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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan komissio julkaisi 15. joulukuuta 2020 lainsäädäntöehdotuksensa 
digipalvelusäädökseksi, joka on merkittävä edistysaskel verkkosisällön sääntelyssä unionin 
tasolla erityisesti verkkoturvallisuuden ja perusoikeuksien suojelun takaamiseksi 
digitaalisessa ympäristössä. 

Ehdotetulla asetuksella pyritään lisäämään vastuuvelvollisuutta verkkoympäristössä 
asettamalla verkkoalustoille velvoitteita toteuttaa toimia laitonta sisältöä vastaan samalla, kun 
lisätään avoimuutta ja jäljitettävyyttä alustojen käyttäjien kannalta ja parannetaan 
raportointijärjestelmiä. 

Asetus muodostaa yleissäännöksen (lex generalis), jolla asetetaan horisontaalisia ja 
yhdenmukaistettuja vaatimuksia monenlaisille verkkoalustoille. Ehdotuksella pyritään myös 
tarkistamaan direktiivin 2000/13/EY (sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi) 
vastuujärjestelmää erityisesti korvaamalla ilmoitus- ja poistamismekanismit ilmoitus- ja 
toimintamekanismeilla. Tällainen järjestelmä sekä periaate, jonka mukaan palveluntarjoajille 
ei aseteta yleistä valvontavelvoitetta, ovat olleet direktiivin (EU) 2018/1808 (audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskeva direktiivi) perustana videonjakoalustojen sääntelyssä.

Tällaisella kaikenkattavalla lähestymistavalla voi kuitenkin olla tahattomia seurauksia, ja sillä 
voidaan puuttua alakohtaiseen lainsäädäntöön. Media- ja audiovisuaalialalla tämä johtaa 
päällekkäisyyksiin kansallisen ja unionin tason lainsäädännön kanssa sekä oikeudelliseen 
epävarmuuteen ja oikeudellisiin eroihin. Samalla se rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuuksia 
toteuttaa sääntelytoimenpiteitä verkossa toimiviin välityspalvelujen tarjoajiin liittyvien 
kulttuuristen ongelmien ratkaisemiseksi.

Valmistelija suhtautuu ehdotukseen yleisesti ottaen myönteisesti. Valmistelija tukee sen 
päätavoitteita mutta haluaisi kuitenkin korostaa, että asetuksessa olisi annettava käyttäjille 
mahdollisuus saada jatkossakin pääsy sisältöihin, jotka heijastelevat tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta ja kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta, sekä luotettaviin uutisiin ja 
tietoihin siten, että samalla kunnioitetaan perusvapauksia, kuten sananvapautta. 

Valmistelija ehdottaa tässä yhteydessä useita tarkistuksia, joilla selvennetään ehdotettuja 
säännöksiä ja parannetaan niitä tavoitteita, jotka niillä pyritään saavuttamaan. 

Tarkemmin sanottuna lausuntoluonnoksen pääkohdat ovat seuraavat:

i) Varmistetaan oikeudellinen yhdenmukaisuus audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan 
direktiivin kanssa:

Asetuksella muutetaan sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin tiettyjä säännöksiä ja 
ehdotetaan useita artikloja (ehdotuksen 14 artiklasta eteenpäin), jotka ovat päällekkäisiä 
audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 28 b artiklan kanssa tai kattavat sen 
osittain. Sen vuoksi on erittäin tärkeää varmistaa, että tällainen tarkistaminen ei vaikuta 
tarkistettuun audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaan direktiiviin sisältyvään 
videonjakoalustojen sääntelyyn. Valmistelija pitää ratkaisevan tärkeänä, että direktiivi on 
jatkossakin keskeinen oikeudellinen väline, jolla yhdenmukaistetaan audiovisuaaliseen 
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verkkosisältöön sovellettavia vaatimuksia unionin tasolla. Siksi on selvennettävä, että asetus 
ei vaikuta nykyisiin tai tuleviin alakohtaisiin toimenpiteisiin eikä toimenpiteisiin, joilla 
pyritään edistämään kulttuurista monimuotoisuutta, tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta.

ii) Yhdenmukaistetaan laittoman sisällön poistamista koskevat nykyiset säännöt:

Valmistelija suhtautuu myönteisesti siihen, että sähköistä kaupankäyntiä koskevassa 
direktiivissä käyttöön otetun vastuujärjestelmän yleiset periaatteet on säilytetty, ja kannattaa 
ehdotettuja ilmoitus- ja toimintamekanismeja perusluonteisena vaatimuksena kaikille 
digitaalisilla sisämarkkinoilla palveluja tarjoaville alustoille. 

Selkeät määritelmät ja tehokkaat menettelyt ovat tässä erittäin tärkeitä. Lisäksi kun on kyse 
laittomasta sisällöstä, kuten terrorismiin yllyttämisestä, vihapuheesta tai lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalista, sekä teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksista, on 
olennaisen tärkeää varmistaa, että palveluntarjoajat toteuttavat nopeita ja tehokkaita 
toimenpiteitä lyhyessä ajassa poistaakseen laittoman sisällön palveluistaan ja myös 
varmistaakseen, että tällaiseen sisältöön ei ole pääsyä sen jälkeen, kun se on poistettu.

iii) Toimituksellinen vastuu: 

Mediapalvelujen tarjoajia säännellään tiukasti sekä unionin että kansallisella tasolla, ja niiden 
toimintaa ohjaavat ammattimaiset toimitukselliset normit riippumatta siitä, miten niiden 
sisältöä ja palveluja kulutetaan. Näin ollen on olennaisen tärkeää suojella toimituksellista 
riippumattomuutta media-alalla. Tässä yhteydessä valmistelija katsoo, että kaupallisten 
verkkoalustojen ei pitäisi antaa hoitaa valvontatehtävää sellaisilta palveluntarjoajilta peräisin 
olevan laillisesti levitetyn verkkosisällön osalta, joilla on toimituksellinen vastuu ja jotka 
noudattavat johdonmukaisesti unionin ja kansallista lainsäädäntöä sekä journalistisia ja 
toimituksellisia periaatteita. Mediapalvelujen tarjoajien olisi myös oltava yksin vastuussa 
tuottamastaan sisällöstä ja tuottamistaan palveluista, koska alustojen ei voida katsoa olevan 
vastuussa mediapalvelujen tarjoajien niiden alustoilla tarjoamasta sisällöstä. 

iv) Lisätään avoimuutta: 

Valmistelija katsoo, että asetuksessa olisi vahvistettava avoimuutta koskevat korkeatasoiset 
vaatimukset kaikille verkkoalustoille algoritmisten päätöksentekoprosessien ja 
sisältösuositusten suhteen. On olennaisen tärkeää, että käyttäjät ymmärtävät paremmin, miten 
alustojen suosittelujärjestelmät vaikuttavat sisällön ja palvelujen näkyvyyteen, 
saavutettavuuteen ja saatavuuteen verkossa, koska algoritmeihin perustuvilla 
sisältösuosituksilla voi olla vakavia vaikutuksia kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jäsenvaltiot antavat enenevässä 
määrin tai harkitsevat antavansa kansallista 
lainsäädäntöä tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvista kysymyksistä ja 
asettavat erityisesti välityspalvelujen 
tarjoajille huolellisuusvaatimuksia. Nämä 
toisistaan poikkeavat kansalliset lait 
vaikuttavat sisämarkkinoihin kielteisesti 
ottaen huomioon näiden palvelujen 
tarjoamiseen yleisesti käytetyn internetin 
luontainen rajatylittävä luonne. 
Perussopimuksen 26 artiklan mukaan 
sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole 
sisäisiä rajoja ja jolla turvataan tavaroiden 
ja palvelujen vapaa liikkuvuus sekä 
sijoittautumisvapaus. Olisi 
yhdenmukaistettava ehdot, jotka koskevat 
välityspalvelujen tarjoamista kaikkialla 
sisämarkkinoilla, jotta yritykset pääsisivät 
uusille markkinoille ja voisivat hyödyntää 
sisämarkkinoiden etuja ja jotta kuluttajien 
ja muiden palvelujen vastaanottajien 
valinnanmahdollisuudet lisääntyisivät.

(2) Jäsenvaltiot antavat enenevässä 
määrin tai harkitsevat antavansa kansallista 
lainsäädäntöä tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvista kysymyksistä ja 
asettavat erityisesti välityspalvelujen 
tarjoajille huolellisuusvaatimuksia. Nämä 
toisistaan poikkeavat kansalliset lait 
vaikuttavat sisämarkkinoihin kielteisesti 
ottaen huomioon näiden palvelujen 
tarjoamiseen yleisesti käytetyn internetin 
luontainen rajatylittävä luonne. 
Perussopimuksen 26 artiklan mukaan 
sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole 
sisäisiä rajoja ja jolla turvataan tavaroiden 
ja palvelujen vapaa liikkuvuus sekä 
sijoittautumisvapaus. Olisi 
yhdenmukaistettava ehdot, jotka koskevat 
välityspalvelujen tarjoamista kaikkialla 
sisämarkkinoilla, jotta yritykset pääsisivät 
uusille markkinoille ja voisivat hyödyntää 
sisämarkkinoiden etuja ja jotta kuluttajien 
ja muiden palvelujen vastaanottajien 
valinnanmahdollisuudet ja oikeudet 
lisääntyisivät.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Välityspalvelujen tarjoajien 
vastuullinen ja huolellinen käyttäytyminen 
on olennaisen tärkeää, jotta 
verkkoympäristöstä muodostuu turvallinen, 
ennakoitava ja luotettava ja jotta unionin 
kansalaiset ja muut henkilöt voivat käyttää 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, 
jäljempänä ’perusoikeuskirja’, taattuja 
perusoikeuksiaan, erityisesti 

(3) Välityspalvelujen tarjoajien 
vastuullinen ja huolellinen käyttäytyminen 
on olennaisen tärkeää, jotta 
verkkoympäristöstä muodostuu turvallinen, 
ennakoitava ja luotettava ja jotta unionin 
kansalaiset ja muut henkilöt voivat käyttää 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, 
jäljempänä ’perusoikeuskirja’, taattuja 
perusoikeuksiaan. Näihin oikeuksiin 
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sananvapautta ja tiedonvälityksen 
vapautta, elinkeinovapautta ja oikeutta 
syrjimättömyyteen.

sisältyvät muiden muassa oikeus 
sananvapauteen ja tiedonvälityksen 
vapauteen, tiedotusvälineiden vapaus ja 
moniarvoisuus, oikeus yksityisyyteen ja 
henkilötietojen suojaan, elinkeinovapaus, 
oikeus ihmisarvoon, lapsen oikeudet, 
oikeus omaisuuden, mukaan lukien 
teollis- ja tekijänoikeudet, suojaan ja 
oikeus syrjimättömyyteen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällä asetuksella olisi täydennettävä 
sääntöjä, jotka johtuvat muista unionin 
oikeuden säädöksistä, joilla säännellään 
välityspalvelujen tarjoamisen tiettyjä 
näkökohtia, erityisesti direktiivistä 
2000/31/EY, lukuun ottamatta tällä 
asetuksella tehtyjä muutoksia, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivistä 
2010/13/EU, sellaisena kuin se on 
muutettuna,28 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksesta (EU) …/..29 
(asetusehdotus verkossa tapahtuvan 
terroristisen sisällön levittämisen 
estämisestä), mutta sillä ei kuitenkaan tulisi 
vaikuttaa kyseisten sääntöjen 
soveltamiseen. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa ei puututa kyseisiin muihin 
säädöksiin, joita on pidettävä 
erityissäännöksinä (lex specialis) suhteessa 
tässä asetuksessa vahvistettuun yleisesti 
sovellettavaan kehykseen. Tämän 
asetuksen sääntöjä sovelletaan kuitenkin 
kysymyksiin, joita kyseisissä muissa 
säädöksissä ei käsitellä lainkaan tai 
kaikilta osin, sekä kysymyksiin, joiden 
osalta kyseisissä muissa säädöksissä 
jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus 
toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä kansallisella 
tasolla.

(9) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
unionin toissijaista toimivaltaa ottaa 
kulttuuriin liittyvät näkökohdat huomioon 
toiminnassaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 
artiklan 4 kohdan mukaisesti, eikä se saisi 
vaikuttaa jäsenvaltioiden toimivaltaan 
niiden kulttuuripolitiikan alalla, erityisesti 
kun on kyse välityspalvelujen tarjoajille 
osoitetuista kansallisista toimenpiteistä, 
jotta voidaan suojella sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta sekä 
tiedotusvälineiden vapautta ja vaalia 
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta sekä 
kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta. Tällä asetuksella olisi 
täydennettävä sääntöjä, jotka johtuvat 
muista unionin oikeuden säädöksistä, joilla 
säännellään välityspalvelujen tarjoamisen 
tiettyjä näkökohtia, erityisesti direktiivistä 
2000/31/EY, lukuun ottamatta tällä 
asetuksella tehtyjä muutoksia, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivistä 
2010/13/EU, sellaisena kuin se on 
muutettuna, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksesta (EU) …/.. 
(asetusehdotus verkossa tapahtuvan 
terroristisen sisällön levittämisen 
estämisestä), mutta sillä ei kuitenkaan tulisi 
vaikuttaa kyseisten sääntöjen 
soveltamiseen. Sen vuoksi tässä 
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asetuksessa ei puututa kyseisiin muihin 
säädöksiin, joita on pidettävä 
erityissäännöksinä (lex specialis) suhteessa 
tässä asetuksessa vahvistettuun yleisesti 
sovellettavaan kehykseen. Tämän 
asetuksen sääntöjä sovelletaan kuitenkin 
vaikuttamatta jäsenvaltioiden 
toimivaltaan hyväksyä ja kehittää edelleen 
lakeja, asetuksia ja muita toimenpiteitä 
sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden turvaamiseksi ja edistämiseksi 
tiedotusvälineissä siten, että edistetään 
lehdistönvapautta perusoikeuskirjan 
mukaisesti sekä kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta. Kun kyseisissä 
säädöksissä jätetään jäsenvaltioille 
mahdollisuus toteuttaa tiettyjä 
toimenpiteitä kansallisella tasolla, tämä 
asetus ei saisi vaikuttaa tähän 
mahdollisuuteen eikä erityisesti 
jäsenvaltioiden oikeuteen hyväksyä 
tiukempia toimenpiteitä. Jos yhtäältä 
tämä asetus ja toisaalta direktiivi 
2010/13/EU tai jäsenvaltioiden mainitun 
direktiivin noudattamiseksi hyväksymät, 
kansallisen lainsäädännön osaksi 
saattamiseen tarkoitetut välineet ovat 
ristiriidassa keskenään, viimeksi 
mainituilla olisi oltava etusija.

__________________ __________________
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä 
maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskeva direktiivi) (ETA:n 
kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 
95, 15.4.2010, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä 
maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskeva direktiivi) (ETA:n 
kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 
95, 15.4.2010, s. 1).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) …/.. – asetusehdotus verkossa 
tapahtuvan terroristisen sisällön 
levittämisen estämisestä.

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) …/.. – asetusehdotus verkossa 
tapahtuvan terroristisen sisällön 
levittämisen estämisestä.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Olisi selvennettävä, että tämä asetus 
ei vaikuta tekijänoikeutta ja lähioikeuksia 
koskeviin unionin oikeuden sääntöihin. 
Niissä vahvistetaan erityiset säännöt ja 
menettelyt, joihin ei tulisi kohdistua 
vaikutuksia.

