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 ET 

ETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil ning 

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 

ettepanekud: 

A. arvestades, et veebiplatvormid (edaspidi „platvormid“) on infoühiskonna 

teenusepakkujad, kes täidavad konkreetses digitaalses ökosüsteemis olulist 

vahendamisfunktsiooni ja hõlmavad mitmesuguseid toimijaid, kes on seotud eri 

majandustegevustega (sh e-kaubandus, meedia, otsingumootorid, jagamismajandus, 

mittetulundustegevus, kultuurisisu levitamine ja suhtlusvõrgustikud) ja kelle kohta ei ole 

seega võimalik esitada selget või täpset määratlust, sest selle sõnastamine on nende 

pidevalt muutuva laadi tõttu raskendatud; arvestades, et äriliste ja mitteäriliste platvormide 

erisusi tuleks arvesse võtta; 

B. arvestades, et digitaalmajanduses on eilsed vahendajad muutunud täna sisuteenuse 

pakkujateks ning etendavad sisu juurdepääsetavuse seisukohast äärmiselt olulist rolli; 

arvestades, et seega on selles kiiresti muutuvas platvormimajanduse ökosüsteemis vaja 

täpsustada, mida tähendab aktiivset või passiivset laadi platvorm (e-kaubanduse direktiivi 

tähenduses), ning see peaks olema esimene samm nende jaoks sellise reguleeriva 

raamistiku loomisel, mis suurendaks nende vastutust ja nende teenuste usaldusväärsust, et 

võimaldada neil pakkuda rohkem võimalusi, õiglaseid tingimusi ja õiguskindlust 

tarbijatele, kelle õigused peavad olema alati kaitstud; 

C. arvestades, et digitaalmajanduse sobiv ja tasakaalustatud reguleeriv raamistik võib aidata 

edendada säästvat arengut ja platvormide ärimudeli laiendamist Euroopa Liidus; 

D. arvestades, et veebiplatvormid on digitaalmajandust viimase kahe aastakümne jooksul 

oluliselt muutnud, tuues palju kasu tänapäeva digitaalsele ühiskonnale ja etendades olulist 

rolli ELi tulevast majanduskasvu toetava digitaalse väärtuse loomisel, mis on väga tähtis 

digitaalse ühtse turu tulemuslikuks toimimiseks; 

E. arvestades, et teenusepakkujate, töötajate ja tarbijate vahelisi suhteid tugevdavate 

platvormide teke toob kaasa uusi võimalusi ja lahendamist vajavaid probleeme ning 

kujundab ümber nii uusi kui ka olemasolevaid turge, millel võib mõnikord olla häiriv 

mõju nende turgude majanduslikule väärtusele; 

F. arvestades, et platvormidele ja nende teenuseid kasutavatele ettevõtjatele peaksid olema 

tagatud võrdsed tingimused, et tagada samade eeskirjade kohaldamine teenuste suhtes, 

mis on laadilt asendatavad, ning stimuleerida innovatsiooni ja heaolu; 

G. arvestades, et mõned platvormid osutavad teenuseid, mida saab pidada asenduseks 

traditsioonilisel viisil osutatavatele teenustele, mistõttu võivad nad konkureerida 

ettevõtjatega, kellele kohaldatakse teatavaid regulatiivseid piiranguid, mis aga nende 

platvormide endi suhtes ei kehti; arvestades, et see tuleneb sellest, et nende osutatavad 

teenused on eriomast laadi või siis ei ole võimalik selliseid piiranguid veebikeskkonnas 

kohaldada või jõustada; 

H. arvestades, et majanduse digiteerimisega seondub maksubaasi oluline kahanemine; 

arvestades, et platvormide tulu tuleks maksustada seal, kus saadakse kasumit; 
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I. arvestades, et lõpu tegemiseks autoriõigustega seotud ebamäärasusele aktiivsete kasutajate 

poolt üles laaditud sisu platvormide ja üksnes vahendajatena tegutsevate platvormide 

vahel on vajalik selgitada, et e-kaubanduse direktiivi artiklis 14 sätestatud piiratud 

vastutus on kohaldatav üksnes passiivse vahendaja rollis olevatele platvormidele, mis 

tähendab, et nad ei sekku sisu korraldusse, optimeerimisse või reklaamimisse; 

