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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi .eu-aluetunnuksen 
toteuttamisesta ja toiminnasta ja asetuksen (EY) N:o 733/2002 ja komission asetuksen 
(EY) N:o 874/2004 kumoamisesta
(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0231),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C8-0170/2018),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2018 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0000/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Aluetunnusten markkinoiden 
nopea kehitys ja dynaaminen digitaalinen 
toimintaympäristö edellyttävät joustavaa 

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 



PE626.994v01-00 6/20 PR\1161620FI.docx

FI

ja tulevaisuuden tarpeet huomioon 
ottavaa sääntely-ympäristöä, jossa on 
mahdollista edistää unionin arvoja ja 
painopisteitä myös verkossa.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Se, että Euroopan unionilla on 
selkeä ja tunnistettava oma verkkotunnus, 
on tärkeä ja arvokas osatekijä 
eurooppalaisen verkkoidentiteetin 
rakentamisessa.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) .eu-aluetunnus on maailman 
kahdeksanneksi suurin maantieteellinen 
aluetunnus, ja sen käyttäjiksi 
rekisteröitiin vuonna 2017 yli 3,8 
miljoonaa osoitetta. Kaikki unionin 
toimielimet, virastot ja elimet sekä niiden 
hankkeet ja aloitteet käyttävät .eu-
aluetunnusta.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) .eu-aluetunnuksen olisi tarjottava 
selkeästi tunnistettava yhteys unioniin ja 
Euroopan markkinoihin. Sen ansiosta 
unionin yritysten, organisaatioiden ja
luonnollisten henkilöiden olisi voitava 
rekisteröidä .eu-aluetunnuksen alainen 
verkkotunnus. Unionin kansalaisten olisi 
voitava rekisteröidä .eu-verkkotunnus 
asuinpaikastaan riippumatta.

(4) .eu-aluetunnuksen olisi tarjottava 
selkeästi tunnistettava yhteys unioniin ja 
Euroopan markkinoihin ja luotava 
digitaalisille sisämarkkinoille vahva 
identiteetti, joka on unionin oikeuden ja 
kaupan standardien mukainen. Sen 
ansiosta unioniin sijoittautuneiden
yritysten ja organisaatioiden sekä 
jäsenvaltioissa asuvien luonnollisten 
henkilöiden olisi voitava rekisteröidä 
.eu-aluetunnuksen alainen verkkotunnus. 
Unionin kansalaisten olisi voitava 
rekisteröidä .eu-verkkotunnus 
asuinpaikastaan riippumatta.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Komission olisi nimettävä rekisteri 
.eu-aluetunnusta varten avoimen, 
läpinäkyvän ja syrjimättömän 
valintamenettelyn perusteella. Komission 
olisi tehtävä valitun rekisterin kanssa 
sopimus, jonka olisi sisällettävä 
yksityiskohtaiset periaatteet ja menettelyt, 
joita rekisteriin sovelletaan .eu-
aluetunnuksen organisoinnissa, 
hallinnossa ja hallinnoinnissa. 
Sopimuksen olisi oltava määräaikainen ja 
uusittavissa.

(9) Komission olisi nimettävä rekisteri 
.eu-aluetunnusta varten avoimen, 
läpinäkyvän ja syrjimättömän 
valintamenettelyn perusteella. Jotta 
voidaan vahvistaa rekisterin nimeämisen 
perusteet ja avoin, läpinäkyvä ja 
syrjimätön rekisterin valintamenettely, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä 
kuulemiset toteutetaan paremmasta 
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lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden1 a mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

____________

1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Perustelu

Rekisterin nimeämismenettelyä ohjaavat säännöt ovat tärkeitä avoimuuden, läpinäkyvyyden 
ja syrjimättömyyden periaatteiden turvaamisen kannalta. Tästä syystä on tärkeää, että 
parlamentti osallistuu siihen tiiviimmin, ja nimeäminen olisi toteutettava ensisijaisesti 
delegoitujen säädösten avulla.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Komission olisi tehtävä valitun 
rekisterin kanssa sopimus, jonka olisi 
sisällettävä yksityiskohtaiset periaatteet ja 
menettelyt, joita rekisteriin sovelletaan 
.eu-aluetunnuksen organisointiin, 
hallintoon ja hallinnointiin liittyvissä 
asioissa. Sopimuksen olisi oltava 
määräaikainen ja uusittavissa.