(11) Olisi selvennettävä, että tämä asetus 
ei vaikuta tekijänoikeutta ja lähioikeuksia 
koskeviin unionin oikeuden sääntöihin eikä 
etenkään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin (EU) 2019/7901 a, 
sellaisena kuin se on saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Niissä 
vahvistetaan erityiset säännöt ja menettelyt, 
joihin ei tulisi kohdistua vaikutuksia. 
Kaiken kaikkiaan tällä asetuksella on 
tarpeen varmistaa oikeusvarmuus 
alustoille ja turvata käyttäjien 
perusoikeudet. Mikään tämän asetuksen 
säännös ei saisi johtaa epäedullisempiin 
ratkaisuihin tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien korkeatasoisen suojelun 
takaamiseksi kuin se, joka on käytössä 
ennen sen voimaantuloa tai sen jälkeen 
kirjallisen ja taiteellisen omaisuuden 
suojelua koskevassa unionin ja sen 
jäsenvaltioiden positiivisessa oikeudessa.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/790, annettu 
17 päivänä huhtikuuta 2019, 
tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista 
digitaalisilla sisämarkkinoilla ja 
direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY 
muuttamisesta (EUVL L 130, 17.5.2019, 
s. 92).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voidaan varmistaa 
verkkoympäristön turvallisuus, 
ennakoitavuus ja luotettavuus, tässä 

(12) Tällä hetkellä ”laittoman sisällön” 
määritelmät vaihtelevat kansallisen 
lainsäädännön mukaan, ja tämän termin 
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asetuksessa ”laittoman sisällön” käsite olisi 
määriteltävä laajasti. Käsite kattaa myös 
tiedon, joka liittyy laittomaan sisältöön ja 
laittomiin tuotteisiin, palveluihin ja 
toimintaan. Tämä käsite olisi erityisesti 
ymmärrettävä siten, että sillä tarkoitetaan 
muodosta riippumatta tietoja, jotka ovat 
sovellettavan lainsäädännön mukaan joko 
itsessään laittomia, kuten laiton vihapuhe 
tai terroristinen sisältö ja laiton syrjivä 
sisältö, tai jotka liittyvät laittomaan 
toimintaan, kuten lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä esittävien kuvien 
jakaminen, yksityisten kuvien 
lainvastainen, ilman lupaa tapahtuva 
jakaminen, verkkoahdistelu, 
vaatimustenvastaisten tai väärennettyjen 
tuotteiden myynti, tekijänoikeudella 
suojatun aineiston luvaton käyttö taikka 
toiminta, johon liittyy 
kuluttajansuojalainsäädännön rikkomista. 
Tältä osin sillä ei ole merkitystä, johtuuko 
tietojen tai toiminnan lainvastaisuus 
unionin oikeudesta vai unionin oikeuden 
mukaisesta kansallisesta oikeudesta, ja 
mikä on kyseisen oikeuden täsmällinen 
luonne tai kohde.

monitulkintaiset määritelmät asetuksessa 
loisivat ennakoimattoman sääntely-
ympäristön kaikille digitaalisten 
palvelujen tarjoajille Euroopassa. Ilman 
selkeää määritelmää digitaalisten 
palvelujen tarjoajiin ja välittäjiin 
sovellettaisiin vaikeaselkoisia ja 
kohtuuttomia vaatimuksia. Epäselvyys sen 
suhteen, mikä on laitonta sisältöä, voisi 
saada palveluntarjoajia ja välittäjiä 
virheellisesti rajoittamaan tietyntyyppistä 
sisältöä, mikä vahingoittaisi 
perusoikeuksia, kuten sanan- ja 
mielipiteenvapautta. Jotta voidaan siten 
varmistaa verkkoympäristön turvallisuus, 
ennakoitavuus ja luotettavuus, tässä 
asetuksessa ”laittoman sisällön” käsitteen 
olisi nojattava yleiseen periaatteeseen, 
jonka mukaan kaiken, mikä on laitonta 
verkon ulkopuolella, olisi oltava laitonta 
myös verkossa ja kaiken, mikä on laillista 
verkon ulkopuolella, olisi oltava laillista 
myös verkossa. Käsite olisi myös 
määriteltävä asianmukaisesti niin, että se 
kattaa tiedon, joka liittyy laittomaan 
sisältöön ja laittomiin tuotteisiin, 
palveluihin ja toimintaan. Tämä käsite olisi 
erityisesti ymmärrettävä siten, että sillä 
tarkoitetaan muodosta riippumatta tietoja, 
jotka ovat sovellettavan lainsäädännön 
mukaan joko itsessään laittomia, kuten 
laiton vihapuhe tai terroristinen sisältö ja 
laiton syrjivä sisältö, tai jotka liittyvät 
laittomaan toimintaan, kuten lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävien 
kuvien jakaminen, yksityisten kuvien 
lainvastainen, ilman lupaa tapahtuva 
jakaminen, verkkoahdistelu, 
vaatimustenvastaisten tai väärennettyjen 
tuotteiden myynti, tekijänoikeudella 
suojatun aineiston luvaton käyttö tai laiton 
levittäminen taikka toiminta, johon liittyy 
kuluttajansuojalainsäädännön rikkomista. 
Tältä osin sillä ei ole merkitystä, johtuuko 
tietojen tai toiminnan lainvastaisuus 
unionin oikeudesta vai unionin oikeuden 
mukaisesta kansallisesta oikeudesta, ja 
mikä on kyseisen oikeuden täsmällinen 
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luonne tai kohde.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kun otetaan huomioon kyseisten 
palvelujen erityispiirteet ja vastaava tarve 
asettaa niiden tarjoajille tiettyjä 
erityisvelvoitteita, on tarpeen erottaa tässä 
asetuksessa määritellyssä 
säilytyspalvelujen tarjoajien laajemmassa 
luokassa verkkoalustojen alaluokka. 
Verkkoalustat, kuten sosiaaliset verkostot 
tai verkossa toimivat markkinapaikat, olisi 
määriteltävä säilytyspalvelujen tarjoajiksi, 
jotka säilyttävät palvelun vastaanottajien 
toimittamat tiedot niiden pyynnöstä ja 
lisäksi levittävät näitä tietoja yleisölle, 
tälläkin kertaa niiden pyynnöstä. Jotta 
vältettäisiin liian laajojen velvoitteiden 
asettaminen, säilytyspalvelujen tarjoajia ei 
kuitenkaan tulisi katsoa verkkoalustoiksi, 
jos levittäminen yleisölle on jonkin muun 
palvelun vain vähäinen ja puhtaasti 
täydentävä tekijä, asianomaista 
ominaisuutta ei objektiivisista teknisistä 
syistä voida käyttää ilman kyseistä toista 
pääasiallista palvelua, eikä asianomaisen 
ominaisuuden sisällyttäminen toiseen 
palveluun ole keino kiertää 
verkkoalustoihin sovellettavia tämän 
asetuksen sääntöjä. Esimerkiksi 
verkkosanomalehden kommenttiosio voisi 
olla tällainen ominaisuus, jos on selvää, 
että osio on liitännäinen pääpalveluun 
nähden, jota uutisten julkaiseminen 
kustantajan toimituksellisella vastuulla 
edustaa.

(13) Kun otetaan huomioon kyseisten 
palvelujen erityispiirteet ja vastaava tarve 
asettaa niiden tarjoajille tiettyjä 
erityisvelvoitteita, on tarpeen erottaa tässä 
asetuksessa määritellyssä 
säilytyspalvelujen tarjoajien laajemmassa 
luokassa verkkoalustojen alaluokka. 
Verkkoalustat, kuten sosiaaliset verkostot, 
hakukoneet, sisällönjakoalustat tai 
verkkomarkkinapaikat, olisi määriteltävä 
säilytyspalvelujen tarjoajiksi, jotka 
säilyttävät palvelun vastaanottajien 
toimittamat tiedot niiden pyynnöstä ja 
lisäksi levittävät näitä tietoja yleisölle, 
tälläkin kertaa niiden pyynnöstä. Jotta 
vältettäisiin liian laajojen velvoitteiden 
asettaminen, säilytyspalvelujen tarjoajia ei 
kuitenkaan tulisi katsoa tässä asetuksessa 
tarkoitetuiksi verkkoalustoiksi, jos 
levittäminen yleisölle on jonkin muun 
palvelun vain vähäinen ja puhtaasti 
täydentävä tekijä, asianomaista 
ominaisuutta ei objektiivisista teknisistä 
syistä voida käyttää ilman kyseistä toista 
pääasiallista palvelua, eikä asianomaisen 
ominaisuuden sisällyttäminen toiseen 
palveluun ole keino kiertää 
verkkoalustoihin sovellettavia tämän 
asetuksen sääntöjä. Esimerkiksi 
verkkosanomalehden kommenttiosio voisi 
olla tällainen ominaisuus, jos on selvää, 
että osio on liitännäinen pääpalveluun 
nähden, jota uutisten julkaiseminen 
kustantajan toimituksellisella vastuulla 
edustaa.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Sen varmistaminen, että 
välityspalvelujen tarjoajat voivat toteuttaa 
tietojen tehokkaan päästä-päähän-
salauksen, on olennaisen tärkeää 
digitaalisia palveluja kohtaan tunnetun 
luottamuksen ja niiden suojauksen 
kannalta digitaalisilla sisämarkkinoilla, ja 
se estää tehokkaasti sivullisten 
luvattoman pääsyn tietoihin.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tässä asetuksessa säädettyjä 
vastuuvapautuksia ei tulisi soveltaa, jos 
välityspalvelujen tarjoajalla on sen sijaan, 
että se suorittaisi palvelun neutraalisti 
käsittelemällä täysin teknisesti ja 
automaattisesti palvelun vastaanottajan 
toimittamia tietoja, aktiivinen rooli, jonka 
vuoksi se tuntee tallennetut tiedot tai 
valvoo niitä. Näiden vapautusten ei näin 
ollen tulisi koskea vastuuta tiedoista, jotka 
eivät ole peräisin palvelun vastaanottajalta 
vaan välityspalvelun tarjoajalta itseltään, 
mukaan lukien tapaukset, joissa tiedot on 
kehitetty kyseisen palveluntarjoajan 
toimituksellisella vastuulla.

(18) Tässä asetuksessa säädettyjä 
vastuuvapautuksia ei tulisi soveltaa, jos 
välityspalvelujen tarjoajalla on sen sijaan, 
että se suorittaisi palvelun neutraalisti 
käsittelemällä täysin teknisesti, 
automaattisesti ja passiivisesti palvelun 
vastaanottajan toimittamia tietoja, 
aktiivinen rooli, jonka vuoksi se tuntee 
tallennetut tiedot tai valvoo niitä. Näiden 
vapautusten ei näin ollen tulisi koskea 
vastuuta tiedoista, jotka eivät ole peräisin 
palvelun vastaanottajalta vaan 
välityspalvelun tarjoajalta itseltään, 
mukaan lukien mutta eivät ainoastaan 
tapaukset, joissa palveluntarjoaja optimoi, 
promotoi tai moderoi sisältöä tavalla, joka 
ulottuu sisällön selaamisessa ehdottoman 
välttämättömiä perusluonteisia haku- ja 
indeksointitoimintoja pidemmälle, tai 
yllyttää käyttäjiä lataamaan sisältöä, 
riippumatta siitä, onko prosessi 
automatisoitu, sekä tapaukset, joissa tiedot 
on kehitetty kyseisen palveluntarjoajan 
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toimituksellisella vastuulla.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Direktiivissä 2000/31/EY 
säädetään, että poikkeukset vastuusta 
koskevat ainoastaan tapauksia, joissa 
tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan 
toiminta rajoittuu tietoverkon teknisenä 
operaattorina toimimiseen ja 
käyttöoikeuden tarjoamiseen 
viestintäverkkoon, jossa kolmansien 
osapuolten antamia tietoja siirretään tai 
talletetaan väliaikaisesti siten, että 
tarkoituksena on pelkästään tietojen 
siirron tehostaminen, ja että tämä 
toiminta on luonteeltaan puhtaasti 
teknistä, automaattista ja passiivista, 
jolloin tietoyhteiskunnan palvelun 
tarjoaja ei tunne siirrettäviä tai 
tallennettavia tietoja eikä valvo niitä. 
Tämä tarkoittaa, että kaikki aktiiviset 
palvelut jäävät rajoitetun vastuun 
järjestelmän ulkopuolelle. Tässä 
yhteydessä kyseisiä poikkeuksia ei 
myöskään pitäisi myöntää sellaisille 
välityspalvelujen tarjoajille, jotka eivät 
noudata tässä asetuksessa säädettyjä 
huolellisuusvelvoitteita.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jos välityspalvelujen tarjoaja tekee 
tietoisesti yhteistyötä palvelujen 
vastaanottajan kanssa laittoman toiminnan 

(20) Jos välityspalvelujen tarjoaja on 
yhteydessä palvelujen vastaanottajan 
kanssa laittoman toiminnan 
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harjoittamiseksi, se ei tarjoa palveluaan 
neutraalisti eikä sen näin ollen tulisi voida 
hyötyä tässä asetuksessa säädetyistä 
vastuuvapautuksista.

harjoittamiseksi, se ei tarjoa palveluaan 
neutraalisti eikä sen näin ollen tulisi voida 
hyötyä tässä asetuksessa säädetyistä 
vastuuvapautuksista.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Voidakseen hyötyä 
säilytyspalveluja koskevasta 
vastuuvapautuksesta palveluntarjoajan 
olisi, saatuaan tosiasiallista tietoa tai 
tultuaan tietoiseksi laittomasta sisällöstä, 
toimittava ripeästi kyseisen sisällön 
poistamiseksi tai siihen pääsyn estämiseksi. 
Tietojen poistamisessa ja tietoihin pääsyn 
estämisessä olisi noudatettava 
sananvapauden periaatetta. 
Palveluntarjoaja voi saada tällaisen 
tosiasiallisen tiedon tai tietämyksen 
erityisesti oma-aloitteisista tutkimuksistaan 
tai yksityishenkilöiden tai toimijoiden sille 
tämän asetuksen mukaisesti toimittamista 
ilmoituksista, jos kyseiset ilmoitukset ovat 
riittävän täsmällisiä ja riittävän perusteltuja 
niin, että huolellinen talouden toimija voi 
kohtuudella tunnistaa, arvioida ja 
tarvittaessa torjua väitettyä laitonta 
sisältöä.

(22) Voidakseen hyötyä 
säilytyspalveluja koskevasta 
vastuuvapautuksesta palveluntarjoajan 
olisi, saatuaan tosiasiallista tietoa tai 
tultuaan tietoiseksi laittomasta sisällöstä, 
toimittava ripeästi kyseisen sisällön 
poistamiseksi tai siihen pääsyn estämiseksi. 
Jotta voidaan varmistaa laittoman 
sisällön poistamisen yhdenmukainen 
täytäntöönpano kaikkialla unionissa, 
palveluntarjoajan olisi viipymättä 
poistettava mainittu laiton sisältö tai 
estettävä pääsy siihen. Käytännössä 
tällaisella määräyksellä poistaa laiton 
sisältö voitaisiin tehokkaasti puuttua myös 
siihen, että tämä laiton sisältö ilmestyy 
palveluun uudelleen. Jos hallinto- tai 
oikeusviranomainen määrää 
säilytyspalvelujen tarjoajan estämään 
rikkomiset, tällainen määräys olisi 
lähtökohtaisesti rajoitettava koskemaan 
tiettyä rikkomista ja palvelun tiettyjä osia, 
mutta se voidaan ulottaa koskemaan 
kyseisen tietyn sisällön kaikkia kappaleita, 
jotta voidaan tehokkaasti varmistaa, ettei 
sääntöjä rikkova sisältö ilmesty palveluun 
uudelleen, kun otetaan huomioon 
kyseisen laittoman sisällön aiheuttama 
mahdollinen haitta. Se, että laitonta 
sisältöä estetään ilmestymästä palveluun 
uudelleen, ei saisi missään olosuhteissa 
aiheuttaa yleistä valvontavelvoitetta tai 
palveluntarjoajan velvoitetta toteuttaa 
tutkimuksia ilman erityistä syytä, ja 
käyttöön on otettava suojatoimia, jotta 
sisällön poissa pitämistä koskevat 
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toimenpiteet eivät koskaan johda siihen, 
ettei laillinen sisältö ole käytettävissä. 
Olisi katsottava, että yleinen 
valvontavelvoite on olemassa, jos 
säilytyspalvelujen tarjoaja on velvollinen 
seulomaan täsmentämättömän määrän 
palvelun vastaanottajan antamia tietoja 
estääkseen tietyn sovellettavan lain 
rikkomisen. Tietojen poistamisessa ja 
tietoihin pääsyn estämisessä olisi 
kunnioitettava asianmukaisesti kaikkia 
perusoikeuskirjassa vahvistettuja asiaan 
liittyviä periaatteita, sananvapaus 
mukaan lukien. Palveluntarjoaja voi saada 
tosiasiallisen tiedon tai tietämyksen oma-
aloitteisista tutkimuksistaan tai 
yksityishenkilöiden tai toimijoiden sille 
tämän asetuksen mukaisesti toimittamista 
ilmoituksista, jos kyseiset ilmoitukset ovat 
riittävän täsmällisiä ja riittävän perusteltuja 
niin, että huolellinen talouden toimija voi 
kohtuudella tunnistaa, arvioida ja 
tarvittaessa torjua väitettyä laitonta 
sisältöä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta voidaan varmistaa kuluttajien 
tehokas suojelu heidän toteuttaessaan 
verkossa välitettyjä liiketoimia, tiettyjen 
säilytyspalvelujen tarjoajien, eli 
verkkoalustojen, jotka antavat kuluttajille 
mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia 
elinkeinonharjoittajien kanssa, ei tulisi 
voida hyötyä tässä asetuksessa säädetystä 
säilytyspalvelun tarjoajia koskevasta 
vastuuvapautuksesta, jos kyseiset 
verkkoalustat esittävät kyseessä oleviin 
liiketoimiin liittyvät asiaankuuluvat tiedot 
siten, että ne saavat kuluttajat uskomaan, 
että kyseiset verkkoalustat itse tai niiden 
määräysvallassa tai valvonnassa olevat 
palvelun vastaanottajat ovat antaneet tiedot 

(23) Jotta voidaan varmistaa kuluttajien 
tehokas suojelu heidän toteuttaessaan 
verkossa välitettyjä liiketoimia, tiettyjen 
säilytyspalvelujen tarjoajien, eli 
verkkoalustojen, jotka antavat kuluttajille 
mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia 
elinkeinonharjoittajien kanssa, ei tulisi 
voida hyötyä tässä asetuksessa säädetystä 
säilytyspalvelun tarjoajia koskevasta 
vastuuvapautuksesta, jos kyseiset 
verkkoalustat esittävät kyseessä oleviin 
liiketoimiin liittyvät asiaankuuluvat tiedot 
siten, että ne saavat kuluttajat uskomaan, 
että kyseiset verkkoalustat itse tai niiden 
määräysvallassa tai valvonnassa olevat 
palvelun vastaanottajat ovat antaneet tiedot 
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tai että kyseiset verkkoalustat tuntevat 
kyseiset tiedot tai valvovat niitä, vaikka 
tämä ei todellisuudessa olisi totta. Tässä 
yhteydessä olisi määritettävä objektiivisesti 
ja kaikkien merkityksellisten olosuhteiden 
perusteella, voiko esitystapa johtaa 
tällaiseen kohtuullisen valistuneen 
keskivertokuluttajan uskomukseen.

tai että kyseiset verkkoalustat tuntevat 
kyseiset tiedot tai valvovat niitä, vaikka 
tämä ei todellisuudessa olisi totta. Tässä 
yhteydessä olisi määritettävä objektiivisesti 
ja kaikkien merkityksellisten olosuhteiden 
perusteella, voiko esitystapa johtaa 
tällaiseen keskivertokuluttajan 
uskomukseen.

