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Tarkistus 517/rev
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 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 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Välityspalvelujen tarjoajiin ei tulisi 
soveltaa valvontavelvoitetta 
yleisluonteisten velvoitteiden osalta. Tämä 
kielto ei koske erityistapauksissa 
asetettavia valvontavelvoitteita, eikä se 
myöskään vaikuta kansallisten 
viranomaisten kansallisen lainsäädännön ja 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti antamiin 
määräyksiin. Tätä asetusta ei tulisi miltään 
osin tulkita siten, että siinä asetetaan 
yleinen valvontavelvoite, aktiivisen 
tiedonhankinnan velvoite tai 
palveluntarjoajien yleinen velvoite 
toteuttaa laittomaan sisältöön liittyviä 
ennakoivia toimenpiteitä.

(28) Välityspalvelujen tarjoajiin ei tulisi 
soveltaa valvontavelvoitetta 
yleisluonteisten velvoitteiden osalta. Tämä 
kielto ei koske erityistapauksissa 
asetettavia valvontavelvoitteita, eikä se 
myöskään vaikuta kansallisten 
viranomaisten kansallisen lainsäädännön ja 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti antamiin 
määräyksiin. Tätä asetusta ei tulisi miltään 
osin tulkita siten, että siinä asetetaan 
yleinen valvontavelvoite, aktiivisen 
tiedonhankinnan velvoite tai 
palveluntarjoajien yleinen velvoite 
toteuttaa laittomaan sisältöön liittyviä 
ennakoivia toimenpiteitä. Tietojen 
minimoinnin periaatteen mukaisesti ja 
luvattoman luovuttamisen, 
identiteettivarkauden ja muunlaisen 
henkilötietojen väärinkäytön estämiseksi 
vastaanottajilla olisi oltava oikeus käyttää 
palveluja ja maksaa niistä anonyymisti 
aina, kun tämä on kohtuullisin toimin 
mahdollista. Tätä olisi sovellettava 
rajoittamatta unionin oikeudessa 
vahvistettujen, henkilötietojen suojaa 
koskevien velvoitteiden soveltamista. 
Palveluntarjoajat voivat sallia 
palvelujensa anonyymin käytön 
pidättymällä keräämästä vastaanottajaa ja 
hänen toimintaansa verkossa koskevia 
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henkilötietoja ja olemalla estämättä 
vastaanottajia käyttämästä anonymisoivia 
verkkoja palveluun pääsemiseksi. 
Anonyymeja maksuja voidaan tehdä 
esimerkiksi maksamalla käteisellä tai 
käyttämällä käteisellä maksettuja 
arvoseteleitä tai ennalta maksettuja 
maksuvälineitä. 
(Tekninen huomautus: LIBE ehdottaa 
tarkistuksen yhdistämistä IMCO-
valiokunnan tarkistukseen 25.)

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappale, jossa selvitetään LIBE-valiokunnan tarkistusta 520.
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Tarkistus 518/rev
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 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 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tällaisten laittoman sisällön 
torjuntaa koskevien määräysten alueellinen 
soveltamisala olisi määriteltävä selkeästi 
sellaisen sovellettavan unionin tai 
kansallisen lainsäädännön perusteella, joka 
mahdollistaa määräyksen antamisen, eikä 
sen tulisi ylittää sitä, mikä on ehdottoman 
välttämätöntä määräyksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Määräyksen antaneen 
kansallisen lainkäyttö- tai 
hallintoviranomaisen olisi tältä osin 
tasapainotettava päämäärä, johon 
määräyksellä pyritään sen antamisen 
mahdollistavan oikeusperustan mukaisesti, 
kaikkien niiden kolmansien osapuolten 
oikeuksien ja oikeutettujen etujen kanssa, 
joihin määräys voi vaikuttaa, ja erityisesti 
niiden perusoikeuskirjassa taattujen 
perusoikeuksien kanssa. Jos tiettyihin 
tietoihin viittaavalla määräyksellä voi olla 
vaikutuksia kyseisen viranomaisen 
jäsenvaltion alueen ulkopuolella, 
viranomaisen olisi lisäksi arvioitava, onko 
todennäköistä, että kyseiset tiedot ovat 
laitonta sisältöä muissa asianomaisissa 
jäsenvaltioissa, ja tarvittaessa otettava 
huomioon asiaa koskevat unionin oikeuden 
tai kansainvälisen oikeuden säännöt ja 
kansainvälinen kohteliaisuus (comitas 
gentium).