J. arvestades, et e-kaubanduse direktiivis sätestatud vastutuskorda, mis on üks selle direktiivi 

põhiaspekte, kohaldatakse veebipõhiste teenuste osutajatele ainult teatavatel tingimustel ja 

mingil juhul ei saa selline kord neid vabastada nende tegevuse ja ettevõtlusega seotud 

olulistest kohustustest ja vastutusest; 

K. arvestades, et paljud platvormid hõlbustavad juurdepääsu tarbijatele mitte ainult 

jaemüüjate, vaid ka potentsiaalsete intellektuaalomandi õiguse rikkujate jaoks, ning 

võivad seoses sellega pakkuda võimalust arvukate rikkumiste toimumiseks, mis toob 

kokkuvõttes kaasa väärtuse ebaühtlase ja ebaõiglase jaotamise kogu tarneahela ulatuses; 

L. arvestades, et hoolimata asjaolust, et selliste teenuste nagu kasutajate poolt üles laaditud 

sisu platvormide ja sisu koondavate teenuste kaudu tarbitakse tänapäeval loomesisu 

rohkem kui kunagi varem, ei ole loomesektoris toiminud tarbimise suurenemisega 

võrreldavat tulude suurenemist; arvestades, et ühe peamise põhjusena tuuakse välja 

väärtuse ülekandumine, mis on tekkinud sellest, et puudub selgus selliste veebiteenuste 

staatuses autori- ja e-kaubanduse õiguse seisukohast; arvestades, et loodud on ebaaus turg, 

mis ohustab digitaalse ühtse turu ja selle peamiste osaliste, eelkõige kultuuri- ja 

loomemajanduse arengut; 

M. arvestades, et usalduse loomisel oma tarbijate ja äripartneritega peaksid platvormide nagu 

ka mis tahes muu majandus- ja äritegevuse juhtpõhimõteteks olema vastutus, õiglus, 

usaldus ja läbipaistvus; 

N. arvestades, et platvormide andmekogumise erinevaid aspekte iseloomustav ebaselgus ja 

läbipaistmatus aitab suurendada õiguslikku ebakindlust ja tarbijate usaldamatust nende 

vastu; 

O. arvestades, et platvormid võivad etendada topeltrolli, olles mitte ainult vahendajad, vaid 

ka konkurendid, mis võib põhjustada kuritarvitusi; 

P. arvestades, et veebipõhiste teenuste osutajatele tuleks teatud tingimustel kehtestada 

hoolsuskohustus, kohustades neid mis tahes tehniliselt usaldusväärsete vahenditega 

avastama ja ennetama platvormidel toimuvat ebaseaduslikku tegevust; 

Q. arvestades, et kuritegelikud organisatsioonid on üha enam huvitatud võltsitud kauba 

müümisest veebis, kuna see on tasuvam ja karistuse oht on väiksem kui väljapressimise 

või uimastikaubanduse puhul; 

1. kiidab heaks komisjoni teatise platvormide kohta ja kõik seni võetud meetmed; tuletab 

meelde, et mõned küsimused on endiselt lahendamata ja vajavad käsitlemist; 

2. toetab vajadust suurendada mõnede platvormide vastutust ja koostööd, mis vastaks nende 

saavutatud nähtavale positsioonile avalikkuses ning märkimisväärsele majanduslikule 

võimule ja läbirääkimispositsioonile, mis võib põhjustada turu kuritarvitamist; kutsub 
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seetõttu komisjoni üles määrama selgelt kindlaks platvormide vastutuse ja võtma 

asjakohaseid meetmeid tagamaks, et platvormid ei kuritarvita oma turgu valitsevat 

seisundit ettevõtjaid ja tarbijaid kahjustaval viisil; 