Tarkistus 13

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, jotka toteutetaan, 
jotta voidaan 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 
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välttämättä vedota siihen. välttämättä vedota siihen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Tämän asetuksen II luvun 
säännöissä keskitytään välityspalvelujen 
tarjoajien vapauttamiseen vastuusta. 
Huolimatta siitä, että näillä 
palveluntarjoajilla on yleisesti merkittävä 
rooli, on tärkeää muistaa, että laittoman 
verkkosisällön ja verkossa tapahtuvan 
laittoman toiminnan ongelmaa ei tulisi 
käsitellä niin, että kiinnitetään 
yksinomaan huomiota niiden vastuuseen 
ja velvollisuuksiin. Kun verkossa välitetty 
tai tallennettu laiton sisältö vaikuttaa 
kolmansiin osapuoliin, näiden olisi 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
ratkaisemaan tällaiseen sisältöön liittyviä 
konfliktitilanteita ilman kyseisten 
välityspalvelujen tarjoajien osallistumista. 
Palvelun vastaanottajien olisi katsottava 
olevan vastuussa tarjoamastaan laittomasta 
sisällöstä, jota ne saattavat levittää 
välityspalvelujen välityksellä, jos tällaisen 
vastuun määrittävän unionin ja kansallisen 
lainsäädännön asiaa koskevissa säännöissä 
niin säädetään. Tarvittaessa myös muiden 
toimijoiden, esimerkiksi suljetuissa 
verkkoympäristöissä toimivien ryhmien 
moderaattorien, varsinkin suurten ryhmien 
moderaattorien, olisi sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti autettava 
estämään laittoman sisällön leviäminen 
verkossa. Lisäksi silloin, kun tarvitaan 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien 
osallistumista, mukaan lukien 
välityspalvelujen tarjoajat, tällaista 
osallistumista koskevat pyynnöt tai 
määräykset olisi pääsääntöisesti osoitettava 
toimijalle, jolla on tekniset ja toiminnalliset 
valmiudet puuttua tiettyihin laittomiin 
sisältöihin, jotta voidaan estää ja 

(26) Tämän asetuksen II luvun 
säännöissä keskitytään välityspalvelujen 
tarjoajien vapauttamiseen vastuusta. Näillä 
palveluntarjoajilla on yleisesti merkittävä 
rooli, mikä on tärkeää muistaa. Monissa 
tapauksissa tällaiset palveluntarjoajat 
saattavat pystyä parhaiten ratkaisemaan 
laittoman sisällön ja toiminnan ongelman 
poistamalla tällaisen sisällön tai 
rajoittamalla pääsyä siihen taikka 
lopettamalla tällaisen toiminnan. Palvelun 
vastaanottajien olisi katsottava olevan 
vastuussa tarjoamastaan laittomasta 
sisällöstä, jota ne saattavat levittää 
välityspalvelujen välityksellä, jos tällaisen 
vastuun määrittävän unionin ja kansallisen 
lainsäädännön asiaa koskevissa säännöissä 
niin säädetään. Tarvittaessa myös muiden 
toimijoiden, esimerkiksi suljetuissa 
verkkoympäristöissä toimivien ryhmien 
moderaattorien, varsinkin suurten ryhmien 
moderaattorien, olisi sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti autettava 
estämään laittoman sisällön leviäminen 
verkossa. Lisäksi silloin, kun 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien, 
mukaan lukien välityspalvelujen tarjoajat, 
osallistuminen on aiheellista, tällaista 
osallistumista koskevat pyynnöt tai 
määräykset olisi pääsääntöisesti osoitettava 
toimijalle, jolla on tekniset ja toiminnalliset 
valmiudet puuttua tiettyihin laittomiin 
sisältöihin, jotta voidaan estää ja 
minimoida mahdolliset kielteiset 
vaikutukset muun kuin laittoman sisällön 
saatavuuteen ja saavutettavuuteen.
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minimoida mahdolliset kielteiset 
vaikutukset muun kuin laittoman sisällön 
saatavuuteen ja saavutettavuuteen.

Tarkistus 15

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, jotka koskevat sisältöä, joka 
on samanlaista kuin aiemmin laittomaksi 
todettu sisältö, tai joilla estetään pääsy 
kyseiseen sisältöön sekä vastaavaan 
sisältöön, joka on olennaisilta osin 
muuttamaton laittomaksi todettuun 
sisältöön nähden. 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 tai että sillä 
estettäisiin niiden kykyä toteuttaa 
ennakoivia toimenpiteitä laittoman 
sisällön tunnistamiseksi ja poistamiseksi 
sekä sen uudelleen ilmestymisen 
estämiseksi.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(28 a) Koska toimituksellisen sisällön 
tarjoajilla on toimituksellinen vastuu 
sisällöstä ja palveluista, jotka ne asettavat 
saataville, laillisuusolettaman olisi 
koskettava niiden palveluntarjoajien 
tarjoamaa sisältöä, jotka harjoittavat 
toimintaansa eurooppalaisia arvoja ja 
perusoikeuksia kunnioittaen. Tällaisen 
sisällön ja tällaisten palvelujen olisi 
hyödyttävä erityisjärjestelmästä, jolla 
estetään mainitun sisällön ja mainittujen 
palvelujen moninkertainen valvonta. 
Mainittua sisältöä ja mainittuja palveluja 
olisi tarjottava ammattimaisten ja 
journalististen normien sekä 
lainsäädännön mukaisesti, ja niihin 
sovelletaan jo valvontajärjestelmiä, jotka 
on usein vahvistettu yhteisesti 
hyväksytyissä itsesääntelyyn perustuvissa 
normeissa ja säännöstöissä. Lisäksi niitä 
varten on yleensä käytössä 
valitustenkäsittelymekanismeja sisältöön 
liittyvien riitojen ratkaisemiseksi. 
Toimituksellisella vastuulla tarkoitetaan 
sekä sisällön valinnan että sen 
tarjoamisen tosiasiallista valvontaa sen 
esittämisen, sommittelun ja organisoinnin 
avulla. Toimituksellinen vastuu ei 
välttämättä merkitse kansallisen 
lainsäädännön mukaista oikeudellista 
vastuuta tarjotusta sisällöstä tai 
palveluista. Joka tapauksessa mitä 
tahansa direktiivin 2010/13/EU 1 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa määritellyn 
audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoajaa 
ja direktiivin (EU) 2019/790 2 artiklan 4 
alakohdassa määriteltyjen 
lehtijulkaisujen kustantajia olisi pidettävä 
tässä asetuksessa tarkoitettuina 
toimituksellisen sisällön tarjoajina. 
Välityspalvelujen tarjoajien olisi 
pidättäydyttävä poistamasta mitään 
tällaista sisältöä tai tällaisia palveluja, 
keskeyttämästä niiden tarjoamista tai 
estämästä pääsyä niihin, ja ne olisi 
vapautettava vastuusta tällaisen sisällön 
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ja tällaisten palvelujen osalta. 
Asianomaisten riippumattomien 
sääntelyviranomaisten tai -elinten taikka 
molempien sekä vastaavien 
eurooppalaisten verkostojen, joihin ne 
ovat järjestäytyneet, olisi valvottava sitä, 
että toimituksellisen sisällön tarjoajat 
noudattavat näitä sääntöjä. 

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) On ensiarvoisen tärkeää, että 
komissio varmistaa tämän asetuksen 
asianmukaisen täytäntöönpanon unionin 
tasolla ja eri jäsenvaltioissa, jotta 
vältetään mahdolliset eriarvoisuudet, 
lähestymistapojen erot ja epäreilu kilpailu 
unionin sisällä tai sen ulkopuolelta.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja erityisesti 
sisämarkkinoiden toiminnan 
parantamiseksi sekä turvallisen ja avoimen 
verkkoympäristön varmistamiseksi on 
tarpeen vahvistaa selkeät ja tasapainoiset 
huolellisuusvelvoitteet välityspalvelujen 
tarjoajille. Näillä velvoitteilla olisi 
erityisesti pyrittävä saavuttamaan erilaiset 
julkisen politiikan tavoitteet, kuten 
palvelun vastaanottajien, myös alaikäisten 
ja haavoittuvassa asemassa olevien 
käyttäjien, turvallisuus ja luottamus, 
suojelemaan perusoikeuskirjassa 
vahvistettuja asiaankuuluvia 
perusoikeuksia, varmistamaan kyseisten 

(34) Tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja erityisesti 
sisämarkkinoiden toiminnan 
parantamiseksi sekä turvallisen ja avoimen 
verkkoympäristön varmistamiseksi on 
tarpeen vahvistaa selkeät ja tasapainoiset 
huolellisuusvelvoitteet välityspalvelujen 
tarjoajille. Näillä velvoitteilla olisi 
erityisesti pyrittävä saavuttamaan erilaiset 
julkisen politiikan tavoitteet, kuten 
tiedonvälityksen vapaus ja palvelun 
vastaanottajien, myös alaikäisten ja 
haavoittuvassa asemassa olevien 
käyttäjien, tietoturva ja luottamus, sekä 
takaamaan perusoikeuskirjassa vahvistetut 
asiaankuuluvat perusoikeudet 



PE693.943v02-00 20/122 AD\1238892FI.docx

FI

palveluntarjoajien todellinen 
vastuuvelvollisuus ja parantamaan 
vastaanottajien ja muiden osapuolten, joita 
asia koskee, vaikutusmahdollisuuksia sekä 
samalla helpottamaan toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamaa tarvittavaa 
valvontaa.

sananvapauteen ja suojeluun syrjinnältä 
ja varmistamaan kyseisten 
palveluntarjoajien todellinen 
vastuuvelvollisuus ja parantamaan 
vastaanottajien ja muiden osapuolten, joita 
asia koskee, vaikutusmahdollisuuksia sekä 
samalla helpottamaan toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamaa tarvittavaa 
valvontaa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Erittäin suurten verkkoalustojen 
olisi tarjottava mahdollisuus olla 
yhteydessä niiden yhteyspisteisiin niiden 
jäsenvaltioiden jokaisella virallisella 
kielellä, joissa ne tarjoavat palveluja. 
Muiden välityspalvelujen tarjoajien olisi 
varmistettava, että kielivalinta ei aiheuta 
kohtuutonta rasitetta jäsenvaltioiden 
viranomaisille, ja niiden olisi pyrittävä 
kaikin keinoin ottamaan käyttöön 
tehokkaita viestintämahdollisuuksia. 
Mahdolliseen kielimuuriin ei saisi vedota 
syynä siihen, että viestintä jäsenvaltioiden 
viranomaisten kanssa sivuutetaan tai 
torjutaan, eikä sitä saisi käyttää 
verukkeena toimimatta jättämiselle. 
Jäsenvaltioiden viranomaiset ja 
välityspalvelujen tarjoajat voivat 
tarvittaessa tehdä erillisen sopimuksen 
viestintäkielestä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Vaikka välityspalvelujen tarjoajien (38) Vaikka välityspalvelujen tarjoajien 
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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.

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 oikeuksien suojelun vuoksi 
ja kohtuuttomien tai mielivaltaisten 
seurausten välttämiseksi. Ehdoista olisi 
laadittava yhteenveto selkeällä, helposti 
käytettävissä olevalla ja ymmärrettävällä 
tavalla, ja samalla olisi tarjottava 
mahdollisuus jättäytyä valinnaisten 
lausekkeiden ulkopuolelle. 
Välityspalvelujen tarjoajia olisi kiellettävä 
laatimasta ehtoja, jotka ovat unionin ja 
kansallisen lainsäädännön vastaisia ja 
jotka johtavat siihen, että toimituksellisen 
sisällön tarjoajien sisältöä ja palveluja 
poistetaan, pääsy niihin estetään tai 
niihin puututaan muulla tavoin. 
Tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta olisi kunnioitettava. Tätä 
varten jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että toimituksellisen sisällön tarjoajilla on 
mahdollisuus riitauttaa verkkoalustojen 
päätökset tai hakea oikeusteitse muutosta 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 b) Säilytyspalvelujen tarjoajilla on 
erityisen tärkeä rooli laittoman 
verkkosisällön torjunnassa, koska ne 
tallentavat palvelun vastaanottajien 
toimittamia tietoja näiden pyynnöstä ja 
antavat tyypillisesti muille vastaanottajille 
pääsyn tietoihin, joskus suuressa 
mittakaavassa. On tärkeää, että kaikki 
säilytyspalvelun tarjoajat, koostaan 
riippumatta, ottavat käyttöön 
käyttäjäystävälliset ilmoitus- ja 
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toimintamekanismit, joilla helpotetaan 
sellaisten tietojen ilmoittamista kyseiselle 
säilytyspalvelun tarjoajalle, jäljempänä 
’ilmoitus’, joita ilmoituksen tehnyt 
osapuoli pitää laittomana sisältönä, ja 
joiden mukaisesti kyseinen 
palveluntarjoaja voi päättää, hyväksyykö 
se arvioinnin ja haluaa poistaa kyseisen 
sisällön tai estää pääsyn siihen, 
jäljempänä ’toimi’. Edellyttäen, että 
ilmoituksia koskevat vaatimukset 
täyttyvät, yksityishenkilöiden tai 
toimijoiden olisi voitava ilmoittaa useista 
tietyistä väitetysti laittomista sisällöistä 
yhdellä ilmoituksella, jotta varmistetaan 
ilmoitus- ja toimintamekanismien tehokas 
toiminta. Velvoitetta ottaa käyttöön 
ilmoitus- ja toimintamekanismit olisi 
sovellettava esimerkiksi tiedostojen 
tallennus- ja jakamispalveluihin, 
verkkoisännöintipalveluihin, 
mainospalvelimiin ja pastebin-
sovelluksiin, jos niitä pidetään tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvina 
säilytyspalvelujen tarjoajina.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Riittävän läpinäkyvyyden ja 
vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi 
välityspalvelujen tarjoajien olisi 
raportoitava vuosittain tähän asetukseen 
sisältyvien yhdenmukaistettujen 
vaatimusten mukaisesti sisällön 
moderoinnista, jota ne harjoittavat, mukaan 
lukien niiden ehtojen soveltamisen ja 
noudattamisen valvonnan seurauksena 
toteutetut toimenpiteet. Kohtuuttoman 
rasitteen välttämiseksi kyseisiä 
avoimuusraportointivelvollisuuksia ei 
kuitenkaan tulisi soveltaa 
palveluntarjoajiin, jotka ovat komission 
suosituksessa 2003/361/EY40 määriteltyjä 

(39) Riittävän läpinäkyvyyden ja 
vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi 
välityspalvelujen tarjoajien olisi laadittava 
vuotuinen raportti, jossa niiden olisi 
asetettava julkisesti saataville 
standardoidussa ja koneellisesti 
luettavassa muodossa tähän asetukseen 
sisältyvien yhdenmukaistettujen 
vaatimusten mukaisesti tiedot sisällön 
moderoinnista, jota ne harjoittavat, mukaan 
lukien niiden ehtojen soveltamisen ja 
noudattamisen valvonnan seurauksena 
toteutetut toimenpiteet sekä kattava 
anonymisoitu tilastollinen analyysi 
toteutetuista toimenpiteistä ja palvelujen 
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mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä. väärinkäytöstä sekä ilmeisen 
perusteettomista ilmoituksista tai 
valituksista, joita on tehty tämän 
asetuksen nojalla perustettujen 
mekanismien kautta, ja, jos alusta on 
verkkomarkkinapaikka, niiden 
yrityskäyttäjistä. Kohtuuttoman rasitteen 
välttämiseksi kyseisiä 
avoimuusraportointivelvollisuuksia ei 
kuitenkaan tulisi soveltaa 
palveluntarjoajiin, jotka ovat komission 
suosituksessa 2003/361/EY40 määriteltyjä 
mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä, tai 
voittoa tavoittelemattomiin palveluihin, 
joilla on kuukausittain alle 100 000 
aktiivista käyttäjää.

