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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely 
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen
käsittely) yksinkertainen enemmistö
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yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) yksinkertainen 
enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
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(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)
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ASIAN KÄSITTELY

Parlamentti hyväksyi 6. toukokuuta 1999 pitämässään istunnossa ensimmäisen käsittelyn 
kantansa ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä 
oikeudellisista näkökohdista ("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä") (KOM(1998) 586 – 
1998/0325 (COD)).

Parlamentin puhemies ilmoitti 2. maaliskuuta 2000 pidetyssä istunnossa vastaanottaneensa 
yhteisen kannan ja lähettäneensä sen oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokuntaan 
(14263/1/1999 – C5-0099/2000).

Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta oli nimittänyt 23. syyskuuta 1999 
pitämässään kokouksessa esittelijäksi Ana Palacio Vallelersundin.

Valiokunta käsitteli yhteistä kantaa ja luonnosta suositukseksi toiseen käsittelyyn 
28. helmikuuta, 21. maaliskuuta ja 11. huhtikuuta 2000 pitämissään kokouksissa.

Viimeksi mainitussa kokouksessa valiokunta hyväksyi luonnoksen 
lainsäädäntöpäätöslauselmaksi yksimielisesti.

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Ana Palacio Vallelersundi (puheenjohtaja ja 
esittelijä), Ward Beysen (varapuheenjohtaja), Rainer Wieland (varapuheenjohtaja), Nuala 
Ahern, Maria Berger, Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer, Enrico Ferri, Janelly Fourtou, 
Geneviève Fraisse, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Gerhard Hager, Malcolm 
Harbour, Anneli Hulthén, The Lord Inglewood, Ioannis Koukiadis, Klaus-Heiner Lehne, 
Donald Neil MacCormick, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Bill 
Miller, Angelika Niebler, Imelda Mary Read, Carlos Ripoll i Martínez Bedoya, Antonio 
Tajani, Diana Paulette Wallis ja Joachim Wuermeling.

Suositus toiseen käsittelyyn jätettiin käsiteltäväksi 12. huhtikuuta 2000.

Yhteiseen kantaan tehtävien tarkistusten jättämisen määräaika ilmoitetaan sen istuntojakson 
esityslistaluonnoksessa, jonka aikana mietintöä käsitellään.
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LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä 
oikeudellisista näkökohdista ("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä") (14263/1/1999 
– C5-0099/2000 – 1998/0325(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14263/1/1999 – C5-0099/2000),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(1998) 5862 – C4-0020/1999),

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(1999) 4273),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 78 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan suosituksen toiseen 
käsittelyyn (A5-0106/2000),

1. hyväksyy yhteisen kannan;

2. toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 
kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen asianmukaisesti ja julkaisemaan sen 
yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan yhteisöjen virallisessa 
lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

1 EYVL C 279, 1.10.1999, s. 403.
2 EYVL C 30, 5.2.1999, s. 4.
3 EYVL C, ei vielä julkaistu.
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PERUSTELUT

1. ASIAN EDISTYMINEN TÄHÄN MENNESSÄ

Komissio antoi direktiiviehdotuksensa 18. marraskuuta 1998.1

Tämä ehdotus välitettiin Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- ja 
sosiaalikomitealle 23. joulukuuta 1998.

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 29. huhtikuuta 1999.2

Parlamentti hyväksyi 6. toukokuuta 1999 pitämässään istunnossa kantansa ensimmäisessä 
käsittelyssä yhteispäätösmenettelyä (251 artikla) noudattaen lainsäädäntöpäätöslauselman 
(A4-0248/1999)3, jossa hyväksyttiin komission ehdotus kyseiseen päätöslauselmaan 
sisältynein tarkistuksin, ja pyydettiin komissiota muuttamaan ehdotustaan parlamentin kantaa 
vastaavasti.