3. väljendab heameelt seoses komisjoni teatega, milles käsitletakse nende olemasolevate 

vahendaja vastutust puudutavate sätete säilitamist e-kaubanduse direktiivis, mis on 

tulevikukindlad ja tehnoloogiliselt neutraalsed ning Euroopa platvormide arenguks elulise 

tähtsusega; rõhutab samal ajal vajadust täpsustada selliste platvormide staatust, mis 

etendavad aktiivset rolli avalikus kommunikatsioonis ja kaitstud teoste 

reprodutseerimises, ja rõhutab sellega seoses, et e-kaubanduse direktiivis sätestatud 

erandeid tuleks kohaldada ainult tõeliselt neutraalsete ja passiivsete veebipõhiste 

teenusepakkujate puhul, mitte aga teenuste puhul, mis aktiivselt osalevad sisu levitamisel, 

edendamisel ja rahaks muutmisel loojate arvelt; 

4. on veendunud, et erinevad riiklikud või kohalikud eeskirjad veebiplatvormidele tekitavad 

ettevõtjates ebakindlust, piiravad digitaalteenuste kättesaadavust ning põhjustavad 

kasutajates ja ettevõtetes segadust; 

5. rõhutab, kui tähtis on luua digitaalsel ühtsel turul sobiv ja tasakaalustatud veebiplatvorme 

reguleeriv raamistik, mis võib aidata tekitada usaldusliku õhkkonna nii ettevõtete kui ka 

üldsuse jaoks ja annab neile kindlustunde veebiplatvormidega suhtlemiseks, arvestades 

vajadust võtta kasutusele paindlik ja jätkusuutlik poliitika ja reguleerimispõhimõtted, mis 

vahetult reageerivad tekkivatele probleemidele;  

6. nõuab asjakohase ja proportsionaalse reguleeriva raamistiku loomist, mis tagaks vastutuse, 

õigluse, usalduse ja läbipaistvuse platvormide protsessides, et vältida diskrimineerimist ja 

meelevaldsust äripartnerite, tarbijate, kasutajate ja töötajate suhtes, muu hulgas teenuse 

kättesaadavuse, asjakohase ja õiglase viitamise, otsingutulemuste või asjaomaste 

rakendusliideste toimimise osas, kooskõlas platvormidele kohaldatavate koostalitlusvõime 

ja nõuetele vastavuse põhimõtetega; 

7. kutsub platvorme üles võtma asjakohaseid meetmeid, et tagada autoriõigusega kaitstud 

teoste kasutamiseks õiguste omajatega sõlmitud lepingute nõuetekohane toimimine, 

näiteks tõhusamate sisutuvastustehnoloogiate paigaldamine, kui see on asjakohane; 

8. nõuab sellise reguleeriva raamistiku loomist, mis muu hulgas tagaks võrdsed võimalused 

võrreldavatele digitaalteenustele, vastutustundlikult toimivad veebiplatvormid, ning 

meetmed, mille eesmärk on andmepõhise majanduse edendamiseks säilitada ja arendada 

avatud ja mittediskrimineerivaid turge, edendades usalduse ja läbipaistvuse keskkonda ja 

kindlustades õiglust ELis; 

9. nõuab vaidluste lahendamise mehhanismide kasutuselevõtmist, et parandada äripartnerite 

ja platvormide kasutajate õiguskaitsevahendeid; 

10. kutsub komisjoni üles edendama jõustamismehhanisme, mis aitaksid liikmesriikidel 

parandada platvormide suhtes kohaldatavaid õiguskaitsevorme, et tagada asjakohase 

sotsiaal-, maksu- ja valdkonnapoliitika rakendamine; 

11. on seisukohal, et digitaalsed platvormid võimaldavad kultuuri- ja loometeostele laiemat 

juurdepääsu ning pakuvad loome- ja kultuurisektori jaoks suurepäraseid võimalusi uute 
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ärimudelite väljaarendamiseks; toonitab, et on vaja kaaluda, kuidas see protsess võiks 

toimida nii, et seejuures oleks tagatud suurem õiguskindlus ja austus õiguste omajate 

vastu; rõhutab seda, kui oluline on läbipaistvus ning õiglaste ja võrdsete võimaluste 

tagamine; väljendab sellega seoses seisukohta, et õiguste omajaid on vaja autoriõiguse ja 

intellektuaalomandi raamistikes kaitsta, et tagada väärtuste tunnustamine ning 

innovatsiooni, loovuse, investeeringute ja sisu tootmise stimuleerimine; 

12. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks, kas veebiplatvormidega seotud võimalikke probleeme 

saaks lahendada olemasolevate õigusaktide nõuetekohase ja täieliku rakendamise ning ELi 

konkurentsiõiguse tulemusliku jõustamisega, et tagada veebiplatvormidele võrdsed 

tingimused ning õiglane ja tõhus konkurents ja vältida monopolide teket; kutsub 

komisjoni üles jätkama veebiplatvormide suhtes innovatsiooni soodustavat poliitikat, 

millega hõlbustatakse turule sisenemist ja soodustatakse innovatsiooni; on seisukohal, et 

esmajoones tuleks tähtsustada läbipaistvust, mittediskrimineerimist, platvormide või 

veebipõhiste teenuste vahetamise lihtsustamist ja seeläbi tarbijatele valikuvõimaluste 

andmist, juurdepääsu platvormidele ja platvormide loomist ning laienemist pärssivate 

tõkete kindlakstegemist ja nende kõrvaldamist; 

13. on seisukohal, et platvormioperaatorid peaksid andma tarbijale õiglase, selge ja 

läbipaistva teabe järgmise kohta: 

– teenuse kasutamise üldtingimused ning 

– menetlused veebisisule, -kaupadele või -teenustele viitamiseks, nende 

klassifitseerimiseks ja viidete eemaldamiseks; 

14. on seisukohal, et ettevõtete ja tarbijate jaoks liidest pakkuv platvormioperaator peab ka 

pakkuma ettevõtetele sellise koha, kus neil oleks võimalik tarbijatele edastada kogu 

kohustuslik ja vajalik teave, mis puudutab sidevahendi abil sõlmitud lepinguid ning 

digitaalse infosisu üleandmise lepinguid, näiteks seoses õigusega lepingust taganeda ning 

õigusega õiguskaitsevahenditele; 

15. on seisukohal, et platvormid, kuhu on talletatud märkimisväärses mahus üldsusele 

kättesaadavaks tehtud kaitstud teoseid, sõlmiksid kasumi mõistlikuks jaotamiseks autorite, 

loojate ja õiguste omajate vahel litsentsilepingud asjaomaste õiguste omajatega, v.a juhul, 

kui nad ei ole aktiivsed, mistõttu kohaldatakse nende suhtes e-kaubanduse direktiivi 

artiklis 14 ette nähtud erandit; rõhutab, et sellistes litsentsikokkulepetes ja nende 

rakendamisel tuleb austada kasutajate õigust kasutada oma põhiõigusi; 

16. on seisukohal, et platvormid, mis teevad kättesaadavaks autoriõigusega kaitstud teoseid, 

peaksid võtma asjakohaseid meetmeid ebaseaduslikult talletatud sisu tõhusaks 

eemaldamiseks, ja kutsub komisjoni üles esitama õigusakti ettepaneku, et täpsustada 

platvormide teavitamise ja meetmete võtmise korda, mis võiks edendada 

vastutustundlikku käitumist ja suurendada kasutajate usaldust; 

17. juhib tähelepanu sellele, kuivõrd oluline on selgitada meetodeid, mille alusel võetakse 

vastu algoritmidel põhinevaid otsuseid, ja edendada läbipaistvust nende algoritmide 

kasutamisel; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles uurima vigade ja kõrvalekallete 

võimalust algoritmide kasutamisel, et vältida mis tahes diskrimineerimist või ebaausaid 

tavasid või eraelu puutumatuse rikkumist; 
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18. palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta vajalikke meetmeid, et tagada täielikult kodanike 

õigused eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele digitaalkeskkonnas; rõhutab, kui 

tähtis on tagada isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetekohane rakendamine, sh lõimitud 

ja vaikimisi eraelukaitse põhimõtte täielik kohaldamine; märgib, et üha olulisem on 

selgitada andmetele juurdepääsu ja vastutusega seotud küsimusi, mis põhjustavad 

inimestele muret, ning palub komisjonil vaadata üle kehtiv õigusraamistik nende 

probleemide seisukohast; palub komisjonil isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamise 

raames selgitada ja määrata kindlaks nõuded seoses andmete kogumisega töökohal; 