Or. en
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Perustelu

Rekisterin nimeämismenettelyä ohjaavat säännöt ovat tärkeitä avoimuuden, läpinäkyvyyden 
ja syrjimättömyyden periaatteiden turvaamisen kannalta. Tästä syystä on tärkeää, että 
parlamentti osallistuu siihen tiiviimmin, ja nimeäminen olisi toteutettava ensisijaisesti 
delegoitujen säädösten avulla.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Tämän asetuksen tarkoitus on 
tukea digitaalisia sisämarkkinoita 
rakentamalla eurooppalainen 
verkkoidentiteetti ja edistämällä 
rajatylittäviä verkkotoimintoja.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisteri voi sulkea 
verkkotunnuksen omasta aloitteestaan
ilman, että se alistaa riitaa mihinkään 
tuomioistuinten ulkopuoliseen 
riitojenratkaisumenettelyyn, seuraavin 
perustein:

3. Rekisteri voi omasta aloitteestaan 
sulkea verkkotunnuksen väliaikaisesti tai 
pysyvästi ilman, että se alistaa riitaa 
mihinkään tuomioistuinten ulkopuoliseen 
riitojenratkaisumenettelyyn, ainoastaan
seuraavin perustein:

Or. en

Perustelu

Tämä tarkoitettu vain tarkennukseksi siihen, mitä toimia rekisteri voi toteuttaa.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos jokin jäsenvaltion tuomioistuin 
katsoo verkkotunnuksen loukkaavaksi, 
rasistiseksi tai yleisen järjestyksen 
vastaiseksi, rekisterin on poistettava se 
käytöstä saatuaan ilmoituksen 
tuomioistuimen päätöksestä ja suljettava se
saatuaan ilmoituksen lainvoimaisesta 
tuomioistuimen päätöksestä. Rekisterin on 
suljettava tulevien rekisteröintien 
ulkopuolelle sellaiset verkkotunnukset, 
joista on annettu tällainen tuomioistuimen 
päätös, niin kauan kuin päätös on 
lainvoimainen.

5. Jos jokin jäsenvaltion tuomioistuin 
katsoo verkkotunnuksen loukkaavaksi, 
rasistiseksi tai yleisen järjestyksen 
vastaiseksi, rekisterin on poistettava se 
käytöstä saatuaan ilmoituksen 
tuomioistuimen päätöksestä. Rekisteri ei 
kuitenkaan poista verkkotunnusta 
käytöstä, jos sitä koskeva päätöksenteko 
kuuluu [unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 
2018/0136 (COD), annetun] asetuksen 5 
artiklan mukaisesti annetun 
täytäntöönpanosäädöksen tai neuvoston 
päätöksen soveltamisalaan. Rekisteri 
sulkee verkkotunnuksen saatuaan 
ilmoituksen lainvoimaisesta 
tuomioistuimen päätöksestä. Rekisterin on 
suljettava tulevien rekisteröintien 
ulkopuolelle sellaiset verkkotunnukset, 
joista on annettu tällainen tuomioistuimen 
päätös, niin kauan kuin päätös on 
lainvoimainen.

