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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Laittoman sisällön vastaisiin 
toimiin voidaan ryhtyä nopeammin ja 
luotettavammin, jos verkkoalustat 
toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että ilmoitukset, joita 
luotettavat ilmoittajat toimittavat tässä 
asetuksessa edellytettyjen ilmoitus- ja 
toimintamekanismien kautta, käsitellään 
ensisijaisina, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta vaatimusta käsitellä kaikki 
näiden mekanismien mukaisesti toimitetut 
ilmoitukset ja tehdä niitä koskevat 
päätökset oikea-aikaisesti, huolellisesti ja 
objektiivisesti. Tällainen luotettavan 
ilmoittajan asema olisi myönnettävä 
ainoastaan sellaisille toimijoille, muttei 
yksityishenkilöille, jotka ovat muun 
muassa osoittaneet, että niillä on erityistä 
asiantuntemusta ja pätevyyttä laittoman 
sisällön torjunnassa, että ne edustavat 
yhteisiä etuja ja että ne toimivat 
huolellisesti ja objektiivisesti. Tällaiset 
toimijat voivat olla luonteeltaan julkisia, 
kuten terroristisen sisällön osalta 
kansallisten lainvalvontaviranomaisten tai 
Euroopan unionin 

(46) Laittoman sisällön vastaisiin 
toimiin voidaan ryhtyä nopeammin ja 
luotettavammin, jos verkkoalustat 
toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että ilmoitukset, joita 
luotettavat ilmoittajat toimittavat tässä 
asetuksessa edellytettyjen ilmoitus- ja 
toimintamekanismien kautta, käsitellään 
ensisijaisina, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta vaatimusta käsitellä kaikki 
näiden mekanismien mukaisesti toimitetut 
ilmoitukset ja tehdä niitä koskevat 
päätökset oikea-aikaisesti, huolellisesti ja 
objektiivisesti. Tällainen luotettavan 
ilmoittajan asema olisi myönnettävä 
ainoastaan sellaisille toimijoille, muttei 
yksityishenkilöille, jotka ovat muun 
muassa osoittaneet, että niillä on erityistä 
asiantuntemusta ja pätevyyttä laittoman 
sisällön torjunnassa ja että ne toimivat 
huolellisesti ja objektiivisesti. Ne voivat 
olla julkisia elimiä, kuten terroristisen 
sisällön osalta kansallisten 
lainvalvontaviranomaisten tai Euroopan 
unionin lainvalvontayhteistyöviraston, 
jäljempänä ’Europol’, yksiköt, jotka 
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lainvalvontayhteistyöviraston, jäljempänä 
’Europol’, yksiköt, jotka käsittelevät 
internetsisällöstä ilmoittamista, tai ne 
voivat olla valtiosta riippumattomia 
järjestöjä ja puolijulkisia elimiä, kuten 
järjestöjä, jotka kuuluvat lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä 
materiaalista ilmoittamista varten 
perustettujen vihjelinjojen INHOPE-
verkostoon, ja järjestöjä, jotka ovat 
sitoutuneet ilmoittamaan verkossa 
esiintyvistä laittomista rasistisista ja 
muukalaisvihamielisistä ilmaisuista. 
Teollis- ja tekijänoikeuksien osalta 
toimialajärjestöille ja oikeudenhaltijoiden 
järjestöille voitaisiin myöntää luotettavan 
ilmoittajan asema, jos ne ovat osoittaneet 
täyttävänsä sovellettavat ehdot. Luotettavia 
ilmoittajia koskevia tämän asetuksen 
sääntöjä ei tulisi tulkita siten, että ne 
estäisivät verkkoalustoja kohtelemasta 
samalla tavalla sellaisten toimijoiden tai 
yksityishenkilöiden tekemiä ilmoituksia, 
joille ei ole myönnetty tämän asetuksen 
mukaista luotettavan ilmoittajan asemaa, 
tai toimimasta muulla tavoin yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien 
tämä asetus ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2016/79443.

käsittelevät internetsisällöstä ilmoittamista, 
tai ne voivat olla valtiosta riippumattomia 
järjestöjä ja puolijulkisia elimiä, kuten 
järjestöjä, jotka kuuluvat lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä 
materiaalista ilmoittamista varten 
perustettujen vihjelinjojen INHOPE-
verkostoon, ja järjestöjä, jotka ovat 
sitoutuneet ilmoittamaan verkossa 
esiintyvistä laittomista rasistisista ja 
muukalaisvihamielisistä ilmaisuista. 
Teollis- ja tekijänoikeuksien osalta 
toimialajärjestöille, laillisten haltijoiden ja 
oikeudenhaltijoiden järjestöille sekä 
henkilöille voitaisiin myöntää luotettavan 
ilmoittajan asema, jos ne ovat osoittaneet 
täyttävänsä sovellettavat ehdot. Luotettavia 
ilmoittajia koskevia tämän asetuksen 
sääntöjä ei tulisi tulkita siten, että ne 
estäisivät verkkoalustoja kohtelemasta 
samalla tavalla sellaisten toimijoiden tai 
yksityishenkilöiden tekemiä ilmoituksia, 
joille ei ole myönnetty tämän asetuksen 
mukaista luotettavan ilmoittajan asemaa, 
tai toimimasta muulla tavoin yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien 
tämä asetus ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2016/79443.

_________________ _________________
43 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä 
toukokuuta 2016, Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) 
sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 
2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 
2009/936/YOS ja 2009/968/YOS 
korvaamisesta ja kumoamisesta 
(EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä 
toukokuuta 2016, Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) 
sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 
2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 
2009/936/YOS ja 2009/968/YOS 
korvaamisesta ja kumoamisesta 
(EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

Or. en

Perustelu

Oikeudenhaltijoiden olisi voitava hakea muutosta ilman, että tarvitsee edetä luotettavan 
ilmoittajan kautta.
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Tarkistus 483
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Christel Schaldemose
Digitaalisten palvelujen sisämarkkinat (digipalvelusäädös) ja direktiivin 2000/31/EY 
muuttaminen
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 106 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(106 a)Huomion kiinnittämiseen pyrkivä, 
profilointiin perustuva digitaalisten 
markkinoiden liiketoimintamalli, jossa 
algoritmit priorisoivat kiistanalaista 
sisältöä ja edistävät näin niiden 
levittämistä verkossa, horjuttaa 
kuluttajien luottamusta digitaalisiin 
markkinoihin. Tällä asetuksella olisi näin 
ollen lopetettava tällainen käytäntö ja 
annettava käyttäjille enemmän 
vaikutusvaltaa siihen, miten luokittelut 
esitetään.

Or. en
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos verkkomarkkinapaikat ja 
verkkokaupat ovat aiemmin poistaneet 
laittomia tavaroita ja palveluja tai 
estäneet pääsyn niihin, niiden on 
toteutettava kaikki kohtuulliset ja 
oikeasuhteiset toimet estääkseen pääsyn 
tähän laittomaan sisältöön tai muuhun 
identtiseen sisältöön tai poistaakseen sen 
pysyvästi.

Or. en

Perustelu

ECHAn tuore tutkimus osoittaa, että 95 prosenttia verkkomarkkinapaikoissa myytävistä 
tuotteista ei ole eurooppalaisten standardien mukaisia. Sen vuoksi on tärkeää suojella 
kuluttajia tällaisilta riskeiltä. 
https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-8_en.pdf/ccf2c453-da0e-
c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475