19. rõhutab, kui tähtis on tagada kõigile kasutajatele, eelkõige veebiplatvormi töötajatele 

andmete porditavus ja tagada nende reitingute ja arvustuste ülekantavus ja kumuleerimine 

erinevate veebiplatvormide vahel, järgides juba kehtivaid ELi andmekaitse-eeskirju ja 

austades teiste osalevate isikute eraelu puutumatust; 

20. rõhutab, tunnistades samas platvormide pakutavaid võimalusi, ühtlasi ka asjaolu, et need 

kujutavad endast teatud probleeme seoses tööle esitatavate nõudmiste, töötingimuste ja 

töötajate õigustega, eelkõige ebatüüpilistes töösuhetes, ja rõhutab vajadust tagada 

tööõiguste täielik austamine, sealhulgas õigus pidada kollektiivläbirääkimisi ja tegutseda 

kollektiivselt, ning piisav sotsiaalkindlustuskaitse digitaalvaldkonnas; leiab, et 

sotsiaalpartnereid on vaja kaasata Euroopa ja liikmesriikide algatuste kindlaksmääramisse 

veebiplatvormide valdkonnas; 

21. rõhutab vajadust taastada tasakaal intellektuaalomandi väärtuse jaotumisel, eelkõige 

kaitstud audiovisuaalset infosisu levitavatel platvormidel; 

22. nõuab edasist koostööd platvormide ja õiguste omajate vahel, et tagada nõutavad 

kasutusõigused ja võidelda intellektuaalomandi õiguste rikkumisega internetis; tuletab 

meelde, et sellised rikkumised võivad kujutada tõelist probleemi, mitte ainult 

äriühingutele vaid ka tarbijate tervisele ja ohutusele, mistõttu tuleb tarbijad muuta 

teadlikuks võltsitud toodetega ebaseadusliku kauplemise tegelikkusest; kordab seetõttu 

oma nõudmist kohaldada vastavate makseteenuste puhul nn rahavoo jälgimisel põhinevat 

lähenemisviisi, eesmärgiga jätta võltsijad ilma oma majandustegevuseks vajalikest 

vahenditest; toonitab, et intellektuaalomandi õiguste jõustamise direktiivi (IPRED) 

läbivaatamine võiks olla sobiv vahend, millega tagada kõrgetasemeline koostöö 

platvormide, kasutajate ja kõigi teiste ettevõtjate vahel, koos e-kaubanduse direktiivi 

nõuetekohase kohaldamisega; 

23. nõuab samade maksueeskirjade kohaldamist kõigi võrreldavaid teenuseid osutavate 

ettevõtete suhtes, sõltumata sellest, kas teenuseid pakutakse veebis või väljaspool seda; 

nõuab meetmeid selle tagamiseks, et kõik ettevõtted, sealhulgas digitaalsed ettevõtted 

maksaksid oma makse kohas, kus nad kasumit teenivad; 

24. kutsub komisjoni üles jälgima ja võtma meetmeid vägivalla- ja/või diskrimineerivate 

sõnumite üha suurema leviku suhtes veebiplatvormidel; rõhutab, et oluline on kaitsta 

haavatavaid inimesi ja lapsi ning võidelda rassismi, seksismi, terrorismile õhutamise ja 

ahistamise mistahes vormide vastu ka digitaalvaldkonnas; nõuab platvormide vastutuse 

tugevdamist nendes küsimustes, sealhulgas audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi 

läbivaatamise raames; 

25. kutsub komisjoni üles veelgi edendama platvormi, mis on käivitatud tarbijate oste 
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internetis puudutavate vaidluste lahendamiseks, muuta seda kasutajasõbralikumaks ning 

jälgida, et ettevõtjad järgiksid kohustust esitada oma veebisaidil lingi sellele platvormile, 

selleks et tegeleda suureneva arvu kaebustega eri veebipõhiste platvormide vastu; 

26. kutsub komisjoni üles kaaluma võimalust luua ühtlustatud lähenemisviis platvormide 

kasutajate õigusele parandada andmeid, õigusele esitada vastuväiteid ja teost hoidumise 

õigusele; 

27. kutsub komisjoni üles looma võrdsed võimalused seoses kahju hüvitamise nõuete 

esitamisega platvormidele, mis tulenevad kasutajat püsivalt kahjustavate halvustavate 

faktide levitamisest. 
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