_________________ _________________
40 Komission suositus 2003/361/EY, 
annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 
20,5,2003, s. 36).

40 Komission suositus 2003/361/EY, 
annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 
20,5,2003, s. 36).

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Palvelun vastaanottajille olisi 
annettava valtuudet tehdä itsenäisiä 
päätöksiä, jotka koskevat muiden muassa 
ehtojen, mainontakäytäntöjen, 
yksityisyysasetusten ja muiden asetusten 
sekä suosittelujärjestelmien hyväksymistä 
ja niihin tehtäviä muutoksia, kun he ovat 
vuorovaikutuksessa välityspalveluihin. 
Välityspalvelujen tarjoajien on kuitenkin 
mahdollista hyödyntää kognitiivisia 
vinoumia ja saada verkkokuluttajia 
ostamaan tavaroita ja palveluja, joita he 
eivät halua, tai paljastamaan 
henkilökohtaisia tietoja, joita he olisivat 
mieluummin paljastamatta, petkuttamalla 
tai suostuttelemalla palvelun 
vastaanottajia ja horjuttamalla tai 
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heikentämällä palvelun vastaanottajien 
itsemääräämisoikeutta, päätöksentekoa 
tai valinnanmahdollisuutta 
verkkorajapinnan tai sen osan rakenteen, 
suunnittelun tai toimintojen kautta (nk. 
pimeä kaava). Välityspalvelujen tarjoajia 
olisi kiellettävä käyttämästä tällaisia 
pimeitä kaavoja. Tämä sisältää 
esimerkiksi eksploitatiiviset 
suunnitteluvalinnat, jotka ohjaavat 
käyttäjän toimiin, jotka hyödyttävät 
välityspalvelujen tarjoajaa mutta eivät 
välttämättä ole vastaanottajien etujen 
mukaisia, sekä sen, että valinnat esitetään 
ei-neutraalilla tavalla, vastaanottajaa 
pyydetään tai painostetaan toistuvasti 
tekemään päätös tai tietyt valinnat 
piilotetaan tai hämärretään.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Säilytyspalvelujen tarjoajilla on 
erityisen tärkeä rooli laittoman 
verkkosisällön torjunnassa, koska ne 
tallentavat palvelun vastaanottajien 
toimittamia tietoja näiden pyynnöstä ja 
antavat tyypillisesti muille vastaanottajille 
pääsyn tietoihin, joskus suuressa 
mittakaavassa. On tärkeää, että kaikki 
säilytyspalvelun tarjoajat, koostaan 
riippumatta, ottavat käyttöön 
käyttäjäystävälliset ilmoitus- ja 
toimintamekanismit, joilla helpotetaan 
sellaisten tietojen ilmoittamista kyseiselle 
säilytyspalvelun tarjoajalle, jäljempänä 
’ilmoitus’, joita ilmoituksen tehnyt 
osapuoli pitää laittomana sisältönä, ja 
joiden mukaisesti kyseinen 
palveluntarjoaja voi päättää, hyväksyykö se 
arvioinnin ja haluaa poistaa kyseisen 
sisällön tai estää pääsyn siihen, jäljempänä 
’toimi’. Edellyttäen, että ilmoituksia 
koskevat vaatimukset täyttyvät, 

(40) Säilytyspalvelujen tarjoajilla on 
erityisen tärkeä rooli laittoman 
verkkosisällön torjunnassa, koska ne 
tallentavat palvelun vastaanottajien 
toimittamia tietoja näiden pyynnöstä ja 
antavat tyypillisesti muille vastaanottajille 
pääsyn tietoihin, joskus suuressa 
mittakaavassa. On tärkeää, että kaikki 
säilytyspalvelun tarjoajat, koostaan 
riippumatta, ottavat käyttöön 
käyttäjäystävälliset ilmoitus- ja 
toimintamekanismit, joilla helpotetaan 
sellaisten tietojen ilmoittamista kyseiselle 
säilytyspalvelun tarjoajalle, jäljempänä 
’ilmoitus’, joita ilmoituksen tehnyt 
osapuoli pitää laittomana sisältönä, ja 
joiden mukaisesti kyseinen 
palveluntarjoaja voi päättää, hyväksyykö se 
arvioinnin ja haluaa poistaa kyseisen 
sisällön tai estää pääsyn siihen, jäljempänä 
’toimi’. Edellyttäen, että ilmoituksia 
koskevat vaatimukset täyttyvät, 
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yksityishenkilöiden tai toimijoiden olisi 
voitava ilmoittaa useista tietyistä väitetysti 
laittomista sisällöistä yhdellä ilmoituksella. 
Velvoitetta ottaa käyttöön ilmoitus- ja 
toimintamekanismit olisi sovellettava 
esimerkiksi tiedostojen tallennus- ja 
jakamispalveluihin, 
verkkoisännöintipalveluihin, 
mainospalvelimiin ja pastebin-sovelluksiin, 
jos niitä pidetään tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvina 
säilytyspalvelujen tarjoajina.

yksityishenkilöiden tai toimijoiden olisi 
voitava ilmoittaa useista tietyistä väitetysti 
laittomista sisällöistä yhdellä ilmoituksella, 
jotta varmistetaan ilmoitus- ja 
toimintamekanismien tehokas toiminta. 
Velvoitetta ottaa käyttöön ilmoitus- ja 
toimintamekanismit olisi sovellettava 
esimerkiksi tiedostojen tallennus- ja 
jakamispalveluihin, 
verkkoisännöintipalveluihin, 
mainospalvelimiin ja pastebin-sovelluksiin, 
jos niitä pidetään tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvina 
säilytyspalvelujen tarjoajina. Ilmoitus- ja 
toimintamekanismia olisi lisäksi 
täydennettävä toimilla, joilla pyritään 
estämään sellaisen sisällön uudelleen 
ilmestyminen, joka on tunnistettu 
laittomaksi tai joka on samanlaista kuin 
sisältö, joka on tunnistettu laittomaksi ja 
poistettu. Tämän vaatimuksen 
soveltaminen ei saisi millään tavalla 
johtaa yleiseen valvontavelvoitteeseen. 

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Jos säilytyspalvelun tarjoaja päättää 
poistaa palvelun vastaanottajan toimittamat 
tiedot tai estää niiden käytön esimerkiksi 
saatuaan ilmoituksen tai toimittuaan 
omasta aloitteestaan, myös automatisoituja 
keinoja käyttäen, kyseisen 
palveluntarjoajan olisi ilmoitettava 
vastaanottajalle päätöksestään, päätöksensä 
perusteluista ja päätöksen riitauttamiseksi 
käytettävissä olevista 
muutoksenhakumahdollisuuksista, kun 
otetaan huomioon kielteiset seuraukset, 
joita tällaisilla päätöksillä voi olla 
vastaanottajalle, mukaan lukien sen 
sananvapautta koskevan perusoikeuden 
käyttäminen. Tätä velvoitetta olisi 
sovellettava riippumatta päätöksen 

(42) Jos säilytyspalvelun tarjoaja päättää 
poistaa palvelun vastaanottajan toimittamat 
tiedot tai estää niiden käytön esimerkiksi 
saatuaan ilmoituksen tai toimittuaan 
omasta aloitteestaan, myös tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja täsmällisiä 
automatisoituja keinoja sekä ihmisen 
suorittamaa valvontaa käyttäen, 
palveluntarjoajan olisi ilmoitettava 
vastaanottajalle päätöksestään, päätöksensä 
perusteluista ja päätöksen nopeaksi 
riitauttamiseksi käytettävissä olevista 
tehokkaista 
muutoksenhakumahdollisuuksista, kun 
otetaan huomioon kielteiset seuraukset, 
joita tällaisilla päätöksillä voi olla 
vastaanottajalle, mukaan lukien sen 
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perusteluista ja erityisesti siitä, onko 
toimenpide toteutettu sen vuoksi, että 
ilmoitettuja tietoja pidetään laittomana 
sisältönä tai sovellettavien ehtojen 
vastaisina. Säilytyspalvelun tarjoajan 
päätöksen riitauttamiseksi käytettävissä 
olevien muutoksenhakukeinojen olisi aina 
sisällettävä oikeudellisia 
muutoksenhakukeinoja.

sananvapautta koskevan perusoikeuden 
käyttäminen. Säilytyspalvelun tarjoajan 
päätöksen riitauttamiseksi käytettävissä 
olevien muutoksenhakukeinojen olisi aina 
sisällettävä oikeudellisia 
muutoksenhakukeinoja.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Kun sisältöä moderoidaan, 
alustojen vapaaehtoisesti käyttämien 
mekanismien ei pitäisi johtaa 
automatisoituihin välineisiin tai latauksen 
yhteydessä tapahtuvaan sisällön 
suodatukseen perustuviin 
ennakkovalvontatoimenpiteisiin. 
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 yksityiselle 
henkilöstölle, jolta puuttuu riittävä 
riippumattomuus, pätevyys tai 
vastuuvelvollisuus. Ennakkovalvonnan 
olisi ymmärrettävä tarkoittavan, että 
julkistamisesta tehdään automaattinen 
päätös. Roskapostin kaltaisen 
automaattisesti toimitetun sisällön 
suodattaminen olisi sallittava. Jos 
automatisoituja välineitä käytetään 
muuten sisällön moderointiin, 
palveluntarjoajan olisi varmistettava 
ihmisen suorittama arviointi ja laillisen 
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sisällön suojelu.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Verkkoalustoille tässä asetuksessa 
asetettuja lisävelvoitteita ei kohtuuttomien 
rasitteiden välttämiseksi tulisi soveltaa 
komission suosituksessa 2003/361/EY41 
määriteltyihin mikroyrityksiin tai pieniin 
yrityksiin, paitsi jos niiden kattavuus ja 
vaikutus ovat sellaiset, että ne täyttävät 
tämän asetuksen mukaiset erittäin suurten 
verkkoalustojen kriteerit. Kyseisessä 
suosituksessa tarkoitetuilla 
konsolidointisäännöillä estetään 
mainittujen lisävelvoitteiden kiertäminen. 
Mikro- ja pienyritysten vapauttamista 
näistä lisävelvoitteista ei tulisi ymmärtää 
siten, että se vaikuttaisi niiden kykyyn 
perustaa vapaaehtoisesti järjestelmä, joka 
täyttää yhden tai useamman näistä 
velvoitteista.

(43) Verkkoalustoille tässä asetuksessa 
asetettuja lisävelvoitteita ei kohtuuttomien 
rasitteiden välttämiseksi tulisi soveltaa 
komission suosituksessa 2003/361/EY41 
määriteltyihin mikroyrityksiin tai pieniin 
yrityksiin, paitsi jos niiden kattavuus ja 
vaikutus ovat sellaiset, että ne täyttävät 
tämän asetuksen mukaiset erittäin suurten 
verkkoalustojen kriteerit. Kyseisessä 
suosituksessa tarkoitetuilla 
konsolidointisäännöillä estetään 
mainittujen lisävelvoitteiden kiertäminen. 
Mikro- ja pienyritysten vapauttamista 
näistä lisävelvoitteista ei tulisi ymmärtää 
siten, että se vaikuttaisi niiden kykyyn 
perustaa vapaaehtoisesti järjestelmä, joka 
täyttää yhden tai useamman näistä 
velvoitteista, mihin on syytä kannustaa.

_________________ _________________
41 Komission suositus 2003/361/EY, 
annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 
20,5,2003, s. 36).

41 Komission suositus 2003/361/EY, 
annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 
20,5,2003, s. 36).

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Palvelun vastaanottajien olisi 
voitava helposti ja tehokkaasti riitauttaa 
tietyt verkkoalustojen päätökset, jotka 
vaikuttavat niihin kielteisesti. Sen vuoksi 
verkkoalustoja olisi vaadittava tarjoamaan 

(44) Palvelun vastaanottajien, myös 
vammaisten henkilöiden, olisi voitava 
helposti ja tehokkaasti riitauttaa tietyt 
verkkoalustojen päätökset, jotka 
vaikuttavat niihin kielteisesti. Sen vuoksi 
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sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä, 
jotka täyttävät tietyt edellytykset, joilla 
pyritään varmistamaan, että järjestelmät 
ovat helposti saatavilla ja johtavat 
nopeisiin ja oikeudenmukaisiin tuloksiin. 
Lisäksi olisi säädettävä mahdollisuudesta 
ratkaista riidat tuomioistuinten 
ulkopuolella, mukaan lukien riidat, joita ei 
ole voitu ratkaista tyydyttävällä tavalla 
sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien 
avulla, sellaisten todistuksella 
hyväksyttyjen elinten toimesta, joilla on 
tarvittava riippumattomuus ja tarvittavat 
keinot ja asiantuntemus, jotta ne voivat 
hoitaa tehtävänsä oikeudenmukaisella, 
nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla. 
Verkkoalustojen päätösten riitauttamiselle 
näin luotujen mahdollisuuksien olisi 
täydennettävä mahdollisuutta hakea 
oikeusteitse muutosta asianomaisen 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, 
mutta se ei saisi vaikuttaa 
muutoksenhakuun millään tavalla.

verkkoalustoja olisi vaadittava tarjoamaan 
sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä, 
jotka täyttävät tietyt edellytykset, joilla 
pyritään varmistamaan, että järjestelmät 
ovat helposti saatavilla ja johtavat 
nopeisiin ja oikeudenmukaisiin tuloksiin. 
Tällaisia sisäisiä järjestelmiä olisi oltava 
myös niiden yksityishenkilöiden tai 
toimijoiden saatavilla, jotka ovat tehneet 
ilmoituksen. Lisäksi olisi säädettävä 
mahdollisuudesta ratkaista riidat 
tuomioistuinten ulkopuolella, mukaan 
lukien riidat, joita ei ole voitu ratkaista 
tyydyttävällä tavalla sisäisten 
valitustenkäsittelyjärjestelmien avulla, 
sellaisten todistuksella hyväksyttyjen 
elinten toimesta, joilla on tarvittava 
riippumattomuus ja tarvittavat keinot ja 
asiantuntemus, jotta ne voivat hoitaa 
tehtävänsä oikeudenmukaisella, nopealla ja 
kustannustehokkaalla tavalla. 
Verkkoalustojen päätösten riitauttamiselle 
näin luotujen mahdollisuuksien olisi 
täydennettävä mahdollisuutta hakea 
oikeusteitse muutosta asianomaisen 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, 
mutta se ei saisi vaikuttaa 
muutoksenhakuun millään tavalla.

Tarkistus 29
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 

(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 
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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 
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.

objektiivisesti. Tällainen luotettavan 
ilmoittajan asema olisi myönnettävä 
ainoastaan sellaisille toimijoille, jotka ovat 
muun muassa osoittaneet, että niillä on 
erityistä asiantuntemusta ja pätevyyttä 
laittoman sisällön torjunnassa, että niillä 
on asiassa merkittäviä oikeutettuja etuja ja 
ne ovat osoittaneet pätevyytensä laittoman 
sisällön havaitsemiseksi, tunnistamiseksi 
ja ilmoittamiseksi ja että ne toimivat 
huolellisesti ja objektiivisesti. Tällaiset 
toimijat voivat myös olla luonteeltaan 
julkisia, kuten terroristisen sisällön osalta 
kansallisten lainvalvontaviranomaisten tai 
Euroopan unionin 
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 
oikeudenhaltijoiden edustajille ja 
toimialajärjestöille voitaisiin myöntää 
luotettavan ilmoittajan asema, jos ne ovat 
osoittaneet täyttävänsä sovellettavat ehdot, 
mukaan lukien niiden pätevyys ja 
objektiivisuus. 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.

__________________ __________________
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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).