Komissio antoi 17. elokuuta 1999 EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti 
muutetun ehdotuksen (KOM(1999) 427 lop.)4, joka sisälsi useimmat Euroopan parlamentin 
ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymät tarkistukset joko sellaisinaan tai sisällöltään 
samanlaisina.

Neuvosto antoi 28. helmikuuta 2000 yhteisen kantansa kyseisestä direktiiviehdotuksesta EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2. DIREKTIIVIN TAVOITTEET

Ehdotetun direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että sisämarkkinoilla vallitsevia palvelujen 
vapaan liikkuvuuden ja sijoittautumisvapauden periaatteita sovelletaan myös 
tietoyhteiskunnan palveluihin ja että palvelujen tarjoajat voivat toimia koko Euroopan unionin 
alueella valtioiden oikeudellisista rajoista riippumatta.

Tietoyhteiskunnan palvelut on määritelty palveluiksi, jotka tarjotaan etäpalveluina 
sähköisessä muodossa palvelun vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä ja joista 
tavallisesti maksetaan korvaus. Tällaisia palveluita eivät ole televisio- tai radiolähetykset, 
jotka kuuluvat jo "rajatonta televisiota" koskevan direktiivin alaan. Koska mainittu 
määritelmä sisältyi jo direktiiviin 98/34/EY, viittaus tähän määritelmään lisättiin ensimmäisen 
käsittelyn yhteydessä ehdotetun tarkistuksen johdosta.

Direktiivissä säädettäisiin, että tietoyhteiskunnan palveluihin sovelletaan tavallisesti sen 
jäsenvaltion lakia, johon palvelun tarjoaja on sijoittautunut, ja että ne jäsenvaltiot, joissa näitä 
palveluja voidaan käyttää, eivät saa estää tietoyhteiskunnan palvelujen vapaata tarjoamista. 

1 KOM(1998) 586 lopull., 18.11.1998, EYVL C 30, 5.2.1999, s. 4.
2 EYVL C 169, 16.6.1999.
3 EYVL C 279, 1.10.1999, s. 257.
4 Ei vielä julkaistu.
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Tiettyjen erityisalojen kohdalla näistä periaatteista on tehty nimenomaisia poikkeuksia. 
Direktiivissä sovelletaan siis kansallisten säännösten "vastavuoroisen tunnustamisen" 
periaatetta "yhteensovitetulla alalla", joka kattaa "kaikki vaatimukset, joita voidaan kohdistaa 
toimijaan, joka toimii tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajana, ja tietoyhteiskunnan 
palveluihin".

Direktiiviehdotukseen sisältyvät yhdenmukaistetut erityissäännökset koskevat kysymyksiä, 
joiden sääntely on tarpeen, jotta yritykset ja kansalaiset voivat tarjota ja vastaanottaa 
tietoyhteiskunnan palveluja koko Euroopan unionin alueella valtioiden rajoista riippumatta.

Ehdotuksella pyritään siis poistamaan esteitä, jotka haittaavat palvelujen tarjoamista verkon 
välityksellä. Siinä keskitytään viiteen avainkohtaan:

1) Toimijoiden sijoittautumispaikan määrittäminen. Tämä on määritelty paikaksi, josta 
käsin kyseinen toimija harjoittaa vakiintuneesti taloudellista toimintaansa, riippumatta 
siitä, missä tämän Internet-sivustot tai palvelimet sijaitsevat tai missä tällä 
mahdollisesti on postilokero.

2) Kaupallinen viestintä (mainonta, suoramarkkinointi jne.). Tällaista viestintää koskevat 
säännöt, jotka lisäävät sen läpinäkyvyyttä. Direktiiviin sisältyykin säännös, jonka 
mukaan sähköpostin välityksellä lähetetty kaupallinen viestintä on voitava tunnistaa 
sellaiseksi. Lisäksi säänneltyjen ammattien (esimerkiksi asianajon) osalta säädettäisiin, 
että jäsenvaltioiden on sallittava verkon välityksellä tapahtuva palveluiden 
tarjoaminen, kunhan ammattietiikkaa koskevia sääntöjä noudatetaan. Tältä osin 
ammatillisten yhdistysten olisi laadittava käytännesäännöt.