Or. en

Perustelu

Komissio on monivuotista rahoituskehystä koskevien ehdotusten yhteydessä esitellyt 
mekanismin oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi. Olisi asianmukaista sisällyttää 
vastaavanlainen mekanismi myös .eu-asetukseen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. .eu-aluetunnuksen alle 
rekisteröidyt verkkotunnukset voidaan 
siirtää ainoastaan osapuolille, jotka ovat 
kelpoisia .eu-verkkotunnusten 
rekisteröintiin.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös perustuu nykyiseen sääntelyjärjestelmään. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että 3 
artiklassa säädetyt kelpoisuusvaatimukset ovat voimassa myös verkkotunnusten 
siirtotapauksissa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkotunnukset on rekisteröitävä 
kaikilla unionin virallisten kielten 
aakkosilla noudattaen saatavilla olevia 
kansainvälisiä standardeja siten kuin 
kansainvälistettyjä verkkotunnuksia 
koskevat asiaankuuluvat IDN-
yhteyskäytännöt sallivat.

1. Verkkotunnukset on rekisteröitävä 
kaikilla unionin virallisten kielten 
kirjoitusmerkeillä noudattaen saatavilla 
olevia kansainvälisiä standardeja siten kuin 
kansainvälistettyjä verkkotunnuksia 
koskevat asiaankuuluvat IDN-
yhteyskäytännöt sallivat.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jotka jäsenvaltiot voivat 
rekisteröidä tai varata ainoastaan ylemmän 
tason tunnuksen alle. Näiden 
verkkotunnusten on rajoituttava laajalti 
tunnustettuihin maantieteellisten ja/tai 

b) jotka jäsenvaltiot voivat 
rekisteröidä tai varata ainoastaan ylemmän 
tason tunnuksena. Näiden 
verkkotunnusten on rajoituttava laajalti 
tunnustettuihin maantieteellisten ja/tai 
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geopoliittisten käsitteiden nimiin, jotka 
liittyvät jäsenvaltioiden poliittiseen tai 
alueelliseen organisaatioon.

geopoliittisten käsitteiden nimiin, jotka 
liittyvät jäsenvaltioiden poliittiseen tai 
alueelliseen organisaatioon.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterin on akkreditoitava 
rekisterinpitäjät käyttäen kohtuullisia, 
läpinäkyviä ja syrjimättömiä 
akkreditointimenettelyjä, jotka komissio on 
hyväksynyt etukäteen. Rekisterin on 
asetettava akkreditointimenettelyt julkisesti 
saataville helposti saatavilla olevassa 
muodossa.

1. Rekisterin on akkreditoitava 
rekisterinpitäjät tämän asetuksen 
mukaisesti käyttäen kohtuullisia, 
läpinäkyviä ja syrjimättömiä 
akkreditointimenettelyjä, jotka komissio on 
hyväksynyt etukäteen. Rekisterin on 
asetettava akkreditointimenettelyt julkisesti 
saataville helposti saatavilla olevassa 
muodossa.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa rekisterin 
nimeämisperusteet ja -menettelyn 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 17 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio antaa tämän asetuksen 
täydentämiseksi delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat rekisterin 
nimeämisperusteiden ja -menettelyn 
vahvistamista sekä vähimmäisvaatimuksia 
muissa kuin 4 artiklassa tarkoitetuissa 
tilanteissa, joissa rekisteri unionin 
arvojen turvaamiseksi poistaa 
verkkotunnuksen käytöstä tai sulkee sen 
väliaikaisesti tai pysyvästi. 

Or. en
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tekee sopimuksen 
nimetyn rekisterin kanssa. Sopimuksessa 
määritellään säännöt, periaatteet ja 
menettelyt, joiden mukaisesti rekisteri 
tarjoaa palveluja, sekä ehdot, joiden 
mukaisesti komissio valvoo rekisterin 
harjoittamaa .eu-aluetunnuksen 
organisointia, hallintoa ja hallinnointia. 
Sopimuksen on oltava määräaikainen ja 
uusittavissa ja sen on sisällettävä 11 
artiklan mukaisesti vahvistetut .eu-
aluetunnuksen toimintaperiaatteet ja -
menettelyt.