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 a) Luotettavien ilmoittajien olisi myös 
voitava tehdä digitaalisten palvelujen 
koordinaattoreille valituksia 
verkkoalustojen niistä toiminnoista, jotka 
aiheuttavat järjestelmäriskin.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Verkkoalustojen palvelujen 
väärinkäyttö tarjoamalla toistuvasti selvästi 
laitonta sisältöä tai tekemällä toistuvasti 
ilmeisen perusteettomia ilmoituksia tai 
valituksia tämän asetuksen nojalla 
perustettujen mekanismien ja järjestelmien 
kautta heikentää luottamusta ja 
vahingoittaa asianomaisten osapuolten 
oikeuksia ja oikeutettuja etuja. Sen vuoksi 
on tarpeen ottaa käyttöön asianmukaiset ja 
oikeasuhteiset suojatoimet tällaista 
väärinkäyttöä vastaan. Tietoja olisi 
pidettävä selvästi laittomana sisältönä ja 
ilmoituksia tai valituksia olisi pidettävä 
ilmeisen perusteettomina, jos maallikolle 
on selvää ilman sisällöllistä analyysia, että 

(47) Verkkoalustojen palvelujen 
väärinkäyttö tarjoamalla tai levittämällä 
toistuvasti laitonta sisältöä tai tekemällä 
toistuvasti ilmeisen perusteettomia 
ilmoituksia tai valituksia tämän asetuksen 
nojalla perustettujen mekanismien ja 
järjestelmien kautta heikentää luottamusta 
ja vahingoittaa asianomaisten osapuolten 
oikeuksia ja oikeutettuja etuja. Sen vuoksi 
on tarpeen ottaa käyttöön asianmukaiset ja 
oikeasuhteiset suojatoimet tällaista 
väärinkäyttöä vastaan. Tietoja olisi 
pidettävä laittomana sisältönä ja 
ilmoituksia tai valituksia olisi pidettävä 
ilmeisen perusteettomina, jos maallikolle 
on selvää ilman sisällöllistä analyysia, että 
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sisältö on laitonta tai että ilmoitukset tai 
valitukset ovat perusteettomia. 
Verkkoalustojen olisi tietyin edellytyksin 
tilapäisesti keskeytettävä toimintansa 
väärinkäytökseen syyllistyvän henkilön 
osalta. Tämä ei vaikuta verkkoalustojen 
vapauteen määritellä soveltamansa ehdot 
ja ottaa käyttöön tiukempia toimenpiteitä 
vakaviin rikoksiin liittyvän selvästi 
laittoman sisällön osalta. Avoimuuden 
vuoksi tämä mahdollisuus olisi esitettävä 
selkeästi ja riittävän yksityiskohtaisesti 
verkkoalustojen ehdoissa. Verkkoalustojen 
tältä osin tekemiin päätöksiin olisi aina 
voitava hakea muutosta, ja toimivaltaisen 
digitaalisten palvelujen koordinaattorin 
olisi valvottava päätöksiä. Väärinkäyttöä 
koskevat tämän asetuksen säännöt eivät 
saisi estää verkkoalustoja toteuttamasta 
muita toimenpiteitä, joilla puututaan niiden 
palvelujen vastaanottajien harjoittamaan 
laittoman sisällön tarjontaan tai muuhun 
palvelujen väärinkäyttöön, sovellettavan 
unionin ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Nämä säännöt eivät rajoita 
unionin tai kansallisessa lainsäädännössä 
säädettyä mahdollisuutta saattaa 
väärinkäytökseen syyllistyneet henkilöt 
vastuuseen, mukaan lukien 
vahingonkorvaus.

sisältö on laitonta tai että ilmoitukset tai 
valitukset ovat perusteettomia. 
Verkkoalustojen olisi tietyin edellytyksin 
tilapäisesti keskeytettävä toimintansa 
väärinkäytökseen syyllistyvän henkilön 
osalta. Verkkoalustojen tältä osin tekemiin 
päätöksiin olisi aina voitava hakea 
muutosta, ja toimivaltaisen digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin olisi valvottava 
päätöksiä. Väärinkäyttöä koskevat tämän 
asetuksen säännöt eivät saisi estää 
verkkoalustoja toteuttamasta muita 
toimenpiteitä, joilla puututaan niiden 
palvelujen väärinkäyttöön, sovellettavan 
unionin ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Nämä säännöt eivät rajoita 
unionin tai kansallisessa lainsäädännössä 
säädettyä mahdollisuutta saattaa 
väärinkäytökseen syyllistyneet henkilöt 
vastuuseen, mukaan lukien 
vahingonkorvaus.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(48 a) Kaupallisiin toimijoihin verkossa 
sovellettavat avoimuusvaatimukset ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta varmistetaan 
vastuuvelvollisuus, luottamus ja 
mahdollisuus tehokkaaseen 
muutoksenhakuun. Direktiivin 
2000/31/EY 5 artiklassa vahvistetaan tätä 
varten vaatimukset, jotka koskevat 
palvelun tarjoajien palvelun 
vastaanottajille ja toimivaltaisille 
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viranomaisille toimittamia yleisiä tietoja. 
Lisäksi asetuksen (EU) 2016/679 6 artikla 
mahdollistaa kaikkien WHOIS-
tietokannassa olevien verkkotunnusten 
haltijoita koskevien tietojen käsittelyn ja 
luovuttamisen yleistä etua koskevien 
tehtävien suorittamiseksi, ja useat 
jäsenvaltiot vaativat kansallisia 
maatunnusrekistereitä asettamaan 
tällaiset tiedot julkisesti saataville. Se, että 
direktiivin 2000/31/EY 5 artiklan 
täytäntöönpanoa ei valvota tehokkaasti ja 
että WHOIS-tietokantaan sisältyvät tiedot 
ovat usein vanhentuneita ja virheellisiä, 
korostaa kuitenkin tarvetta asettaa 
välityspalvelujen tarjoajille selkeä velvoite 
tarkistaa niiden yritysasiakkaiden 
henkilöllisyys. Yritysasiakkaan tuntemista 
koskevalla velvoitteella olisi myös 
estettävä välityspalvelujen tarjoajia 
tarjoamasta palvelujaan asiakkaille, 
joiden henkilöllisyyttä ei ole tarkistettu, ja 
velvoitettava ne keskeyttämään 
palvelujensa tarjoaminen, kun 
tunnistautuminen osoittautuu 
puutteelliseksi, virheelliseksi tai 
vilpilliseksi.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Jotta voidaan edistää kuluttajien ja 
muiden asianomaisten osapuolten, kuten 
kilpailevien elinkeinonharjoittajien ja 
teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden, 
kannalta turvallista, luotettavaa ja avointa 
verkkoympäristöä ja estää 
elinkeinonharjoittajia myymästä tuotteita 
tai palveluja sovellettavien sääntöjen 
vastaisesti, verkkoalustojen, jotka antavat 
kuluttajille mahdollisuuden tehdä 
etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien 
kanssa, olisi varmistettava, että tällaiset 
elinkeinonharjoittajat ovat jäljitettävissä. 

(49) Jotta voidaan edistää kuluttajien ja 
muiden käyttäjien sekä muiden 
asianomaisten osapuolten, kuten 
kilpailevien elinkeinonharjoittajien ja 
teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden, 
kannalta turvallista, luotettavaa ja avointa 
verkkoympäristöä ja estää tuotteiden ja 
palvelujen myynti ja levittäminen 
sovellettavien sääntöjen vastaisesti, 
kaikkien välityspalvelujen tarjoajien, 
mukaan lukien säilytyspalvelujen 
tarjoajat, verkkotunnusvälittäjät, 
sisällönjakeluverkostojen tarjoajat, 
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Elinkeinonharjoittajaa olisi sen vuoksi 
vaadittava antamaan verkkoalustalle tietyt 
olennaiset tiedot, myös kun kyseessä on 
tuotteista viestiminen tai tuotteiden 
tarjoaminen. Tätä vaatimusta olisi 
sovellettava myös elinkeinonharjoittajiin, 
jotka viestivät tuotteista tai palveluista 
tuotemerkkien puolesta perustana olevien 
sopimusten pohjalta. Näiden 
verkkoalustojen olisi säilytettävä kaikki 
tiedot suojatusti kohtuullisen ajan, joka ei 
ylitä sitä, mikä on tarpeen, jotta 
viranomaiset ja yksityiset osapuolet, joiden 
oikeutettua etua asia koskee, voivat 
tutustua tietoihin sovellettavan 
lainsäädännön, myös henkilötietojen suojaa 
koskevan lainsäädännön mukaisesti, 
mukaan lukien tässä asetuksessa 
tarkoitettujen tietojenantomääräysten 
kautta.

välityspalvelinten ja käänteisten 
välityspalvelinten tarjoajat, 
verkkomarkkinapaikat, 
verkkomaksupalvelujen tarjoajat ja 
verkkomainontapalvelujen tarjoajat, olisi 
varmistettava, että niiden yritysasiakkaat 
ovat jäljitettävissä. Yritysasiakasta olisi 
sen vuoksi vaadittava antamaan 
verkkoalustalle tietyt olennaiset tiedot, 
myös kun kyseessä on tuotteista 
viestiminen tai tuotteiden tarjoaminen. Tätä 
vaatimusta olisi sovellettava myös 
yritysasiakkaisiin, jotka viestivät tuotteista 
tai palveluista tuotemerkkien puolesta 
perustana olevien sopimusten pohjalta. 
Välityspalvelujen tarjoajien olisi 
säilytettävä kaikki tiedot suojatusti 
kohtuullisen ajan, joka ei ylitä sitä, mikä on 
tarpeen, jotta välityspalvelujen tarjoajat, 
viranomaiset ja yksityiset osapuolet, joiden 
oikeutettua etua asia koskee, voivat 
tutustua tietoihin ja tarkistaa ne 
sovellettavan lainsäädännön, myös 
henkilötietojen suojaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien 
tässä asetuksessa tarkoitettujen 
tietojenantomääräysten kautta.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Jotta voidaan varmistaa kyseisen 
velvoitteen tehokas ja riittävä soveltaminen 
aiheuttamatta kohtuutonta rasitetta, 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
verkkoalustojen olisi kohtuullisesti 
pyrittävä varmistamaan kyseisten 
elinkeinonharjoittajien toimittamien 
tietojen luotettavuus erityisesti käyttämällä 
vapaasti saatavilla olevia virallisia 
verkkotietokantoja ja verkkorajapintoja, 
kuten kansallisia kaupparekistereitä ja alv-
tietojen vaihtojärjestelmää45, tai pyytämällä 
asianomaisia elinkeinonharjoittajia 

(50) Jotta voidaan varmistaa kyseisen 
velvoitteen tehokas ja riittävä soveltaminen 
aiheuttamatta kohtuutonta rasitetta, 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
välityspalvelujen tarjoajien olisi 
kohtuullisesti pyrittävä varmistamaan 
kyseisten yritysasiakkaidensa toimittamien 
tietojen luotettavuus erityisesti käyttämällä 
vapaasti saatavilla olevia virallisia 
verkkotietokantoja ja verkkorajapintoja, 
kuten kansallisia kaupparekistereitä ja alv-
tietojen vaihtojärjestelmää, tai pyytämällä 
asianomaisia yritysasiakkaitaan 
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toimittamaan luotettavia tositteita, kuten 
henkilöllisyystodistusten jäljennöksiä, 
oikeaksi todistettuja tiliotteita, yritysten 
todistuksia ja kaupparekisteritodistuksia. 
Ne voivat käyttää myös muita, etäkäytössä 
olevia lähteitä, jotka tarjoavat 
samanasteisen luotettavuustason tämän 
velvoitteen täyttämiseksi. Asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia verkkoalustoja ei 
kuitenkaan tulisi velvoittaa ryhtymään 
kohtuuttomaan tai kalliiseen verkossa 
tapahtuvaan tiedonhankintaan tai 
suorittamaan todentamisia paikalla. 
Tällaisten verkkoalustojen, jotka ovat 
toteuttaneet tässä asetuksessa edellytetyt 
kohtuulliset toimet, ei myöskään tulisi 
katsoa takaavan tietojen luotettavuutta 
kuluttajille tai muille asianomaisille 
osapuolille. Tällaisten verkkoalustojen 
olisi myös suunniteltava ja järjestettävä 
verkkorajapintansa siten, että 
elinkeinonharjoittajat voivat noudattaa 
unionin oikeuden mukaisia velvoitteitaan, 
erityisesti vaatimuksia, joista säädetään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/83/EU46 6 ja 8 artiklassa, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/29/EY47 7 artiklassa ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/6/EY48 3 artiklassa.

toimittamaan luotettavia tositteita, kuten 
henkilöllisyystodistusten jäljennöksiä, 
oikeaksi todistettuja tiliotteita, yritysten 
todistuksia ja kaupparekisteritodistuksia. 
Ne voivat käyttää myös muita, etäkäytössä 
olevia lähteitä, jotka tarjoavat 
samanasteisen luotettavuustason tämän 
velvoitteen täyttämiseksi. Asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia välityspalvelujen 
tarjoajia ei kuitenkaan tulisi velvoittaa 
ryhtymään kohtuuttomaan tai kalliiseen 
verkossa tapahtuvaan tiedonhankintaan tai 
suorittamaan todentamisia paikalla. 
Tällaisten välityspalvelujen tarjoajien, 
jotka ovat toteuttaneet tässä asetuksessa 
edellytetyt kohtuulliset toimet, ei 
myöskään tulisi katsoa takaavan tietojen 
luotettavuutta ja oikeellisuutta kuluttajille 
tai muille asianomaisille osapuolille. 
Tällaisten välityspalvelujen tarjoajien olisi 
päivitettävä hallussaan olevat tiedot sen 
perusteella, miten riskiherkkiä ne ovat, ja 
vähintään kerran vuodessa sekä myös 
suunniteltava ja järjestettävä 
verkkorajapintansa siten, että niiden 
yritysasiakkaat voivat noudattaa unionin 
oikeuden mukaisia velvoitteitaan, 
erityisesti vaatimuksia, joista säädetään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/83/EU46 6 ja 8 artiklassa, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/29/EY47 7 artiklassa ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/6/EY48 3 artiklassa.

__________________ __________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, 
neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä 
neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 97/7/EY kumoamisesta.

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, 
neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä 
neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 97/7/EY kumoamisesta.
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47 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä 
toukokuuta 2005, sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 
84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY 
ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia 
kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi).

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä 
toukokuuta 2005, sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 
84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY 
ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia 
kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi).

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/6/EY, annettu 16 päivänä 
helmikuuta 1998, kuluttajansuojasta 
kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen 
ilmoittamisessa.

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/6/EY, annettu 16 päivänä 
helmikuuta 1998, kuluttajansuojasta 
kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen 
ilmoittamisessa.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Kun otetaan huomioon 
verkkoalustojen erityiset vastuualueet ja 
velvollisuudet, verkkoalustoihin olisi 
sovellettava muitakin 
avoimuusraportointivelvollisuuksia kuin 
kaikkiin välityspalvelujen tarjoajiin tämän 
asetuksen nojalla sovellettavia 
avoimuusraportointivelvollisuuksia. Sen 
määrittämiseksi, ovatko verkkoalustat 
kenties erittäin suuria verkkoalustoja, 
joihin sovelletaan tiettyjä tämän 
asetuksen mukaisia lisävelvoitteita, 
verkkoalustoja koskeviin 
avoimuusraportointivelvollisuuksiin olisi 
sisällytettävä tiettyjä velvollisuuksia, jotka 
liittyvät unionissa olevien palvelun 
aktiivisten vastaanottajien kuukausittaista 
keskimääräistä lukumäärää koskevien 
tietojen julkaisemiseen ja 
tiedoksiantamiseen.