3) Sähköisessä muodossa tehdyt sopimukset. Ehdotuksessa edellytetään, että 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä sallitaan mahdollisuus tehdä sopimuksia sähköisessä 
muodossa. Ehdotuksessa täsmennetään tiettyjen tapausten osalta, milloin sopimus 
katsotaan syntyneeksi, kuitenkin sopimusvapautta kunnioittaen. Neuvosto on 
muuttanut yhteisessä kannassaan tuntuvasti ehdotuksen kohtaa, joka koskee 
sopimuksen syntyhetkeä, niin että 11 artikla on rajoitettu koskemaan vain tilauksen 
tekemistä.

4) Välittäjien vastuu. Ehdotuksessa täsmennetään verkossa toimivien palveluntarjoajien 
vastuuta kolmansille henkilöille kuuluvien tietojen välittämisestä ja tallentamisesta. 
Ehdotukseen sisältyy sellaista tilannetta koskeva poikkeus, jossa palveluntarjoaja vain 
siirtää kolmannelle kuuluvia tietoja, ja rajoittaa palveluntarjoajien vastuuta muussa 
välitystoiminnan kuten välimuistiin tallentamisen ja tietojen säilyttämisen osalta.

5) Nykyisten säännösten täytäntöönpano. Direktiivillä pyritään edistämään yhteisön 
tasoisten käytännesääntöjen laadintaa ja jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyötä 
sekä helpottamaan valtioiden rajat ylittävien riitojenratkaisujärjestelmien luomista. 
Uudessa direktiivissä on säädetty poikkeuksista, joiden mukaan direktiiviä ei 
sovellettaisi seuraavilla aloilla: verotus, henkilötiedot, notaarien toiminta, asiakkaan 
edustaminen ja puolustaminen tuomioistuimessa, rahapelitoiminta. Lisäksi 
jäsenvaltioilla on oikeus rajoittaa toisen valtion alueelta käsin tarjottavia sähköisiä 
palveluja yleisen järjestyksen, kansanterveyden, yleisen turvallisuuden ja kuluttajan 
suojelun perusteella. Näiden rajoitusten on oltava suhteessa tavoiteltuun päämäärään 
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sekä luonnollisesti sopusoinnussa yhteisön oikeuden kanssa. Rajoitustoimenpiteisiin 
ryhtyvän jäsenvaltion on ilmoitettava ensin toimistaan komissiolle ja jäsenvaltiolle, 
johon palvelun tarjoaja on sijoittautunut, ellei kyseessä ole kiireellinen tilanne.

Muilta osin direktiivi nojautuu nykyisiin yhteisön säädöksiin, joiden avulla on 
yhdenmukaistettu tiettyjä erityisaloja tai erityiskysymyksiä koskeva lainsäädäntö, erityisesti 
kuluttajansuojan alalla.

3. EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA ENSIMMÄISESSÄ KÄSITTELYSSÄ

Oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia käsittelevän valiokunnan 22. huhtikuuta 1999 
hyväksymän mietinnön mukaisesti Euroopan parlamentti hyväksyi 6. toukokuuta 1999 
direktiiviehdotuksen tarkistuksin.

Tarkistuksilla pyrittiin erityisesti selventämään välittäjinä toimivien palveluntarjoajien 
vastuuta ja vahvistamaan kuluttajansuojaa entisestään.

Euroopan parlamentti antoi vahvan tukensa komission ehdotuksen taustalla vaikuttaneelle 
perusperiaatteelle, jonka mukaan tarjottavien tietoyhteiskunnan palvelujen on oltava sen 
valtion lainsäädännön mukaisia, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut. Tästä pääsäännöstä 
on tosin useita poikkeuksia.

