissiota 

toteuttamaan tätä koskevia lisätoimia ja 

muistuttaa, että sähköistä kaupankäyntiä 

koskeva direktiivi vapauttaa välittäjät 

vastuusta sisällön osalta ainoastaan siinä 

tapauksessa, että niiden toiminta välitetyn 

ja/tai säilytetyn sisällön suhteen on 

neutraalia ja passiivista, mutta velvoittaa 

välittäjän kuitenkin myös viipymättä 

poistamaan sisällön tai estämään siihen 

pääsyn, kun tämä on saanut tosiasiallista 

tietoa rikkomuksesta tai laittomasta 

toiminnasta tai tiedosta; 

 

Tarkistus  13 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. kehottaa jäsenvaltiota asettamaan 

verkkopalveluntarjoajille samat 

salausvelvoitteet kuin mitä perinteisten 

televiestintäpalvelujen tarjoajiin 

sovelletaan; 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  14 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että laiton verkkosisältö 

olisi poistettava välittömästi; on tässä 

yhteydessä tyytyväinen edistymiseen 

laittoman verkkosisällön estämisessä ja 

poistamisessa, mutta korostaa, että 

alustapalvelujen tarjoajien on 

voimakkaammin sitouduttava vastaamaan 

nopeasti ja tehokkaasti; 

21. katsoo, että laittomaan 

verkkosisältöön liittyvät ongelmat on 

ratkaistava tehokkaasti, myös 

rajoittamalla pääsyä verkkosisältöön tai 

poistamismenettelyjen avulla; on tässä 

yhteydessä tyytyväinen edistymiseen 

laittoman verkkosisällön estämisessä ja 

poistamisessa, mutta korostaa, että 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

digitaalipalvelujen tarjoajien on 

voimakkaammin sitouduttava vastaamaan 

nopeasti ja tehokkaasti; 

 

Tarkistus  15 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. kehottaa noudattamaan ns. seuraa 

rahaa -periaatetta, joka esitettiin 

Euroopan parlamentin 9. kesäkuuta 2015 

antamassa päätöslauselmassa ”Uuteen 

yksimielisyyteen teollis- ja 

tekijänoikeuksien noudattamisen 

varmistamisesta: EU:n 

toimintasuunnitelma”, sähköistä 

kaupankäyntiä koskevan direktiivin ja 

teollis- ja tekijänoikeuksien 

noudattamisen varmistamisesta annetun 

direktiivin mukaisen sääntelyjärjestelmän 

pohjalta; 

 1 EUVL C 407, 4.11.2016, s. 25. 

 

Tarkistus  16 

Päätöslauselmaesitys 

21 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 b. korostaa digitaalisten 

sisämarkkinoiden toimenpidepaketista 19. 

tammikuuta 2016 antamansa 
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päätöslauselman1 mukaisesti, että 

välittäjien rajallinen vastuu on 

olennainen tekijä internetin avoimuuden 

suojelemisen, perusoikeuksien, 

oikeusvarmuuden sekä innovoinnin 

kannalta; pitää myönteisenä komission 

aikomusta tarjota verkkoalustoille 

ohjeistusta sähköistä kauppaa koskevan 

direktiivin noudattamisessa; kehottaa 

komissiota toteuttamaan tätä varten 

lisätoimia ja palauttaa mieliin, että 

alustat, joiden toiminta ei ole sähköistä 

kauppaa koskevan direktiivin mukaisesti 

neutraalia, eivät voi vaatia poikkeusta 

vastuusta; 

 1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0009. 
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