(51) Erittäin suuria verkkoalustoja 
käytetään tavalla, joka vaikuttaa 
voimakkaasti verkkoturvallisuuteen, 
yleisen mielipiteen muodostumiseen ja 
julkiseen keskusteluun sekä 
verkkokauppaan. Tapa, jolla nämä 
verkkoalustat suunnittelevat palvelujaan, 
on yleensä optimoitu niiden omaksi 
hyödyksi niiden mainosvetoisilla 
liiketoimintamalleilla, mikä voi aiheuttaa 
yhteiskunnallisia huolenaiheita. 
Tehokkaan sääntelyn ja noudattamisen 
valvonnan puuttuessa ne voivat vahvistaa 
pelin säännöt tunnistamatta ja 
lieventämättä tehokkaasti riskejä ja 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia haittoja, 
joita ne saattavat aiheuttaa. Erittäin 
suurten verkkoalustojen olisi sen vuoksi 
arvioitava tämän asetuksen nojalla 
riskejä, jotka johtuvat niiden palvelujen 
toiminnasta ja käytöstä sekä palvelun 
vastaanottajien mahdollisista 
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väärinkäytöksistä, ja toteutettava 
asianmukaisia lieventäviä toimenpiteitä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Verkkomainonnalla on tärkeä 
rooli verkkoympäristössä, myös 
verkkoalustojen tarjoamien palvelujen 
osalta. Verkkomainonta voi kuitenkin 
aiheuttaa merkittäviä riskejä, sillä se voi 
itsestään sisältää laitonta sisältöä tai lisätä 
taloudellisia kannustimia julkaista tai 
vahvistaa laitonta tai muuten haitallista 
sisältöä ja toimintaa taikka se voidaan 
esittää syrjivällä tavalla, jolloin se 
vaikuttaa kansalaisten yhdenvertaiseen 
kohteluun ja mahdollisuuksiin. Direktiivin 
2000/31/EY 6 artiklasta johtuvien 
vaatimusten lisäksi verkkoalustat olisi sen 
vuoksi velvoitettava varmistamaan, että 
palvelun vastaanottajilla on tietyt 
yksilöidyt tiedot, joita he tarvitsevat 
ymmärtääkseen, milloin ja kenen puolesta 
mainos esitetään. Lisäksi palvelun 
vastaanottajilla olisi oltava tiedot 
tärkeimmistä parametreista, joita käytetään 
määritettäessä, että heille esitetään tietty 
mainos, ja heille olisi annettava 
mielekkäitä selityksiä tähän tarkoitukseen 
käytetystä logiikasta, myös silloin, kun se 
perustuu profilointiin. Mainontaan 
liittyvien tietojen antamista koskevat tämän 
asetuksen vaatimukset eivät rajoita 
asetuksen (EU) 2016/679 asiaa koskevien 
säännösten soveltamista, erityisesti jos 
kyseiset säännökset koskevat oikeutta 
vastustaa henkilötietojen käsittelyä, 
automatisoitua yksittäispäätöstentekoa, 
myös profilointia, ja erityisesti tarvetta 
saada rekisteröidyn suostumus ennen 
henkilötietojen käsittelyä kohdennettua 
mainontaa varten. Tämä asetus ei 
myöskään rajoita direktiivin 2002/58/EY 

(52) Mainonnan rahoittamisen avulla 
varmistetaan, että unionin kansalaiset 
voivat nauttia uutisista ja 
ajanvietepalveluista ilmaiseksi tai 
alennettuun hintaan. Ilman vaikuttavaa 
mainontaa kaikenlaisten 
tiedotusvälineiden rahoitus vähenisi 
tuntuvasti, mikä voi johtaa 
televisiomaksujen kallistumiseen ja 
sanoma- ja aikakauslehtien 
monimuotoisuuden ja 
riippumattomuuden heikkenemiseen, eikä 
joillakin radioasemilla olisi valmiuksia 
tarjota uutisia ja ajanvietettä koko päivää, 
mikä heikentäisi tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta ja kulttuurin 
monimuotoisuutta. Mainonta on eräille 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoajille, lehtikustantajille ja 
radioasemille keskeinen kasvun lähde. 
Tietojen käyttö siten, että noudatetaan 
kaikilta osin asetuksessa (EU) 2016/679 ja 
direktiivissä 2002/58/EY asetettuja 
velvoitteita, on keino parantaa 
mainonnan vaikuttavuutta. Sen vuoksi 
tässä asetuksessa on tärkeää keskittyä 
parantamaan mainonnan avoimuutta 
ilman, että tämä vaikuttaa kielteisesti 
mainonnan vaikuttavuuteen uutis- ja 
ajanvietepalvelujen kannalta. 
Verkkomainonta voi kuitenkin aiheuttaa 
merkittäviä riskejä, sillä se voi itsestään 
sisältää laitonta sisältöä tai lisätä 
taloudellisia kannustimia julkaista tai 
vahvistaa laitonta tai muuten haitallista 
sisältöä ja toimintaa taikka se voidaan 
esittää syrjivällä tavalla, jolloin se 
vaikuttaa kansalaisten yhdenvertaiseen 
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säännösten soveltamista, erityisesti jos 
kyseiset säännökset koskevat tietojen 
tallentamista päätelaitteille ja pääsyä 
päätelaitteelle tallennettuihin tietoihin.

kohteluun ja mahdollisuuksiin. Direktiivin 
2000/31/EY 6 artiklasta johtuvien 
vaatimusten lisäksi verkkoalustat olisi sen 
vuoksi velvoitettava varmistamaan, että 
palvelun vastaanottajilla on tietyt 
yksilöidyt tiedot, joita he tarvitsevat 
ymmärtääkseen, milloin ja kenen puolesta 
mainos esitetään. Lisäksi palvelun 
vastaanottajilla olisi oltava tiedot 
tärkeimmistä parametreista, joita käytetään 
määritettäessä, että heille esitetään tietty 
mainos, ja heille olisi annettava 
mielekkäitä selityksiä tähän tarkoitukseen 
käytetystä logiikasta, myös silloin, kun se 
perustuu profilointiin, ja heidän olisi 
voitava valita vähemmän tunkeilevia 
mainonnan muotoja, jotka eivät edellytä 
käyttäjän ja sisällön välisen 
vuorovaikutuksen jäljittämistä. 
Mainontaan liittyvien tietojen antamista 
koskevat tämän asetuksen vaatimukset 
eivät rajoita asetuksen (EU) 2016/679 asiaa 
koskevien säännösten soveltamista, 
erityisesti jos kyseiset säännökset koskevat 
oikeutta vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä, automatisoitua 
yksittäispäätöstentekoa, myös profilointia, 
ja erityisesti tarvetta saada rekisteröidyn 
suostumus ennen henkilötietojen käsittelyä 
mainontaa varten. Verkkoalustojen olisi 
lisäksi pyydettäessä ja mahdollisuuksien 
mukaan annettava niille palvelun 
vastaanottajille, joille ne toimittavat 
verkkomainontaa, tietoja, joiden 
perusteella palvelun vastaanottajat voivat 
ymmärtää, miten tietoja on käsitelty, 
tietojen luokat tai kriteerit, joiden 
perusteella mainoksia voi ilmestyä 
näkyviin, ja mainostajille tai kolmansille 
osapuolille luovutetut tiedot sekä 
pidättäydyttävä käyttämästä aggregoituja 
tai aggregoimattomia tietoja, joihin voi 
sisältyä anonymisoituja ja henkilötietoja 
ilman rekisteröidyn nimenomaista 
suostumusta. Tämä asetus ei myöskään 
rajoita direktiivin 2002/58/EY säännösten 
soveltamista, erityisesti jos kyseiset 
säännökset koskevat tietojen tallentamista 
päätelaitteille ja pääsyä päätelaitteelle 
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tallennettuihin tietoihin.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Erittäin suurilla verkkoalustoilla on 
kattavuudestaan, erityisesti palvelun 
vastaanottajien lukumääränä ilmaistuna, 
johtuva merkittävä rooli julkisen 
keskustelun, taloudellisten liiketoimien 
sekä tiedon, mielipiteiden ja ajatusten 
levittämisen helpottamisessa sekä 
vaikuttamisessa siihen, miten 
vastaanottajat saavat ja välittävät tietoa 
verkossa. Tämän vuoksi on tarpeen asettaa 
kyseisille alustoille erityisiä velvoitteita 
kaikkiin verkkoalustoihin sovellettavien 
velvoitteiden lisäksi. Nämä erittäin suurille 
verkkoalustoille asetettavat lisävelvoitteet 
ovat tarpeen asianomaisten yleiseen etuun 
liittyvien kysymysten käsittelemiseksi, 
koska ei ole olemassa vaihtoehtoisia ja 
vähemmän rajoittavia toimenpiteitä, joilla 
päästäisiin tosiasiallisesti samaan 
lopputulokseen.

(53) Erittäin suurilla verkkoalustoilla on 
kattavuudestaan, erityisesti palvelun 
vastaanottajien lukumääränä ilmaistuna, 
johtuva merkittävä rooli julkisen 
keskustelun, taloudellisten liiketoimien 
sekä tiedon, mielipiteiden ja ajatusten 
levittämisen helpottamisessa sekä 
vaikuttamisessa siihen, miten 
vastaanottajat saavat ja välittävät tietoa 
verkossa. Tämän vuoksi on tarpeen asettaa 
kyseisille alustoille erityisiä velvoitteita 
kaikkiin verkkoalustoihin sovellettavien 
velvoitteiden lisäksi. Nämä erittäin suurille 
verkkoalustoille asetettavat lisävelvoitteet 
ovat tarpeen asianomaisten yleiseen etuun 
liittyvien kysymysten käsittelemiseksi, 
erityisesti kun on kyse disinformaatiosta, 
verkkohäirinnästä, vihapuheesta tai 
minkä tahansa muun tyyppisestä 
haitallisesta sisällöstä, koska ei ole 
olemassa vaihtoehtoisia ja vähemmän 
rajoittavia toimenpiteitä, joilla päästäisiin 
tosiasiallisesti samaan lopputulokseen.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Erittäin suuria verkkoalustoja 
käytetään tavalla, joka vaikuttaa 
voimakkaasti verkkoturvallisuuteen, 
yleisen mielipiteen muodostumiseen ja 
julkiseen keskusteluun sekä 
verkkokauppaan. Tapa, jolla nämä 
verkkoalustat suunnittelevat palvelujaan, 

(56) Erittäin suuria verkkoalustoja 
käytetään tavalla, joka vaikuttaa 
voimakkaasti verkkoturvallisuuteen, 
yleisen mielipiteen muodostumiseen ja 
julkiseen keskusteluun sekä 
verkkokauppaan. Tapa, jolla nämä 
verkkoalustat suunnittelevat palvelujaan, 
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on yleensä optimoitu niin, että 
hyödynnetään niiden usein mainosvetoisia 
liiketoimintamalleja, mikä voi aiheuttaa 
yhteiskunnallisia huolenaiheita. Tehokkaan 
sääntelyn ja noudattamisen valvonnan 
puuttuessa ne voivat vahvistaa pelin 
säännöt tunnistamatta ja lieventämättä 
tehokkaasti riskejä ja yhteiskunnallisia ja 
taloudellisia haittoja, joita ne saattavat 
aiheuttaa. Erittäin suurten verkkoalustojen 
olisi sen vuoksi arvioitava tämän asetuksen 
nojalla järjestelmäriskejä, jotka johtuvat 
niiden palvelujen toiminnasta ja käytöstä 
sekä palvelun vastaanottajien mahdollisista 
väärinkäytöksistä, ja toteutettava 
asianmukaisia lieventäviä toimenpiteitä.

on yleensä optimoitu niin, että 
hyödynnetään niiden usein mainosvetoisia 
liiketoimintamalleja, mikä voi aiheuttaa 
yhteiskunnallisia huolenaiheita. Tehokkaan 
sääntelyn ja noudattamisen valvonnan 
puuttuessa ne voivat vahvistaa pelin 
säännöt tunnistamatta ja lieventämättä 
tehokkaasti riskejä ja yhteiskunnallisia ja 
taloudellisia haittoja, joita ne saattavat 
aiheuttaa. Erittäin suurten verkkoalustojen 
olisi sen vuoksi arvioitava tämän asetuksen 
nojalla perusoikeuksiin kohdistuvia 
vaikutuksia, joita aiheutuu niiden 
palvelujen toiminnasta ja käytöstä sekä 
palvelun vastaanottajien mahdollisista 
väärinkäytöksistä, ja toteutettava 
asianmukaisia lieventäviä toimenpiteitä, 
myös mukauttamalla algoritmisia 
suosittelujärjestelmiä ja 
verkkorajapintoja, erityisesti sen suhteen, 
miten ne voivat vahvistaa tiettyä sisältöä, 
mukaan lukien disinformaatio.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Olisi arvioitava perusteellisesti 
kolmea järjestelmäriskiluokkaa. 
Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat riskit, 
jotka liittyvät erittäin suurten 
verkkoalustojen palvelujen väärinkäyttöön 
laittoman sisällön levittämisen kautta, 
kuten lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvän materiaalin levittäminen tai laiton 
vihapuhe, sekä laittoman toiminnan 
harjoittamiseen, kuten unionin tai 
kansallisessa lainsäädännössä kiellettyjen 
tuotteiden tai palvelujen myynti, mukaan 
lukien väärennetyt tuotteet. Tällainen 
levittäminen tai toiminta voi esimerkiksi 
muodostaa merkittävän järjestelmäriskin, 
jos tällaiseen sisältöön tarjoutuu laajempi 
pääsy sellaisten tilien kautta, joiden 
kattavuus on erityisen laaja, sanotun 

(57) Olisi arvioitava perusteellisesti 
kolmea riskiluokkaa. Ensimmäiseen 
luokkaan kuuluvat riskit, jotka liittyvät 
erittäin suurten verkkoalustojen palvelujen 
väärinkäyttöön laittoman sisällön 
levittämisen kautta, kuten lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin levittäminen tai laiton 
vihapuhe, sekä laittoman toiminnan 
harjoittamiseen, kuten unionin tai 
kansallisessa lainsäädännössä kiellettyjen 
tuotteiden tai palvelujen myynti, mukaan 
lukien väärennetyt tuotteet tai 
tekijänoikeudella suojatun sisällön laiton 
esittäminen. Tällainen levittäminen tai 
toiminta voi esimerkiksi muodostaa 
merkittävän riskin, jos tällaiseen sisältöön 
tarjoutuu laajempi pääsy sellaisten tilien 
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kuitenkaan rajoittamatta erittäin suuren 
verkkoalustan palvelun vastaanottajan 
henkilökohtaista, sovellettavan 
lainsäädännön mukaista vastuuta 
toimintansa mahdollisesta laittomuudesta. 
Toinen luokka koskee palvelun vaikutusta 
perusoikeuskirjassa suojattujen 
perusoikeuksien käyttämiseen, mukaan 
lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen 
vapaus, oikeus yksityiselämään, oikeus 
syrjimättömyyteen ja lapsen oikeudet. 
Tällaisia riskejä voi esimerkiksi liittyä 
erittäin suuren verkkoalustan käyttämien 
algoritmisten järjestelmien suunnitteluun 
taikka tällaisten verkkoalustojen palvelujen 
väärinkäyttöön, jos tehdään vilpillisiä 
ilmoituksia tai pyritään muilla keinoin 
vaimentamaan puheenvuoroja tai estämään 
kilpailua. Kolmas riskiluokka koskee 
verkkoalustan palvelujen tarkoituksellista 
ja usein koordinoitua manipulointia, jolla 
on ennakoitavissa oleva vaikutus 
terveyteen, kansalaiskeskusteluun, 
vaaliprosesseihin, yleiseen turvallisuuteen 
ja alaikäisten suojeluun, kun otetaan 
huomioon tarve turvata yleinen järjestys, 
suojella yksityisyyttä sekä torjua vilpillisiä 
ja harhaanjohtavia kaupallisia menettelyjä. 
Tällaisia riskejä voi syntyä esimerkiksi 
valetilien luomisen, bottien käytön ja muun 
automatisoidun tai osittain automatisoidun 
käyttäytymisen kautta, mikä voi johtaa 
laittoman sisällön tai verkkoalustan ehtojen 
kanssa yhteensopimattoman tiedon 
nopeaan ja laajaan levittämiseen.

kautta, joiden kattavuus on erityisen laaja, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta erittäin 
suuren verkkoalustan palvelun 
vastaanottajan henkilökohtaista, 
sovellettavan lainsäädännön mukaista 
vastuuta toimintansa mahdollisesta 
laittomuudesta. Toinen luokka koskee 
palvelun vaikutusta perusoikeuskirjassa 
suojattujen perusoikeuksien käyttämiseen, 
mukaan lukien sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, oikeus 
yksityiselämään, oikeus syrjimättömyyteen 
ja lapsen oikeudet. Tällaisia riskejä voi 
sisältyä erittäin suuren verkkoalustan 
käyttämien algoritmien 
perusohjelmointiin tai syntyä tällaisten 
verkkoalustojen palvelujen väärinkäytöstä, 
jos tehdään vilpillisiä ilmoituksia tai 
pyritään muilla keinoin vaimentamaan 
puheenvuoroja, estämään kilpailua tai 
heikentämään tapaa, jolla alustojen 
ehtojen, mukaan lukien sisällön 
moderointia koskevat toimintaperiaatteet, 
noudattamista valvotaan. Siksi on tarpeen 
edistää asianmukaisten muutosten 
tekemistä alustojen käyttäytymiseen, 
vastuullisempaa tietoekosysteemiä, 
faktantarkastusvalmiuksia, kollektiivista 
tietämystä disinformaatiosta sekä uusien 
teknologioiden käyttöä, jotta voidaan 
parantaa tapaa, jolla tietoa tuotetaan ja 
levitetään verkossa. Kolmas riskiluokka 
koskee verkkoalustan palvelujen 
tarkoituksellista ja usein koordinoitua 
manipulointia, jolla on ennakoitavissa 
oleva vaikutus terveyteen, 
kansalaiskeskusteluun, vaaliprosesseihin, 
yleiseen turvallisuuteen ja alaikäisten 
suojeluun, kun otetaan huomioon tarve 
turvata yleinen järjestys, suojella 
yksityisyyttä sekä torjua vilpillisiä ja 
harhaanjohtavia kaupallisia menettelyjä. 
Tällaisia riskejä voi syntyä esimerkiksi 
valetilien luomisen, bottien käytön ja muun 
automatisoidun tai osittain automatisoidun 
käyttäytymisen kautta, mikä voi johtaa 
laittoman sisällön tai verkkoalustan ehtojen 
kanssa yhteensopimattoman tiedon 
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nopeaan ja laajaan levittämiseen.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Erittäin suurten verkkoalustojen 
olisi otettava käyttöön tarvittavat keinot 
lieventääkseen riskinarvioinnissa havaittuja 
järjestelmäriskejä huolellisesti. Tällaisina 
lieventävinä toimenpiteinä erittäin suurten 
verkkoalustojen olisi harkittava 
esimerkiksi sisällön moderoinnin, 
algoritmisten suosittelujärjestelmien ja 
verkkorajapintojen suunnittelun ja 
toiminnan parantamista tai muuta 
mukauttamista hillitäkseen ja 
rajoittaakseen laittoman sisällön 
levittämistä, taikka 
päätöksentekoprosessiensa mukauttamista 
tai ehtojensa mukauttamista. Tällaisiin 
lieventäviin toimenpiteisiin voi sisältyä 
myös korjaavia toimenpiteitä, kuten 
mainostuloista luopuminen tietyn sisällön 
osalta, tai muita toimia, kuten luotettavien 
tietolähteiden näkyvyyden parantaminen. 
Erittäin suuret verkkoalustat voivat 
tehostaa sisäisiä prosessejaan tai 
toimintojensa valvontaa erityisesti 
järjestelmäriskien havaitsemiseksi. Ne 
voivat myös käynnistää tai lisätä 
yhteistyötä luotettavien ilmoittajien kanssa 
sekä järjestää koulutustilaisuuksia ja 
vaihtoja luotettavien 
ilmoittajaorganisaatioiden kanssa ja tehdä 
yhteistyötä muiden palveluntarjoajien 
kanssa muun muassa käynnistämällä 
nykyisiä käytännesääntöjä tai muita 
itsesääntelytoimia tai liittymällä niihin. 
Kaikissa hyväksytyissä toimenpiteissä olisi 
noudatettava tämän asetuksen 
huolellisuusvaatimuksia, ja niiden olisi 
oltava tehokkaita ja asianmukaisia 
havaittujen erityisten riskien 

