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14.1.2022 A9-0356/493

Tarkistus 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitaalisten palvelujen sisämarkkinat (digipalvelusäädös) sekä direktiivin 2000/31/EY 
muuttaminen
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Vaikka välityspalvelujen tarjoajien 
sopimusvapautta olisi periaatteessa 
kunnioitettava, on aiheellista vahvistaa 
tietyt säännöt, jotka koskevat kyseisten 
palveluntarjoajien ehtojen sisältöä sekä 
ehtojen soveltamista ja noudattamisen 
valvontaa, läpinäkyvyyden ja palvelun 
vastaanottajien suojelun vuoksi ja 
kohtuuttomien tai mielivaltaisten 
seurausten välttämiseksi.

(38) Vaikka välityspalvelujen tarjoajien 
sopimusvapautta olisi periaatteessa 
kunnioitettava, on aiheellista vahvistaa 
tietyt säännöt, jotka koskevat kyseisten 
palveluntarjoajien ehtojen sisältöä sekä 
ehtojen soveltamista ja noudattamisen 
valvontaa, perusoikeuksien, erityisesti 
sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden, suojelun, läpinäkyvyyden ja 
palvelun vastaanottajien suojelun vuoksi ja 
syrjivien, kohtuuttomien tai mielivaltaisten 
seurausten välttämiseksi. Ehdoilla ei saa 
millään tavoin rajoittaa sananvapautta 
eikä kaventaa julkista keskustelua tai 
rajoittaa täysimääräistä pääsyä palveluun 
tiettyjen käyttäjien osalta heidän 
näkemystensä perusteella, paitsi jos jokin 
tieto on yhteensopimaton palvelun 
ilmoitetun tarkoituksen kanssa. Kun 
erittäin suuri verkkoalusta sallii julkisen 
keskustelun palveluissaan, se ei myöskään 
saisi rajoittaa yleistä etua koskevien 
laillisten järjestöjen, esimerkiksi 
puolueiden tai voittoa tavoittelemattomien 
järjestöjen, pääsyä tietoihin epäämällä 
niiltä pääsy palveluihinsa. Tällaisessa 
tapauksessa tietyn laittoman 
verkkosisällön poistaminen ei saa johtaa 
päätökseen sulkea vastaanottajien tili 
kokonaan tai määräajaksi. On tärkeää 
varmistaa erityisesti, että ehdot laaditaan 
selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä 
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sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Ehtoihin olisi 
sisällyttävä tiedot mahdollisista 
toimintaperiaatteista, menettelyistä, 
toimenpiteistä ja välineistä, joita 
käytetään sisällön moderointiin, 
algoritminen päätöksenteko ja ihmisen 
suorittama arviointi mukaan luettuina, 
sekä oikeudesta lopettaa palvelun käyttö. 
Välityspalvelujen tarjoajien olisi myös 
toimitettava palvelujen vastaanottajille 
ytimekäs ja helppolukuinen tiivistelmä 
ehtojen keskeisistä osista, myös 
käytettävissä olevista 
oikeussuojakeinoista, käyttäen tapauksen 
mukaan graafisia elementtejä, kuten 
kuvakkeita.

Or. en

Perustelu

When a platform has a certain relevance for public communication, which it is especially true 
for a very large social networking services, it should not be an exclusively internal decision 
which content can be blocked and which not. Content that can be legally distributed offline 
should also be allowed online. In this context recent case of removal of parliamentary group 
profiles from social media by administrators of private international platforms goes against 
fundamental civil liberties and cannot be accepted. Any legal political party and non-profit 
organization acting in public interest in Europe should be able to use social media platforms 
on equal terms.
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14.1.2022 A9-0356/494

Tarkistus 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitaalisten palvelujen sisämarkkinat (digipalvelusäädös) sekä direktiivin 2000/31/EY 
muuttaminen
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) ’verkkoyhteisöpalvelulla’ alustaa, 
jonka avulla loppukäyttäjät voivat olla 
yhteydessä toisiinsa, jakaa ja löytää 
verkkosisältöä ja viestiä keskenään useilla 
laitteilla ja eri tavoin, mukaan lukien 
chatit, postaukset, videot ja suositukset;