(31) Tällaisten laittoman sisällön 
torjuntaa koskevien määräysten alueellinen 
soveltamisala olisi määriteltävä selkeästi 
sellaisen sovellettavan unionin tai 
kansallisen lainsäädännön perusteella, joka 
mahdollistaa määräyksen antamisen, eikä 
sen tulisi ylittää sitä, mikä on ehdottoman 
välttämätöntä määräyksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Määräyksen antaneen 
kansallisen lainkäyttö- tai 
hallintoviranomaisen olisi tältä osin 
tasapainotettava päämäärä, johon 
määräyksellä pyritään sen antamisen 
mahdollistavan oikeusperustan mukaisesti, 
kaikkien niiden kolmansien osapuolten 
oikeuksien ja oikeutettujen etujen kanssa, 
joihin määräys voi vaikuttaa, ja erityisesti 
niiden perusoikeuskirjassa taattujen 
perusoikeuksien kanssa. Jos tiettyihin 
tietoihin viittaavalla määräyksellä voi olla 
vaikutuksia kyseisen viranomaisen 
jäsenvaltion alueen ulkopuolella, 
viranomaisen olisi lisäksi arvioitava, onko 
todennäköistä, että kyseiset tiedot ovat 
laitonta sisältöä muissa asianomaisissa 
jäsenvaltioissa, ja tarvittaessa otettava 
huomioon asiaa koskevat unionin oikeuden 
tai kansainvälisen oikeuden säännöt ja 
kansainvälinen kohteliaisuus (comitas 
gentium). Välityspalvelujen tarjoajia ei 
pitäisi oikeudellisesti velvoittaa 
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poistamaan sisältöä, joka on laillista 
niiden sijoittautumismaassa. 
Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
voitava määrätä unionin ulkopuolella 
laillisesti julkaistun sisällön estämisestä 
ainoastaan sen jäsenvaltion alueella, 
johon mainitut toimivaltaiset viranomaiset 
ovat sijoittautuneet. Tämä ei saisi 
rajoittaa palveluntarjoajien oikeutta 
arvioida, onko tietty sisältö niiden ehtojen 
mukaista, ja sen jälkeen poistaa ehtojen 
vastainen sisältö, vaikka se ei olekaan 
laitonta niiden sijoittautumismaassa.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappale, jossa selvitetään LIBE-valiokunnan tarkistuksia 527–529.
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Tarkistus 519/rev
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 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 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta luotaisiin oikeusvarmuutta 
eikä estettäisi toimia, joiden tavoitteena on 
havaita, tunnistaa ja torjua laitonta sisältöä 
ja joita välityspalvelujen tarjoajat saattavat 
vapaaehtoisesti toteuttaa, olisi 
selvennettävä, että pelkästään se, että 
palveluntarjoajat toteuttavat tällaisia 
toimia, ei johda siihen, että tässä 
asetuksessa säädetyt vastuuvapautukset 
eivät ole käytettävissä, edellyttäen että 
kyseiset toimet toteutetaan vilpittömässä 
mielessä ja huolellisesti. Lisäksi on 
aiheellista selventää, että pelkästään sen, 
että kyseiset palveluntarjoajat toteuttavat 
vilpittömässä mielessä toimenpiteitä 
noudattaakseen ehtojensa täytäntöönpanon 
osalta unionin oikeuden vaatimuksia, 
mukaan lukien tässä asetuksessa säädetyt 
vaatimukset, ei tulisi johtaa siihen, että 
kyseiset vastuuvapautukset eivät ole 
käytettävissä. Sen vuoksi tällaisia 
toimintoja ja toimenpiteitä, joita tietty 
palveluntarjoaja on mahdollisesti 
toteuttanut, ei tulisi ottaa huomioon 
määritettäessä, voiko palveluntarjoaja 
vedota vastuuvapautukseen, erityisesti siltä 
osin, tarjoaako palveluntarjoaja palvelunsa 
neutraalisti ja voiko se näin ollen kuulua 
kyseisen säännöksen soveltamisalaan, 
ilman että tämä sääntö kuitenkaan 
merkitsisi sitä, että palveluntarjoaja voi 