Valvojana toimii siis pääsääntöisesti alkuperämaa. Tästä on kuitenkin tehty poikkeus, joka 
koskee kuluttajien sopimusvelvoitteita. Euroopan parlamentti muutti direktiiviä siten, että 
tämä poikkeus rajoitettiin koskemaan niitä sopimusvelvoitteita, joita ei ole harmonisoitu 
yhteisön tasolla.

Euroopan parlamentti poisti johdanto-osaan sisältyneen viittauksen kansainvälisiin 
sopimuksiin, jotka koskevat lainvalintaa ja kansainvälistä toimivaltaa. Viittauksen perusteella 
olisi näet saatettu luulla, että siinä säädettiin eri normien hierarkisista suhteista, vaikka se ei 
tosiasiassa ollut tarkoituksena.

Kuluttajansuojaa koskien Euroopan parlamentti tiukensi ehdotuksessa omaksuttua 
suhtautumista kaupallisten sähköpostiviestien lähettämiseen, käytäntöön, jota kutsutaan 
englannin kielessä nimellä "spamming". Komissio katsoi riittäväksi, että kyseisten viestien oli 
oltava tunnistettavissa sellaisiksi, mutta parlamentti lisäsi jäsenvaltioita koskevan 
velvollisuuden varmistaa, että kuluttajat voivat välttyä tällaisilta viesteiltä tallentamalla 
lähettämiskieltoilmoituksensa tiettyyn tiedostoon.

Euroopan parlamentti hyväksyi komission ehdotukseen sisältyneen periaatteen, jonka mukaan 
sähköisten palvelujen tarjoajien vastuuta rajoitettaisiin kolmansille kuuluvien tietojen 
siirtämisen ja tallentamisen osalta, mutta lisäsi johdanto-osaan kappaleen (tarkistus 11), jonka 
mukaan näiden yritysten on talletettava tiedot, jotka ovat tarpeen laitonta sisältöä tarjoavien 
löytämiseksi ja tunnistamiseksi tietosuojaa koskevia yhteisön säännöksiä noudattaen. 
Euroopan parlamentin tarkistuksessa, joka koski direktiiviehdotuksen vastaavaa säännöstä 
(tarkistus 54), tämä vaatimus rajoitetaan koskemaan vain kohtuudella tarpeellisiksi katsottavia 
toimia, jotka ovat tarpeen alan yleisesti hyväksyttyjen standardien noudattamiseksi.

Lopuksi Euroopan parlamentti vaati, että sähköisen kaupan alalla tehtävää yhteistyötä 
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kolmansien valtioiden kanssa tiivistetään, erityisesti ehdokasmaiden ja Euroopan unionin 
Atlantin takaisten kumppaneiden kanssa.

4. MUUTETTU EHDOTUS

Valtaosa Euroopan parlamentin esittämistä tarkistuksista sisältyy komission 17. elokuuta 
1999 hyväksymään muutettuun ehdotukseen.

Komissio ei ole kuitenkaan hyväksynyt poikkeuksen rajoittamista kuluttajasopimusten osalta 
eikä myöskään välittäjien vastuuta koskevia tarkistuksia.

5. YHTEISEN KANNAN TARKASTELU

Valtaosa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssään hyväksymistä tarkistuksista 
sisältyy yhteiseen kantaan. Kannassa on myös säilytetty muutetun ehdotuksen tasapaino.

Neuvosto on sen sijaan tehnyt kaksi sisällöllistä muutosta ehdotukseen:

- komitologia on poistettu (mitä Euroopan parlamentti olikin jo osittain pyytänyt) ja
- 11 artiklassa ei enää säädetä sopimuksen syntyhetkestä sinänsä, vaan se koskee vain 

velvollisuutta lähettää saadusta tilauksesta vastaanottoilmoitus.