3. Komissio tekee sopimuksen 
nimetyn rekisterin kanssa. Sopimuksessa 
määritellään säännöt, periaatteet ja 
menettelyt, joiden mukaisesti rekisteri 
tarjoaa palveluja, sekä ehdot, joiden 
mukaisesti komissio valvoo rekisterin 
harjoittamaa .eu-aluetunnuksen 
organisointia, hallintoa ja hallinnointia. 
Sopimuksen on oltava määräaikainen ja 
uusittavissa ja sen on sisällettävä tämän 
asetuksen ja erityisesti sen 10 ja 11 
artiklan mukaisesti vahvistetut .eu-
aluetunnuksen toimintaperiaatteet ja -
menettelyt.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 10 artiklassa säädetyt velvollisuudet olisi sisällytettävä myös sopimukseen.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rekisterin on toimittava yleisen 
edun mukaisesti ja tiukimpia avoimuutta, 
oikeudenmukaisuutta ja 
vastuuvelvollisuutta koskevia sääntöjä 
noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Koska .eu-verkkotunnus on yleisesti merkittävä, on tärkeää varmistaa, että nämä periaatteet 
toteutuvat rekisterin toiminnassa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) edistettävä .eu-aluetunnuksen 
houkuttelevuutta unionissa ja muualla 
maailmassa sen kilpailukyvyn 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) organisoitava, hallittava ja 
hallinnoitava .eu-aluetunnuksen toimintaa 
yleisen edun mukaisesti sekä laadukkuutta, 
tehokkuutta, luotettavuutta, avoimuutta, 
saatavuutta ja syrjimättömyyttä koskevien 
periaatteiden mukaisesti ja varmistaen 
tasapuoliset kilpailuedellytykset;

b) organisoitava, hallittava ja 
hallinnoitava .eu-aluetunnuksen toimintaa 
yleisen edun mukaisesti sekä laadukkuutta, 
tehokkuutta, luotettavuutta, avoimuutta, 
saatavuutta ja syrjimättömyyttä koskevien 
periaatteiden mukaisesti ja varmistaen 
tasapuoliset kilpailuedellytykset sekä 
varmistettava samalla oikeudenmukaisten 
kuluttajansuojatoimien soveltaminen ja 
.eu-aluetunnuksen kohtuullinen 
hinnoittelu;

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) edistettävä unionin tavoitteita 
internetin hallinnon alalla;

i) edistettävä unionin tavoitteita 
internetin hallinnon alalla ja osallistuttava 
siksi keskusteluun kansainvälisillä 
foorumeilla;

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) edistettävä .eu-aluetunnuksen 
hyvällä hallinnoinnilla unionin arvoja, 
kuten monikielisyyttä, käyttäjien 
yksityisyyden ja turvallisuuden 
kunnioittamista, kuluttajansuojaa ja 
ihmisoikeuksia.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rekisteröintipyyntöjä koskevat 
vaatimukset ja menettelyt sekä 
verkkotunnusten rekisteröijien tietojen 
varmentamista ja verkkotunnuksilla 
harjoitettavaa keinottelua koskevat 
periaatteet;

b) rekisteröintipyyntöjä koskevat 
vaatimukset ja menettelyt, mukaan lukien 
rekisteröintivaatimuksen täyttymistä 
koskevien todisteiden varmentaminen,
sekä verkkotunnusten rekisteröijien tietojen 
varmentamista ja verkkotunnuksilla 
harjoitettavaa keinottelua koskevat 
periaatteet;

Or. en
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Perustelu

Asetuksen 3 artiklassa esitettyjen kelpoisuusvaatimusten täyttymisestä on esitettävä todisteet.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi .eu-aluetunnuksen 
toteutusta, vaikutuksia ja toimintaa 
viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen soveltamisen alkamispäivästä ja 
sen jälkeen kolmen vuoden välein.