Or. en

Perustelu

On tarpeen ottaa käyttöön verkkoyhteisöpalvelun määritelmä, jotta voidaan saada aikaan 
johdonmukainen ehdotus ja vahvistaa oikeasuhteiset säännöt erittäin suurille 
verkkoalustoille. Muuten vaarana on, että parlamentti ei ota huomioon näkyvimpiä haasteita, 
joita tällaiset alustat asettavat julkisille ja yksittäisille käyttäjille. Ehdotettu määritelmä 
sovitetaan yhteen digimarkkinasäädöstä koskevan parlamentin kannan kanssa, jolloin 
lisätään oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta sidosryhmien kannalta.
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14.1.2022 A9-0356/495

Tarkistus 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitaalisten palvelujen sisämarkkinat (digipalvelusäädös) sekä direktiivin 2000/31/EY 
muuttaminen
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäljempänä olevan 25 artiklan 
mukaisiksi erittäin suuriksi 
verkkoalustoiksi nimettyjen 
verkkoyhteisöpalvelujen tarjoajien on 
nimettävä laillinen edustaja siinä 
jäsenvaltiossa, jossa palveluntarjoaja 
tarjoaa palvelujaan, mainitun 
jäsenvaltion digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin pyynnöstä.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Tarkistus 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitaalisten palvelujen sisämarkkinat (digipalvelusäädös) sekä direktiivin 2000/31/EY 
muuttaminen
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiolla on 
poikkeuksellisesti lainkäyttövalta, joka 
koskee kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten harjoittamaa 
palveluntarjoajalle tämän asetuksen 
nojalla asetettujen velvoitteiden valvontaa 
ja täytäntöönpanoa, kun palveluntarjoaja 
on 25 artiklan mukaiseksi erittäin 
suureksi verkkoalustaksi nimetty 
verkkoyhteisöpalvelu ja se tarjoaa 
palveluja käyttäjille mainitussa 
jäsenvaltiossa.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Tarkistus 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitaalisten palvelujen sisämarkkinat (digipalvelusäädös) sekä direktiivin 2000/31/EY 
muuttaminen
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Palvelun vastaanottajilla on oikeus tehdä 
tämän asetuksen väitetystä rikkomisesta 
välityspalvelujen tarjoajia vastaan valitus 
sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen 
koordinaattorille, jossa palvelun 
vastaanottaja asuu tai johon se on 
sijoittautunut. Digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin on arvioitava valitus ja 
toimitettava se tarvittaessa 
sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattorille. Jos valitus 
kuuluu kyseisen jäsenvaltion jonkin toisen 
toimivaltaisen viranomaisen vastuulle, 
valituksen vastaanottavan digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin on toimitettava 
se kyseiselle viranomaiselle.

Palvelun vastaanottajilla on oikeus tehdä 
tämän asetuksen väitetystä rikkomisesta 
välityspalvelujen tarjoajia vastaan valitus 
sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen 
koordinaattorille, jossa palvelun 
vastaanottaja asuu tai johon se on 
sijoittautunut. Osapuolilla on tämän 
menettelyn aikana oikeus tulla kuulluksi 
ja saada asianmukaisia tietoja menettelyn 
tilanteesta. Digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin on arvioitava valitus ja 
toimitettava se tarvittaessa 
sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattorille ilman 
aiheetonta viivytystä. Valituksen 
arviointia voidaan täydentää sen 
jäsenvaltion, jossa vastaanottaja asuu tai 
johon se on sijoittautunut, digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin lausunnolla, 
joka koskee sitä, miten asia olisi 
ratkaistava ottaen huomioon tietyn 
jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö ja 
sosiokulttuurinen asiayhteys. Jos valitus 
kuuluu kyseisen jäsenvaltion jonkin toisen 
toimivaltaisen viranomaisen vastuulle, 
valituksen vastaanottavan digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin on toimitettava 
se kyseiselle viranomaiselle ilman 
aiheetonta viivytystä.

Or. en