Lisäksi komissio (muutetussa ehdotuksessaan) ja neuvosto (yhteisessä kannassaan) 
poikkeavat parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannasta kahdessa tärkeässä kysymyksessä:

- kuluttajasopimuksia koskevan poikkeuksen rajoittaminen: komissio ja neuvosto eivät 
ole hyväksyneet parlamentin tarkistusta, jossa esitettiin kuluttajien tekemistä 
sopimuksista seuraavia velvoitteita koskevan poikkeuksen alan rajoittamista 
kattamaan vain ne sopimusvelvoitteet, joita ei ole yhdenmukaistettu yhteisön tasolla. 
Poikkeusta ei toisaalta ole myöskään laajennettu. On kuitenkin muistutettava siitä, että 
poikkeuksella ei muuteta vallitsevaa tilannetta. Siinä ei oteta kantaa kysymykseen, 
mitä lakia on sovellettava kuluttajasopimuksista johtuviin velvoitteisiin. Sovellettava 
laki määräytyy sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 19. kesäkuuta 1980 tehdyn 
Rooman yleissopimuksen ja EY:n perustamissopimuksessa määrätyn palveluiden 
vapaan liikkuvuuden periaatteen perusteella. Tämä johtaa yleissopimuksen tulkinnasta 
ja asian olosuhteista riippuen joko sijoittautumisvaltion tai kuluttajan kotipaikan lain 
soveltamiseen. Jos kuitenkin jatkossa ilmenisi tarve selventää tätä kysymystä, näin 
voitaisiin tehdä joko Rooman yleissopimuksen seuraavan tarkistuksen yhteydessä 
(joka sisältyy neuvoston toimintasuunnitelmaan) tai käsiteltävä olevan direktiivin 
tarkistamisen yhteydessä.

- välittäjinä toimivien palveluntarjoajien vastuu: tältä osin Euroopan parlamentti esitti 
joukon tarkistuksia, joita komissio ja neuvosto eivät ole hyväksyneet. Silti on 
todettava, että oikeudenhaltijat ja välittäjät eli osapuolet, joiden kannalta kysymys on 
tärkein, ovat osaltaan hyväksyneet komission ehdotuksen tasapainotuksen. Näin 
siitäkin huolimatta, että molemmat osapuolet olisivat toivoneet toisiltaan suurempia 
myönnytyksiä. Lisäksi on myönnettävä, että osa Euroopan parlamentin esittämistä 
tarkistuksista olisi aiheuttanut ongelmia yksityisyyden ja henkilökohtaisten tietojen 
suojaa koskevien säännösten kannalta. Lopuksi jotkut näistä kysymyksistä on jätettävä 
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osapuolten itsensä ratkaistaviksi käytännesääntöjen avulla, erityisesti ilmoitus- ja 
poistamismenettelyjen ("notice and take down") osalta. Direktiivin 21 artiklan 
mukaisesti uudelleentarkastelun yhteydessä laadittavassa kertomuksessa on käsiteltävä 
tämän kysymyksen lisäksi myös kysymystä paikannusvälinepalvelujen ja 
hyperlinkkien tarjoajien vastuusta. Kertomuksessa on tarkasteltava mahdollisten 
uusien ehdotusten tarvetta teknologisen kehityksen ja oikeuskäytännön valossa.

Osaan tärkeistä kysymyksistä on onnistuttu löytämään tasapainon säilyttäviä ratkaisuja.

Kuluttajansuoja: Yhteiseen kantaan on otettu parlamentin esittämät tarkistukset, joilla 
pyritään vahvistamaan kuluttajansuojaa (2, 5, 7 ja 16 artikla sekä 11 artiklan 2 kohta). 
Direktiivillä parannetaan kiistattomasti kuluttajan asemaa, sillä tälle annettavat tiedot ovat 
entistä laajemmat (palvelun tarjoajan tunnistetiedot, tämän sijoittautumispaikka, 
valvontaviranomaiset, sekä tiedot, jotka liittyvät sivustolla olevaan kaupalliseen viestintään ja 
sopimusten tekemiseen). Lisäksi kuluttajan oikeusturva sopimuksentekoprosessissa on entistä 
parempi erityisesti siksi, että palvelun tarjoajan on lähetettävä tilauksen saatuaan 
vastaanottoilmoitus ja annettava tälle keinot, joilla kuluttaja voi tunnistaa ja korjata 
lyöntivirheet. Riitojen ratkaisussa kuluttaja voi turvautua sekä tuomioistuinten että niiden 
ulkopuolisten tahojen tarjoamiin oikeuskeinoihin. Kuluttajaa avustaa myös jokaisessa 
jäsenvaltiossa sijaitseva yhteyspiste.