1. Komissio arvioi .eu-aluetunnuksen 
toteutusta, vaikutuksia ja toimintaa 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän 
asetuksen soveltamisen alkamispäivästä ja 
sen jälkeen kolmen vuoden välein.

Or. en

Perustelu

On parempi pitäytyä kaikkien kertomusten osalta kolmen vuoden raportointijaksossa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä 8 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä 
…kuuta … [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
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samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee 14 
artiklassa tarkoitettua sidosryhmien 
yhteistä .eu-neuvostoa ja kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en
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Perustelu

Tämä lisäys juontuu delegoidun säädöksen ehdottamisesta 8 artiklaan. Katso tarkistus 13.
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PERUSTELUT

Komission 24. huhtikuuta 2018 julkistaman uuden .eu-aluetunnusta koskevan ehdotuksen 
tarkoitus on kumota olemassa olevaa lainsäädäntöä. Vaikka .eu-aluetunnus toimii edelleen 
moitteettomasti, on sitä koskevaa oikeudellista kehystä muokattava verkkoympäristön ja 
verkkomarkkinoiden kehitykseen paremmin sopivaksi.

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian tavoitteiden mukaisesti tällä aloitteella pyritään 
varmistamaan, että suhteellisen hyvin toiminut aluetunnus toimii jatkossakin ja 
mahdollisimman moni unionin kansalainen voi hyötyä sen eduista lähitulevaisuudessa.

Esittelijä pitää ehdotusta tervetulleena ja on yhtä mieltä sen tavoitteesta pysytellä mukana 
aluetunnusten markkinoiden ja dynaamisen digitaalisen toimintaympäristön nopeassa 
kehityksessä, joka edellyttää joustavaa ja tulevaisuuden tarpeet huomioon ottavaa 
sääntely-ympäristöä. 

EU:n verkkoidentiteetin kannalta on erittäin tärkeää, että sillä on oma verkkotunnus. Esittelijä 
katsoo, että .eu-aluetunnuksen saatavuus avaa mahdollisuuksia EU:n toimielimille, yrityksille 
ja kansalaisille. Sen avulla ne on helppo tunnistaa EU:n yhteisöön kuuluviksi ja sen sääntöjen 
ja arvojen mukaisiksi toimijoiksi. 

Ehdotuksessa esitetään .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat yleiset periaatteet. Siinä 
vahvistetaan kelpoisuusvaatimukset, verkkotunnusten rekisteröintiä ja sulkemista koskevat 
yleiset ehdot, kielet, sovellettava oikeus ja lainkäyttövalta, menettelyt, joita rekisteri, komissio 
ja jäsenvaltiot soveltavat verkkotunnusten varaamiseen, sekä rekisterinpitäjien 
akkreditointimenettelyt. 

Rekisteriä koskevat säännökset kattavat rekisterin nimeämisen komission toimesta, rekisterin 
ominaispiirteet ja sen keskeiset velvollisuudet. Ehdotuksessa luetellaan myös 
.eu-aluetunnuksen toimintaa koskevat periaatteet ja menettelyt, jotka on sisällytettävä 
rekisterin kanssa tehtävään sopimukseen.

Esittelijä kannattaa yleisiä periaatteita mutta haluaa korostaa EU:n arvojen, kuten 
monikielisyyden, käyttäjien yksityisyyden ja turvallisuuden kunnioittamisen, kuluttajansuojan 
ja ihmisoikeuksien, edistämistä. Esittelijä ehdottaa lisätakeita varsinkin 
oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi. 

Esittelijä toivoo myös Euroopan parlamentille enemmän valtaa vaikuttaa rekisterin 
nimeämisperusteiden vahvistamiseen ja nimeämismenettelyyn, mikä varmistetaan käyttämällä 
delegoituja säädöksiä. 
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LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON 
SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. 
Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan 
mietintöluonnosta ennen sen hyväksymistä valiokunnassa:

Yhteisö ja/tai henkilö
1. Euroopan komissio
2. EUrid
3. EDRi
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