(25) Jotta luotaisiin oikeusvarmuutta 
eikä estettäisi toimia, joiden tavoitteena on 
havaita, tunnistaa ja torjua laitonta sisältöä 
ja joita välityspalvelujen tarjoajat saattavat 
vapaaehtoisesti toteuttaa, olisi 
selvennettävä, että pelkästään se, että 
palveluntarjoajat toteuttavat tällaisia 
toimia, ei johda siihen, että tässä 
asetuksessa säädetyt vastuuvapautukset 
eivät ole käytettävissä, edellyttäen että 
kyseiset toimet toteutetaan vilpittömässä 
mielessä ja huolellisesti. Automatisoiduilla 
välineillä ei nykyisellään pystytä 
erottamaan laitonta sisältöä sisällöstä, 
joka on tietyssä yhteydessä laillista, ja 
siksi ne johtavat rutiininomaisesti laillisen 
sisällön liialliseen estämiseen. Ihmisen 
suorittama automatisoitujen raporttien 
arviointi, jonka palveluntarjoajat tai 
niiden toimeksisaajat toteuttavat, ei täysin 
ratkaise tätä ongelmaa, etenkään jos 
tehtävä ulkoistetaan yksityisten 
toimeksisaajien henkilöstölle, jolta 
puuttuu riittävä riippumattomuus, 
pätevyys tai vastuuvelvollisuus. 
Automatisoituihin välineisiin tai 
latauksen yhteydessä tapahtuvaan sisällön 
suodatukseen perustuvat 
ennakkovalvontatoimenpiteet olisi 
poikkeuksellisesti sallittava, jos 
automatisoitu päätös rajoitetaan 
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välttämättä vedota siihen. luotettavalla tavalla koskemaan tietoja, 
jotka on aiemmin luokiteltu selvästi 
laittomiksi, niiden asiayhteydestä sekä ne 
tarjonneen vastaanottajan 
henkilöllisyydestä ja aikomuksesta 
riippumatta. Roskapostin kaltaisen 
automaattisesti toimitetun sisällön 
suodattaminen olisi sallittava. Lisäksi on 
aiheellista selventää, että pelkästään sen, 
että kyseiset palveluntarjoajat toteuttavat 
vilpittömässä mielessä toimenpiteitä 
noudattaakseen ehtojensa täytäntöönpanon 
osalta unionin oikeuden vaatimuksia, 
mukaan lukien tässä asetuksessa säädetyt 
vaatimukset, ei tulisi johtaa siihen, että 
kyseiset vastuuvapautukset eivät ole 
käytettävissä. Sen vuoksi tällaisia 
toimintoja ja toimenpiteitä, joita tietty 
palveluntarjoaja on mahdollisesti 
toteuttanut, ei tulisi ottaa huomioon 
määritettäessä, voiko palveluntarjoaja 
vedota vastuuvapautukseen, erityisesti siltä 
osin, tarjoaako palveluntarjoaja palvelunsa 
neutraalisti ja voiko se näin ollen kuulua 
kyseisen säännöksen soveltamisalaan, 
ilman että tämä sääntö kuitenkaan 
merkitsisi sitä, että palveluntarjoaja voi 
välttämättä vedota siihen.

(Tekninen huomautus: Tekninen 
huomautus: LIBE ehdottaa tarkistuksen 
yhdistämistä IMCO-valiokunnan 
tarkistukseen 21.)

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappale, jossa selvitetään LIBE-valiokunnan tarkistusta 540.