Rahoituspalvelut: Direktiiviä sovelletaan Internetissä tarjottaviin rahoituspalveluihin, ja se 
täydentää alan nykyisiä direktiivejä, tuleva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
rahoituspalveluiden etämyynnistä kuluttajalle mukaanluettuna.1 Yhteisessä kannassa on 
säilytetty alkuperäisen ehdotuksen tasapainoisuus, jota parlamenttikin kannatti, eikä siinä ole 
lisätty uusia poikkeuksia liitteessä jo mainittujen lisäksi. Näistä on syytä mainita poikkeus, 
joka koskee kuluttajasopimuksista johtuvia velvoitteita ja näin myös rahoituspalvelujen 
myyntiä kuluttajille. Yhteisessä kannassa täsmennetään, että 3 artiklan 4 kohdassa mainitut 
tapauskohtaiset poikkeukset kattavat myös kuluttajan ominaisuudessa toimivat sijoittajat, 
kyseisen säännöksen alaa kuitenkaan muuttamatta. Direktiivin ulkopuolelle jääviä 
kysymyksiä, jotka koskevat sähköisen kaupan ja rahoituspalvelujen suhdetta, käsitellään 
komission tällä alalla aloittamien muiden hankkeiden yhteydessä.

Kansainvälinen yksityisoikeus: Kuten parlamentti pyysi, yhteisessä kannassa ei jää enää 
epäselväksi, että direktiivillä on etusija kansainväliseen yksityisoikeuteen nähden, sillä siinä 
säädetään, että vaikka direktiiviin ei sinänsä sisälly uusia kansainvälisen yksityisoikeuden 
sääntöjä, ei näitä sääntöjä soveltamalla voida rajoittaa tietoyhteiskunnan palvelujen vapaata 
liikkuvuutta direktiivissä tarkoitetussa merkityksessä. Direktiivin 3 artiklaa sovelletaan 
kaikilla kansallisen oikeuden aloilla, myös yksityisoikeudessa (paitsi liitteessä mainittujen 
kysymysten osalta). Lopuksi yhteisessä kannassa täsmennetään, ettei se koske tuomioistuinten 
toimivaltaa, sillä 3 artiklassa säädetään vain lainsäädännöstä, jota tietoyhteiskunnan palveluja 
tarjoavan on noudatettava.

Ei-toivottu kaupallinen viestintä: Yhteiseen kantaan sisältyy parlamentin tarkistus, joka 
koskee lähettämiskieltorekistereitä ("opt-out") ja jossa säädetään ei-toivottua kaupallista 
viestintää sähköpostitse harjoittavien palvelun tarjoajien velvollisuudesta seurata rekistereitä 

1 Asiassa odotetaan yhteistä kantaa. Ensimmäiseen käsittelyyn laadittu mietintö 
A4-0190/1999, EYVL C 279, 1.10.1999, s. 4.
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säännöllisesti ja noudattaa niihin kirjoittautuneiden tahtoa. Tämä ei estä jäsenvaltioita 
säilyttämästä kansallisella tasolla postituslistalle kirjoittautumista edellyttävää ("opt-in") 
järjestelmää. On huomattava, että yhteisessä kannassa on säilytetty liitteestä ilmenevä 
sijoittautumisvaltion valvontaa koskevasta pääsäännöstä ei-toivotun kaupallisen viestinnän 
kohdalla tehty poikkeus. Tämän poikkeuksen mahdollinen poistaminen on kuitenkin mainittu 
nimenomaisesti uudelleentarkastelua koskevassa 21 artiklassa. Tältä osin on selvitettävä, 
miten tällä hetkellä laadittavina olevia käytännesääntöjä on noudatettu.