(58) Erittäin suurten verkkoalustojen 
olisi otettava käyttöön tarvittavat keinot 
lieventääkseen riskinarvioinnissa havaittuja 
riskejä huolellisesti. Tällaisina lieventävinä 
toimenpiteinä erittäin suurten 
verkkoalustojen olisi parannettava tai 
muuten mukautettava sisällön 
moderoinnin, algoritmisten 
suosittelujärjestelmien ja 
verkkorajapintojen suunnittelua ja 
toimintaa rajoittaakseen laittoman sisällön 
levittämistä, esimerkiksi rakentamalla 
järjestelmiä haitalliseksi tunnistetun 
sisällön näkyvyyden alentamiseksi, 
ottamalla käyttöön keinotekoisia viipeitä 
viraalisuuden rajoittamiseksi, 
mukauttamalla 
päätöksentekoprosessejaan tai 
mukauttamalla ehtojaan. Tällaisiin 
lieventäviin toimenpiteisiin voi sisältyä 
myös korjaavia toimenpiteitä, kuten 
mainostuloista luopuminen tietyn sisällön 
osalta, tai muita toimia, kuten sellaisten 
luotettavien tietolähteiden näkyvyyden 
parantaminen kuin viranomaisten tai 
kansainvälisten järjestöjen tarjoamien 
yleistä etua koskevien tietojen taikka 
sisällön, joka on jonkin toimituksellisen 
sisällön tarjoajan valvonnassa ja johon 
sovelletaan erityisiä normeja, alakohtaista 
sääntelyä ja valvontaa. Erittäin suuret 
verkkoalustat voivat tehostaa sisäisiä 
prosessejaan tai toimintojensa valvontaa 
erityisesti järjestelmäriskien 
havaitsemiseksi. Niiden pitäisi myös 
käynnistää tai lisätä yhteistyötä 
luotettavien ilmoittajien kanssa sekä 
järjestää koulutustilaisuuksia ja vaihtoja 
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lieventämisessä, jotta edistetään yleisen 
järjestyksen turvaamista, yksityisyyden 
suojaamista sekä vilpillisten ja 
harhaanjohtavien kaupallisten käytäntöjen 
torjumista. Niiden olisi myös oltava 
oikeasuhteisia ajatellen erittäin suurten 
verkkoalustojen taloudellisia valmiuksia ja 
tarvetta välttää palvelujen käytön 
tarpeetonta rajoittamista, kun otetaan 
asianmukaisesti huomioon palvelun 
vastaanottajien perusoikeuksiin 
mahdollisesti kohdistuvat kielteiset 
vaikutukset.

luotettavien ilmoittajaorganisaatioiden 
kanssa ja tehdä yhteistyötä muiden 
palveluntarjoajien kanssa muun muassa 
käynnistämällä nykyisiä käytännesääntöjä 
tai muita itsesääntelytoimia tai liittymällä 
niihin. Kaikissa hyväksytyissä 
toimenpiteissä olisi noudatettava tämän 
asetuksen huolellisuusvaatimuksia, ja 
niiden olisi oltava tehokkaita ja 
asianmukaisia havaittujen erityisten riskien 
lieventämisessä, jotta edistetään yleisen 
järjestyksen turvaamista, yksityisyyden 
suojaamista sekä vilpillisten ja 
harhaanjohtavien kaupallisten käytäntöjen 
torjumista. Niiden olisi myös oltava 
oikeasuhteisia ajatellen erittäin suurten 
verkkoalustojen taloudellisia valmiuksia ja 
tarvetta välttää palvelujen käytön 
tarpeetonta rajoittamista, kun otetaan 
asianmukaisesti huomioon palvelun 
vastaanottajien perusoikeuksiin 
mahdollisesti kohdistuvat kielteiset 
vaikutukset. Riskien lieventämistä ei saisi 
pitää kohtuullisena tai oikeasuhteisena, 
jos se johtaisi siihen, että sisältöä ja 
palveluja, joista jollakin toimituksellisen 
sisällön tarjoajalla on toimituksellinen 
vastuu, poistetaan, pääsy niihin estetään 
tai niihin puututaan muulla tavoin.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Erittäin suurten verkkoalustojen 
olisi tarvittaessa tehtävä riskinarviointinsa 
ja suunniteltava 
riskinhallintatoimenpiteensä yhdessä 
palvelun vastaanottajien edustajien, 
sellaisten ryhmien edustajien, joihin niiden 
palvelut mahdollisesti vaikuttavat, 
riippumattomien asiantuntijoiden ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa.

(59) Erittäin suurten verkkoalustojen 
olisi tarvittaessa tehtävä riskinarviointinsa 
ja suunniteltava 
riskinhallintatoimenpiteensä yhdessä 
palvelun vastaanottajien edustajien, 
asiaankuuluvien sääntelyviranomaisten, 
sellaisten ryhmien edustajien, joihin niiden 
palvelut mahdollisesti vaikuttavat, 
riippumattomien asiantuntijoiden ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

(62) Erittäin suuren verkkoalustan 
liiketoiminnassa keskeisellä sijalla on se 
tapa, jolla tietoja priorisoidaan ja esitetään 
verkkoalustan verkkorajapinnalla palvelun 
vastaanottajien tiedonsaannin 
helpottamiseksi ja optimoimiseksi. Tämä 
tapahtuu esimerkiksi ehdottamalla, 
luokittelemalla ja priorisoimalla tietoja 
algoritmisesti, tekemällä erotteluja tekstien 
tai muiden visuaalisten esitysten avulla tai 
muulla tavoin kuratoimalla vastaanottajien 
toimittamia tietoja. Tällaisilla 
suosittelujärjestelmillä voi olla merkittävä 
vaikutus vastaanottajien kykyyn hakea 
tietoa ja toimia interaktiivisesti tiedon 
kanssa verkossa. Niillä on myös tärkeä 
rooli tiettyjen viestien tehostamisessa, 
tiedon nopeassa levittämisessä ja 
verkkokäyttäytymisen edistämisessä. 
Erittäin suurten verkkoalustojen olisi näin 
ollen varmistettava, että vastaanottajat 
saavat asianmukaista tietoa ja voivat 
vaikuttaa heille esitettyihin tietoihin. 
Kyseisten verkkoalustojen olisi esitettävä 
tällaisten suosittelujärjestelmien keskeiset 
parametrit selkeästi ja helposti 
ymmärrettävällä tavalla varmistaakseen, 
että vastaanottajat saavat kuvan siitä, miten 
tietoja heidän kannaltaan priorisoidaan. 
Niiden olisi myös varmistettava, että 
vastaanottajilla on käytettävissään 
vaihtoehtoja pääparametreille, myös 
vaihtoehtoja, jotka eivät perustu 
vastaanottajan profilointiin.

(62) Verkkoalustan liiketoiminnassa 
keskeisellä sijalla on se tapa, jolla tietoja 
priorisoidaan ja esitetään verkkoalustan 
verkkorajapinnalla palvelun vastaanottajien 
tiedonsaannin helpottamiseksi ja 
optimoimiseksi. Tämä tapahtuu 
esimerkiksi ehdottamalla, luokittelemalla 
ja priorisoimalla tietoja algoritmisesti, 
tekemällä erotteluja tekstien tai muiden 
visuaalisten esitysten avulla tai muulla 
tavoin kuratoimalla vastaanottajien 
toimittamia tietoja. Tällaisilla 
suosittelujärjestelmillä voi olla merkittävä 
vaikutus vastaanottajien kykyyn hakea 
tietoa ja toimia interaktiivisesti tiedon 
kanssa verkossa. Niillä on myös tärkeä 
rooli tiettyjen viestien tehostamisessa, 
tiedon nopeassa levittämisessä ja 
verkkokäyttäytymisen edistämisessä. 
Näillä suosittelujärjestelmillä voi lisäksi 
olla vaikutus kuluttajien 
mediankulutukseen ja kulttuurisiin 
käytäntöihin, ja ne voivat johtaa siihen, 
että kuluttajat sulkeutuvat kuplaan ilman, 
että heillä on mahdollisuutta tutustua 
muuhun sisältöön. Erittäin suurten 
verkkoalustojen olisi näin ollen 
varmistettava, että vastaanottajat saavat 
asianmukaista tietoa ja voivat vaikuttaa 
heille esitettyihin tietoihin. Kyseisten 
verkkoalustojen olisi esitettävä tällaisten 
suosittelujärjestelmien keskeiset parametrit 
selkeästi ja helposti ymmärrettävällä 
tavalla varmistaakseen, että vastaanottajat 
saavat kuvan siitä, miten tietoja heidän 
kannaltaan priorisoidaan. Niiden olisi myös 
varmistettava, että vastaanottajilla on 
käytettävissään vaihtoehtoja 
pääparametreille, myös vaihtoehtoja, jotka 
eivät perustu vastaanottajan profilointiin.
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Erittäin suurten verkkoalustojen 
käyttämät mainosjärjestelmät aiheuttavat 
erityisiä riskejä ja vaativat enemmän 
julkista valvontaa ja viranomaisvalvontaa, 
kun otetaan huomioon verkkoalustojen 
laajuus ja se, että ne pystyvät 
kohdentamaan ja tavoittamaan palvelun 
vastaanottajat sen perusteella, miten nämä 
käyttäytyvät verkkoalustan 
verkkorajapinnassa ja sen ulkopuolella. 
Erittäin suurten verkkoalustojen olisi 
varmistettava, että niiden 
verkkorajapinnoilla olevat mainosrekisterit 
ovat julkisesti saatavilla, jotta helpotetaan 
verkkomainonnan jakelusta johtuvien 
uusien riskien valvontaa ja tutkimusta, 
esimerkiksi kun on kyse laittomasta 
mainonnasta tai manipulointitekniikoista ja 
disinformaatiosta, joilla on todellinen ja 
ennakoitavissa oleva kielteinen vaikutus 
kansanterveyteen, yleiseen turvallisuuteen, 
kansalaiskeskusteluun, poliittiseen 
osallistumiseen ja tasa-arvoon. 
Rekistereihin olisi sisällytettävä mainosten 
sisältö ja asiaan liittyvät tiedot 
mainostajasta ja mainonnan jakelusta, 
erityisesti kun kyseessä on kohdennettu 
mainonta.

(63) Verkkoalustojen käyttämät 
mainosjärjestelmät aiheuttavat erityisiä 
riskejä ja vaativat enemmän julkista 
valvontaa ja viranomaisvalvontaa, kun 
otetaan huomioon verkkoalustojen laajuus 
ja se, että ne pystyvät kohdentamaan ja 
tavoittamaan palvelun vastaanottajat sen 
perusteella, miten nämä käyttäytyvät 
verkkoalustan verkkorajapinnassa ja sen 
ulkopuolella. Verkkoalustojen olisi 
varmistettava, että niiden 
verkkorajapinnoilla olevat mainosrekisterit 
ovat julkisesti saatavilla, jotta helpotetaan 
verkkomainonnan jakelusta johtuvien 
uusien riskien valvontaa ja tutkimusta, 
esimerkiksi kun on kyse laittomasta 
mainonnasta tai manipulointitekniikoista ja 
disinformaatiosta, joilla on kielteinen 
vaikutus kansanterveyteen, yleiseen 
turvallisuuteen, kansalaiskeskusteluun, 
poliittiseen osallistumiseen ja tasa-arvoon. 
Rekistereiden olisi oltava hakukelpoisia, 
helposti saatavilla ja toimivia, ja niihin 
olisi sisällytettävä mainosten sisältö ja 
asiaan liittyvät tiedot mainostajasta ja 
mainonnan jakelusta.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Jotta voidaan asianmukaisesti 
valvoa, että erittäin suuret verkkoalustat 
noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä 

(64) Jotta voidaan asianmukaisesti 
valvoa, että erittäin suuret verkkoalustat 
noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä 
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velvoitteita, sijoittautumispaikan 
digitaalisten palvelujen koordinaattori tai 
komissio voi vaatia pääsyä tiettyihin 
tietoihin tai niiden raportointia. Tällainen 
vaatimus voi koskea esimerkiksi tietoja, 
jotka ovat tarpeen verkkoalustan 
järjestelmien aiheuttamien riskien ja 
mahdollisten haittojen arvioimiseksi, 
tietoja sisällön moderointiin, 
suosittelujärjestelmiin tai 
mainosjärjestelmiin liittyvien algoritmisten 
järjestelmien tarkkuudesta, toiminnasta ja 
testauksesta tai tietoja tässä asetuksessa 
tarkoitettujen sisällön moderoinnin ja 
sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien 
prosesseista ja tuloksista. Tutkijoiden 
suorittamat tutkimukset verkossa 
esiintyvien järjestelmäriskien 
kehittymisestä ja vakavuudesta ovat 
erityisen tärkeitä, jotta voidaan tasoittaa 
tiedon epäsymmetrioita ja luoda 
häiriönsietokykyinen 
riskinhallintajärjestelmä sekä antaa tästä 
tietoa verkkoalustoille, digitaalisten 
palvelujen koordinaattoreille, muille 
toimivaltaisille viranomaisille, komissiolle 
ja yleisölle. Sen vuoksi tällä asetuksella 
luodaan puitteet erittäin suurilta 
verkkoalustoilta peräisin olevien tietojen 
pakolliselle saannille hyväksyttyjen 
tutkijoiden käyttöön. Kaikkien tietojen 
saatavuutta koskevien, näiden puitteiden 
mukaisten vaatimusten olisi oltava 
oikeasuhteisia ja suojattava 
asianmukaisesti verkkoalustan ja muiden 
asianomaisten osapuolten, myös palvelun 
vastaanottajien, oikeudet ja oikeutetut edut, 
mukaan lukien liikesalaisuudet ja muut 
luottamukselliset tiedot.

velvoitteita, sijoittautumispaikan 
digitaalisten palvelujen koordinaattori tai 
komissio voi vaatia pääsyä tiettyihin 
tietoihin tai niiden raportointia. Tällainen 
vaatimus voi koskea esimerkiksi tietoja, 
jotka ovat tarpeen verkkoalustan 
järjestelmien aiheuttamien riskien ja 
mahdollisten haittojen arvioimiseksi, 
tietoja sisällön moderointiin, 
suosittelujärjestelmiin tai 
mainosjärjestelmiin liittyvien algoritmisten 
järjestelmien tarkkuudesta, toiminnasta ja 
testauksesta, jolloin annetaan 
asiaankuuluva lähdekoodi ja muut siihen 
liittyvät tiedot, joiden perusteella voidaan 
havaita mahdollisia vinoumia tai 
perusoikeuksiin kohdistuvia uhkia, tai 
tietoja tässä asetuksessa tarkoitettujen 
sisällön moderoinnin ja sisäisten 
valitustenkäsittelyjärjestelmien prosesseista 
ja tuloksista. Mahdollisten vinoumien tai 
perusoikeuksiin kohdistuvien uhkien 
tutkimukset ovat erityisen tärkeitä, jotta 
voidaan tasoittaa tiedon epäsymmetrioita ja 
luoda häiriönsietokykyinen 
riskinhallintajärjestelmä sekä antaa tästä 
tietoa verkkoalustoille, digitaalisten 
palvelujen koordinaattoreille, muille 
toimivaltaisille viranomaisille, komissiolle 
ja yleisölle. Sen vuoksi tällä asetuksella 
luodaan puitteet erittäin suurilta 
verkkoalustoilta peräisin olevien tietojen 
pakolliselle saannille digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin ja komission 
käyttöön. Kaikkien tietojen saatavuutta 
koskevien, näiden puitteiden mukaisten 
vaatimusten olisi oltava oikeasuhteisia ja 
suojattava asianmukaisesti muiden 
asianomaisten osapuolten, myös palvelun 
vastaanottajien, oikeudet ja oikeutetut edut, 
mukaan lukien liikesalaisuudet Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2016/9431 a mukaisesti ja yksityisyys.

