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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. yhtyy komission käsitykseen siitä, että sähköisten sisämarkkinoiden mahdollisuuksien 
täysimääräinen hyödyntäminen estyy ennen kaikkea siksi, että on olemassa joukko 
erilaisia säännöksiä sekä standardeja ja käytäntöjä, jotka ovat tuskin tai eivät lainkaan 
yhteensopivia;

2. katsoo, että komission olisi keskityttävä enemmän lainsäädäntöehdotusten esittämiseen 
kuin puiteasiakirjoihin, joissa luetellaan toimia, joita on jo odotettu ja siirretty useiden 
vuosien ajan;

3. katsoo, että tekijänoikeutta koskevien poikkeusten ja rajoitusten täysimääräinen 
yhdenmukaistaminen on yksi digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteutumisen edellytys;

4. katsoo, että hiljattain ehdotettuun asetukseen yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista, 
josta sopimuskumppanit voivat sopia vaihtoehtona kansallisille kauppalakisäännöille, 
sisältyy paljon mahdollisuuksia puuttua sisämarkkinoiden hajanaisuuteen ja tehdä 
internetliiketoiminnasta helpompaa ja oikeudellisesti ennustettavampaa sekä kuluttajille 
että yrityksille;

5. ehdottaa, että verkossa myytäviin kulttuuriteoksiin ja palveluihin, kuten sähköisiin 
kirjoihin, sovellettaisiin samaa etuuskohtelua kuin vastaaviin perinteisiin tuotteisiin, kuten 
taskukirjoihin, ja että niihin olisi näin ollen sovellettava alennettua arvonlisäveroastetta; 
katsoo tässä yhteydessä, että alemman arvonlisäveroasteen soveltaminen sähköisiin 
julkaisuihin voisi kannustaa kehittämään laillista tarjontaa ja merkittävästi lisätä 
sähköisten jakelukanavien suosiota;

6. kehottaa komissiota tietyntyyppisiin tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvan syrjinnän 
välttämiseksi pikaisesti selventämään, että se ei aio ryhtyä oikeustoimiin niitä 
jäsenvaltioita vastaan, jotka päättävät ryhtyä soveltamaan samaa alennettua 
arvonlisäveroastetta ladattaviin sähköisiin kirjoihin ja äänikirjoihin kuin muussa 
muodossa oleviin vastaaviin tuotteisiin; katsoo siksi, että komission aikomus esittää tätä 
asiaa koskeva ehdotus vuoden 2013 loppuun mennessä on riittämätön nopean ratkaisun 
löytämiseksi tähän kysymykseen;

7. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien 
kollektiivista hallintaa koskevasta oikeudellisesta kehyksestä, jotta voidaan parantaa 
yhteisvalvontajärjestöjen vastuuvelvollisuutta, avoimuutta ja hallintoa, luoda toimivia 
riitojenratkaisumekanismeja sekä selkeyttää ja yksinkertaistaa lisensointia; 

8. pitää internetin käyttäjille annettavia selkeitä ja ymmärrettäviä tietoja siitä, mitä 
henkilötietoja mihinkin tarkoitukseen kerätään ja miten kauan niitä säilytetään, 
välttämättöminä käyttäjien oikeuksien ja internetiä koskevan luottamuksen 
vahvistamiseksi; korostaa, että tietosuojaa koskevaa yhteisön säännöstöä tarkistettaessa on 
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taattava oikeusvarmuus ja selkeys sekä korkeatasoinen tietosuoja; pitää myönteisenä 
ilmoitusta pilvipalveluja koskevan kokonaisvaltaisen eurooppalaisen strategian 
kehittämisestä vuonna 2012 ja odottaa tässä erityisesti oikeudenkäyttöä, tietosuojaa ja 
vastuuta koskevien kysymysten selkeyttämistä;

9. pyytää selventämään, että internet-palveluntarjoajat ovat tietoja EU:n sisällä käsitellessään 
ja/tai kerätessään velvollisia noudattamaan EU:n tietosuojalainsäädäntöä ja EU:n 
kilpailulainsäädäntöä sekä ottamaan huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien suojan samoin 
kuin sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin1 ja televiestintäpaketin2, riippumatta 
siitä, mihin tiedot tallennetaan ja/tai missä niitä käsitellään; katsoo, että internet-
palveluntarjoajien identiteettiä koskevan avoimuuden lisäämisellä olisi oltava merkittävä 
osuus kuluttajien luottamuksen lisäämisessä ja alaa koskevien parhaiden käytäntöjen 
edistämisessä ja että se voi samalla toimia tärkeänä kriteerinä eurooppalaisen 
luottamusmerkinnän luomiselle;

10. muistuttaa, että verkkopalvelujen tarjoajat ovat direktiivin 2000/31/EY 5 artiklan 
mukaisesti velvollisia ilmoittamaan selkeästi yhteystietonsa ja että tämän velvoitteen 
täyttäminen auttaa lisäämään ratkaisevasti kuluttajien luottamusta sähköiseen 
kaupankäyntiin;

11. panee hyvin kiinnostuneena merkille komission ehdotuksen sähköisen tunnistuksen, 
todentamisen ja sähköisten allekirjoitusten vastavuoroisesta tunnustamisesta;

12. kannattaa vahvasti toimien toteuttamista sekä jäsenvaltioissa että EU:n tasolla internetissä 
tapahtuvan tuotteiden laittoman valmistuksen ja väärentämisen estämiseksi;

13. pitää nopeaa ja edullista riitojen ratkaisua erityisesti sähköisesti tehtyihin kauppoihin 
liittyvissä riita-asioissa keskeisenä edellytyksenä käyttäjien luottamukselle; pitää siksi 
myönteisinä komission ehdotuksia kuluttajariitojen ratkaisemisesta tuomioistuinten 
ulkopuolella ja verkkovälitteisiä ratkaisujärjestelmiä hyödyntäen ja odottaa 
kiinnostuneena ilmoitettua lainsäädäntöaloitetta yritysten välisten riitojen 
ratkaisumenetelmistä;

14. pitää laajakaistaverkkojen laajentamista ja erityisesti sähköisen viestinnän verkkojen 
ulottamista maaseutualueille sekä eristyksissä oleville ja kaikkein syrjäisimmille alueille 
keskeisenä tavoitteena; kehottaa siksi komissiota jatkuvasti tarkistamaan ja tarvittaessa 
varmistamaan sääntelyteitse, että verkko säilyy puolueettomana ja ettei verkkomyynnin 
harjoittajien pääsyä verkkoinfrastruktuuriin vaikeuteta tai estetä.

                                               
1 Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä 
oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2000/31/EY ("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä") (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 25. marraskuuta 2009 antama direktiivi 2009/136/EY (EUVL L 337, 
18.12.2009, s. 11) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 25. marraskuuta antama direktiivi 2009/140/EY (EUVL 
L 337, 18.12.2009, s. 37).
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