Internet-rikollisuus ja lastensuojelu: Yhteiseen kantaan sisältyy joukko tarkennuksia, joista 
ilmenee, ettei direktiivi suinkaan haittaa Internet-rikollisuuden torjuntaa vaan pikemminkin 
helpottaa sitä asettamalla palvelun tarjoajille avoimuutta koskevia velvoitteita, perustamalla 
hallinnollisia yhteyspisteitä, velvoittamalla jäsenvaltioiden viranomaiset yhteistyöhön ja 
edellyttämällä, että jäsenvaltiot valvovat alueelleen sijoittautuneiden palvelun tarjoajien 
toimintaa. Lisäksi neuvosto on ottanut kantaan parlamentin tarkistuksen, jossa painotetaan 
käytännesääntöjen merkitystä lasten ja ihmisarvon suojelussa.

Säännellyt ammatit: Euroopan parlamentin yhdessä tarkistuksessaan esittämä huoli on otettu 
huomioon, ja yhteisessä kannassa täsmennetään, että tämän alan direktiivejä sovelletaan 
edelleen. Lisäksi 8 artiklan sanamuotoa on selkeytetty ja komission täytäntöönpanovalta on 
tältä osin poistettu.

Lääketeollisuuden tuotteet: Yhteinen kanta ei vaikuta lääkkeiden jakelua ja mainontaa 
koskeviin yhteisön säännöksiin, jotka ovat ankaria erityisesti yleisölle suunnatun 
lääkemainonnan osalta. Internetin välityksellä tapahtuvan lääkemyynnin ongelmat ilmenevät 
ennen kaikkea suhteissa kolmansiin valtioihin. Jäsenvaltioiden edustajista koostuva yhteisön 
tasoinen työryhmä on perustettu selvittämään, onko tältä osin tarpeen muuttaa joitakin 
nykyisiä direktiivejä. Lopuksi on muistutettava, että direktiivin mukaan vastaanottajavaltio 
voi ryhtyä toimenpiteisiin kansanterveyden suojelemiseksi.

Kirjojen hintojen säätely: Sähköinen kauppa vaikuttaa kirjamarkkinoihin siinä missä 
muihinkin Internetin välityksellä myytävissä olevien tuotteiden markkinoihin. Direktiivi ei 
sinällään vaikuta kirjojen hintojen säätelyjärjestelmiin, joita joissakin jäsenvaltioissa on luotu 
joko lainsäädännöllisin keinoin tai osapuolten sopimuksin. Lisäksi näitä järjestelmiä ei 
sovelleta loppukuluttajalle suuntautuvaan vähittäismyyntiin, kun myyjänä on kyseisten 
valtioiden ulkopuolelle sijoittautunut toimija.

6. YHTEISEN KANNAN HYVÄKSYMINEN TARKISTUKSITTA

Esittelijä ehdottaa, että Euroopan parlamentti hyväksyy yhteisen kannan tarkistuksitta ja antaa 
direktiivin seuraavista syistä:

1. Yhteinen kanta on tasapainoinen: Yhteisessä kannassa on onnistuttu säilyttämään 
tasapaino direktiivin kattamissa kysymyksissä yleisen edun eri tavoitteiden ja eri 
osapuolten välillä. Euroopan parlamentin kanta ensimmäisessä käsittelyssä vaikutti 
merkittävästi siihen, että neuvosto vältti horjuttamasta tätä tasapainoa. Niinpä 
neuvosto ei lisännyt merkittäviä poikkeuksia liitteeseen, joka sisältää 
sijoittautumisvaltion valvonnasta tehtävät poikkeukset, ellei sellaiseksi lueta 
kiinteistöjä koskevia sopimuksia. Kuluttajansuojaa koskeva säännöstö on säilytetty tai 
sitä on vahvistettu. Välittäjinä toimivien palveluntarjoajien vastuuta koskevaa lukua 
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on täydennetty lukuisilla johdanto-osan kappaleilla ja muutamilla sanamuotojen 
parannuksilla, jotka eivät ole muuttaneet alkuperäisen ehdotuksen tasapainoa.

2. Kiireellisyys: Kuten Kölnin Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti 
ensimmäisessä käsittelyssään painottivat, direktiivi on säädettävä mahdollisimman 
pikaisesti, jotta sähköinen kauppa voi kehittyä merkittävästi Euroopan unionissa. 
Neuvoston intensiivistä ja ripeää käsittelyä helpotti se, että Euroopan parlamentti 
näytti esimerkkiä ensimmäisessä käsittelyssä antamalla tälle ehdotukselle etusijan. 
Kiireellisyys johtuu useammasta havainnosta. Ottaen huomioon talouden 
kansainvälistymisen ja amerikkalaisten yritysten kilpailun, yhteismarkkinoiden 
lainsäädäntö on yksi yhteisön harvoista vahvoista puolista kilpailukyvyn kannalta, 
onhan yhteismarkkinoiden kuten Internetinkin tarkoituksena luoda sisäisiä rajoja vailla 
oleva alue. Koska teknologian ja markkinoiden kehitys on hyvin nopeaa, on 
välttämätöntä määrittää direktiivin avulla oikeudelliset perusperiaatteet, joiden 
pohjalta sähköinen kauppa voi kehittyä, antamalla kuitenkin samalla tilaa 
käytännesäännöille, joita eri osapuolet voivat laatia. Direktiivi on myös avainasemassa 
rohkaistaessa eurooppalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä mikrokokoisia 
yrityksiä ryhtymään rajattomaan kaupankäyntiin. Näitä yrityksiä estävät tällä hetkellä 
lainsäädännölliset ja taloudelliset riskit, jotka johtuvat selkeän Euroopan tasoisen 
sääntelyn puutteesta. Lisäksi useat jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet lainsäädäntätoimiin 
tällä alalla ja odottavat malttamattomasti direktiivin hyväksymistä. Lopuksi direktiivin 
nopea hyväksyminen vahvistaa yhteisön asemaa sähköistä kauppaa koskevissa 
kansainvälisissä keskusteluissa ja neuvotteluissa, erityisesti GATS:in puitteissa 
käytävällä ja palveluja koskevalla uudella neuvottelukierroksella.

3. Uudelleentarkastelulauseke: Yhteisen kannan 21 artiklassa otetaan huomioon 
sähköisen kaupan nopeasti muuttuva toimintaympäristö säätämällä, että komission on 
laadittava ensimmäinen direktiivin täytäntöönpanoa koskeva kertomus mahdollisine 
muutosehdotuksineen kolmen vuoden kuluessa direktiivin antamisesta. Tämän vuoksi 
Euroopan parlamentilla on vielä tämän vaalikauden aikana mahdollisuus osallistua 
täysimääräisesti direktiivin tarkistamiseen. Uudelleentarkastelulausekkeessa mainitaan 
joitakin kysymyksiä, joita on jatkossa tutkittava, erityisesti hyperlinkkien tarjoajien 
vastuuta. Kolmen vuoden kuluttua komissiolla ja parlamentilla on teknologian, 
markkinoiden ja oikeuskäytännön kehittyessä käytettävissään enemmän tietoa ja 
kokemusta, joiden avulla ongelmat voidaan tunnistaa ja asianmukaiset ratkaisut löytää.

Ottaen huomioon kiirehtimisen välttämättömyyden ja huolen nyt löydetyn tasapainon 
säilymisestä, on johtopäätöksenä katsottava, että Euroopan parlamentin on syytä hyväksyä 
direktiivi itse sen sijaan, että ryhdyttäisiin etsimään parannuksia, jotka saattaisivat pysäyttää 
direktiivin etenemisen tai ainakin hidastaa sitä.