__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/943, annettu 8 
päivänä kesäkuuta 2016, 
julkistamattoman taitotiedon ja 
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liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) 
suojaamisesta laittomalta hankinnalta, 
käytöltä ja ilmaisemiselta (EUVL L 157, 
15.6.2016, s. 1).

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(64 a) Erittäin suurten verkkoalustojen 
käyttämät moderointi- ja 
suosittelualgoritmit aiheuttavat suuria 
riskejä ja vaativat enemmän ja 
pidemmälle menevää 
viranomaisvalvontaa, sillä niissä esiintyy 
algoritmisia vinoumia, mikä johtaa usein 
laittoman sisällön laajamittaiseen 
levittämiseen tai perusoikeuksiin, mukaan 
lukien sananvapaus, kohdistuviin uhkiin. 
Kun otetaan huomioon näiden 
algoritmien jatkuva kehitys sekä ne 
välittömät riskit, joita niiden käyttöönotto 
voisi aiheuttaa, erittäin suurten 
verkkoalustojen olisi varmistettava 
moderointi- ja suosittelualgoritmien 
täysimääräinen ja reaaliaikainen 
ilmoittaminen digitaalisten palvelujen 
koordinaattorille tai komissiolle. Tällaisen 
ilmoittamisen olisi katettava kaikki tiedot 
kyseisten algoritmien luomisesta ja 
määrittämisestä, kuten niitä vastaavat 
tietojoukot. Digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin tai komission 
harjoittaman valvonnan helpottamiseksi 
tällä asetuksella luodaan puitteet erittäin 
suurten verkkoalustojen velvoitteille, 
mukaan lukien algoritmien selitettävyys, 
vastuuvelvollisuus ja tiivis yhteistyö 
digitaalisten palvelujen koordinaattorin 
tai komission kanssa. Jos havaitaan 
algoritminen vinouma, erittäin suurten 
verkkoalustojen olisi korjattava se 
nopeasti digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin tai komission esittämien 



AD\1238892FI.docx 47/122 PE693.943v02-00

FI

vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(65 a) Kun otetaan huomioon kyseessä 
olevien palvelujen rajatylittävä luonne, 
unionin toimet ovat tarpeen erittäin 
suurten verkkoalustojen 
esteettömyysvaatimusten 
yhdenmukaistamiseksi sisämarkkinoilla, 
jotta voidaan välttää markkinoiden 
hajanaisuus ja varmistaa, että 
vammaisille henkilöille taataan 
yhdenvertainen oikeus päästä näihin 
palveluihin ja niitä koskevat 
valinnanmahdollisuudet. Digitaalisten 
palvelujen yhdenmukaistettujen 
esteettömyysvaatimusten puuttuminen voi 
luoda esteitä esteettömyyttä koskevan 
voimassa olevan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanolle, sillä monissa kyseisen 
lainsäädännön soveltamisalaan 
kuuluvissa palveluissa turvaudutaan 
välityspalveluihin loppukäyttäjien 
tavoittamiseksi. Sen vuoksi erittäin 
suurten verkkoalustojen, mukaan lukien 
niiden käyttöliittymät, 
esteettömyysvaatimusten on oltava 
sopusoinnussa esteettömyyttä koskevan 
voimassa olevan unionin lainsäädännön, 
mukaan lukien Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivit (EU) 2016/21021 a ja 
(EU) 2019/8821 b, kanssa.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 
päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen ja 
mobiilisovellusten saavutettavuudesta 
(EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivi (EU) 2019/882, annettu 17 
päivänä huhtikuuta 2019, tuotteiden ja 
palvelujen esteettömyysvaatimuksista 
(EUVL L 151, 7.6.2019, s. 70).

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti Tarkistus

(66) Jotta voidaan helpottaa tässä 
asetuksessa säädettyjen, täytäntöönpanoa 
teknisin keinoin mahdollisesti edellyttävien 
velvoitteiden tehokasta ja yhdenmukaista 
soveltamista, on tärkeää edistää 
vapaaehtoisia, tietyt tekniset menettelyt 
kattavia toimialastandardeja sikäli kuin 
toimiala voi auttaa kehittämään 
standardoituja keinoja tämän asetuksen 
noudattamiseksi, esimerkiksi ilmoitusten 
toimittamisen mahdollistamiseksi, myös 
sovellusrajapintojen kautta, tai 
mainosrekistereiden yhteentoimivuuteen 
liittyen. Tällaisista standardeista voisi olla 
hyötyä erityisesti suhteellisen pienille 
välityspalvelujen tarjoajille. Standardeissa 
voitaisiin tarvittaessa tehdä ero 
erityyppisten laittomien sisältöjen tai 
erityyppisten välityspalvelujen välillä.

(66) Jotta voidaan helpottaa tässä 
asetuksessa säädettyjen, täytäntöönpanoa 
teknisin keinoin mahdollisesti edellyttävien 
velvoitteiden tehokasta ja yhdenmukaista 
soveltamista, on tärkeää edistää 
vapaaehtoisia, tietyt tekniset menettelyt 
kattavia toimialastandardeja sikäli kuin 
toimiala voi auttaa kehittämään 
standardoituja keinoja tämän asetuksen 
noudattamiseksi, esimerkiksi ilmoitusten 
toimittamisen mahdollistamiseksi, myös 
sovellusrajapintojen kautta, tai 
sisällönsäilytysalustojen 
yhteentoimivuuden avulla tai 
mainosrekistereiden yhteentoimivuuteen 
liittyen. Tällaisista standardeista voisi olla 
hyötyä erityisesti suhteellisen pienille 
välityspalvelujen tarjoajille. Standardeissa 
voitaisiin tarvittaessa tehdä ero 
erityyppisten laittomien sisältöjen tai 
erityyppisten välityspalvelujen välillä.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Komission ja lautakunnan olisi 
kannustettava laatimaan käytännesääntöjä, 
joilla edistetään tämän asetuksen 
soveltamista. Käytännesääntöjen 
täytäntöönpanon olisi oltava mitattavissa ja 
julkisen valvonnan alaista, mutta tämä ei 

(67) Komission ja lautakunnan olisi 
voitava pyytää laatimaan käytännesääntöjä, 
joilla edistetään tämän asetuksen 
soveltamista, ja koordinoida niiden 
laatimista. Käytännesääntöjen 
täytäntöönpanon olisi oltava mitattavissa ja 
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saisi heikentää käytännesääntöjen 
vapaaehtoisuutta eikä asianomaisten 
osapuolten vapautta päättää 
osallistumisestaan. Tietyissä olosuhteissa 
on tärkeää, että erittäin suuret 
verkkoalustat tekevät yhteistyötä erityisten 
käytännesääntöjen laatimisessa ja 
noudattavat niitä. Tämän asetuksen 
säännökset eivät estä muita 
palveluntarjoajia noudattamasta samoja 
huolellisuusvaatimuksia, omaksumasta 
parhaita toimintatapoja ja hyötymästä 
komission ja lautakunnan antamista 
ohjeista osallistumalla samoihin 
käytännesääntöihin.

julkisen valvonnan alaista. Tietyissä 
olosuhteissa on tärkeää, että erittäin suuret 
verkkoalustat tekevät yhteistyötä erityisten 
käytännesääntöjen laatimisessa ja 
noudattavat niitä. Tämän asetuksen 
säännökset eivät estä muita 
palveluntarjoajia noudattamasta samoja 
huolellisuusvaatimuksia, omaksumasta 
parhaita toimintatapoja ja hyötymästä 
komission ja lautakunnan antamista 
ohjeista osallistumalla samoihin 
käytännesääntöihin.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti Tarkistus

(68) Tässä asetuksessa on aiheellista 
yksilöidä tiettyjä aloja, joilla tällaisia 
käytännesääntöjä harkitaan. 
Tietyntyyppisiin laittomiin sisältöihin 
liittyviä riskinhallintatoimenpiteitä olisi 
erityisesti tarkasteltava itse- ja 
yhteissääntelysopimusten kautta. Toinen 
huomioon otettava ala on 
järjestelmäriskien mahdolliset kielteiset 
vaikutukset yhteiskuntaan ja 
demokratiaan, kuten disinformaatio tai 
manipulointi ja väärinkäytökset. 
Esimerkkinä voidaan mainita 
koordinoidut toimet, joilla pyritään tiedon, 
myös disinformaation vahvistamiseen, 
kuten bottien tai valetilien käyttö väärien 
tai harhaanjohtavien tietojen luomiseksi, 
joskus tavoitteena taloudellinen hyöty. 
Tällaiset toimet ovat erityisen haitallisia 
haavoittuvassa asemassa oleville palvelun 
vastaanottajille, kuten lapsille. Kun kyse 
on tällaisista aloista, se, että erittäin suuri 
verkkoalusta noudattaa tiettyjä 
käytännesääntöjä ja sitoutuu niihin, 
voidaan katsoa asianmukaiseksi 

(68) Tässä asetuksessa on aiheellista 
yksilöidä tiettyjä aloja, joilla tällaisia 
käytännesääntöjä harkitaan. 
Tietyntyyppisiin laittomiin tai haitallisiin 
sisältöihin liittyviä 
riskinhallintatoimenpiteitä olisi erityisesti 
tarkasteltava itse- ja 
yhteissääntelysopimusten kautta. Toinen 
huomioon otettava ala on riskien 
mahdolliset kielteiset vaikutukset 
yhteiskuntaan, kuten koordinoidut toimet, 
joilla pyritään tiedon vahvistamiseen, 
esimerkiksi käyttämällä botteja, valetilejä 
ja välityspalvelinpalveluja väärien tai 
harhaanjohtavien tietojen luomiseksi ja 
propagoimiseksi, joskus tavoitteena 
taloudellinen tai poliittinen hyöty. Tällaiset 
toimet ovat erityisen haitallisia 
haavoittuvassa asemassa oleville palvelun 
vastaanottajille. Muita huomioon otettavia 
aloja voisivat olla avoimuuden 
parantaminen sen suhteen, mikä on 
tiedon alkuperä ja miten se tuotetaan, 
sponsoroidaan, levitetään ja 
kohdennetaan, tiedonvälityksen 
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riskinhallintatoimenpiteeksi. 
Verkkoalustan kieltäytyminen ilman 
asianmukaisia perusteluja komission 
kutsusta osallistua tällaisten 
käytännesääntöjen soveltamiseen voitaisiin 
tarvittaessa ottaa huomioon määritettäessä, 
onko verkkoalusta rikkonut tässä 
asetuksessa säädettyjä velvoitteita.

monimuotoisuuden edistäminen 
tukemalla laadukasta journalismia ja 
tiedon tuottajien ja levittäjien välistä 
suhdetta sekä tiedon uskottavuuden 
edistäminen antamalla käsitys sen 
luotettavuudesta samoin kuin 
vaikutusvaltaisten tiedontarjoajien tiedon 
jäljitettävyyden parantaminen samalla, 
kun kunnioitetaan journalististen 
lähteiden luottamuksellisuutta. Kun kyse 
on tällaisista aloista, se, että erittäin suuri 
verkkoalusta noudattaa tiettyjä 
käytännesääntöjä ja sitoutuu niihin, 
voidaan katsoa asianmukaiseksi 
riskinhallintatoimenpiteeksi. 
Verkkoalustan kieltäytyminen komission 
kutsusta osallistua tällaisten 
käytännesääntöjen soveltamiseen on syytä 
ottaa huomioon määritettäessä, onko 
verkkoalusta rikkonut tässä asetuksessa 
säädettyjä velvoitteita. Kun 
riskinhallintatoimenpiteenä käytetään 
käytännesääntöjä, niiden olisi oltava 
erittäin suuria verkkoalustoja velvoittavia 
sekä digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin valvonnassa.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 73 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(73 a) Digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin nimeäminen 
jäsenvaltioissa ei saisi vaikuttaa jo 
olemassa oleviin 
täytäntöönpanomekanismeihin, kuten 
sähköistä viestintää tai mediaa koskevaan 
unionin tai kansalliseen lainsäädäntöön 
sisältyviin mekanismeihin, eikä näiden 
alojen riippumattomiin 
sääntelyrakenteisiin, sellaisina kuin ne 
määritellään unionin ja kansallisessa 
lainsäädännössä. Digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin toimivaltuuksilla ei saisi 
puuttua nimitettyjen viranomaisten 
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toimivaltuuksiin. Erilaisten 
eurooppalaisten verkostojen, erityisesti 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
ryhmän (ERGA) ja Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelimen (BEREC), olisi oltava 
vastuussa koordinoinnin varmistamisesta 
sekä tämän asetuksen tehokkaan ja 
yhdenmukaisen soveltamisen ja 
täytäntöönpanon valvonnan edistämisestä 
kaikkialla unionissa. Jotta nämä verkostot 
voisivat toteuttaa tämän tehtävän 
tehokkaasti, niiden olisi kehitettävä 
sopivia menettelyjä, joita sovelletaan 
tähän asetukseen liittyvissä tapauksissa.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 76 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(76 a) Kuluttajien, kuluttajajärjestöjen ja 
oikeudenhaltijoiden olisi voitava tehdä 
jonkin markkinapaikan tämän asetuksen 
noudattamiseen liittyviä valituksia 
digitaalisten palvelujen koordinaattorille 
siinä jäsenvaltiossa, jossa nämä ovat. 
Valituksissa olisi annettava tarkka 
yleiskuva kysymyksistä liittyen siihen, 
miten tietty välityspalvelujen tarjoaja 
noudattaa sääntöjä. Digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin olisi 
pyydettävä kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten osallistumista ja 
ilmoitettava asiasta sille jäsenvaltiolle, 
johon kyseinen välityspalvelujen tarjoaja 
on sijoittautunut, jos kysymys edellyttää 
rajatylittävää yhteistyötä. Valitukset olisi 
käsiteltävä oikea-aikaisesti viimeistään 
kuukauden kuluttua valituksen 
vastaanottamisesta.

Tarkistus 52
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti Tarkistus

(77) Jäsenvaltioiden olisi annettava 
digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja 
muille tämän asetuksen nojalla nimetyille 
toimivaltaisille viranomaisille riittävät 
valtuudet ja keinot tehokkaan tutkinnan ja 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Digitaalisten palvelujen koordinaattorin 
olisi erityisesti voitava hakea ja saada 
alueellaan sijaitsevia tietoja, myös 
yhteisten tutkimusten yhteydessä, ottaen 
asianmukaisesti huomioon, että toisen 
jäsenvaltion digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin olisi hyväksyttävä kyseisen 
toisen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan 
kuuluvaa palveluntarjoajaa koskevat 
valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet, 
tarvittaessa rajatylittävään yhteistyöhön 
liittyvien menettelyjen mukaisesti.

(77) Jäsenvaltioiden olisi annettava 
digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja 
muille tämän asetuksen nojalla nimetyille 
toimivaltaisille viranomaisille riittävät 
valtuudet ja keinot tehokkaan tutkinnan ja 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Digitaalisten palvelujen koordinaattorin 
olisi erityisesti voitava hakea ja saada 
alueellaan sijaitsevia tietoja, myös 
yhteisten tutkimusten yhteydessä, ottaen 
asianmukaisesti huomioon, että toisen 
jäsenvaltion digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin olisi hyväksyttävä kyseisen 
toisen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan 
kuuluvaa palveluntarjoajaa koskevat 
valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet, 
tarvittaessa rajatylittävään yhteistyöhön 
liittyvien menettelyjen mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden olisi myös harkittava 
erityiskoulutuksen antamista yhteistyössä 
unionin elinten, toimistojen ja virastojen 
kanssa asianomaisille kansallisille 
viranomaisille, erityisesti 
hallintoviranomaisille, jotka ovat 
vastuussa toimien toteuttamista laitonta 
sisältöä vastaan ja tietojen antamista 
koskevien määräysten antamisesta.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 81 kappale

Komission teksti Tarkistus

(81) Tämän asetuksen tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
yksityishenkilöiden tai edustavien 
organisaatioiden olisi voitava tehdä tämän 
asetuksen noudattamiseen liittyviä 
valituksia digitaalisten palvelujen 
koordinaattorille sillä alueella, jolla ne 
vastaanottivat palvelun, sanotun 

(81) Tämän asetuksen tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
yksityishenkilöiden tai edustavien 
organisaatioiden sekä osapuolten, joiden 
oikeutettua etua asia koskee ja jotka 
täyttävät asiantuntemusta ja 
riippumattomuutta kaikista verkossa 
toimivista säilytyspalvelujen tarjoajista tai 
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kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 
lainkäyttövaltaa koskevien sääntöjen 
soveltamista. Valituksissa olisi annettava 
tarkka yleiskuva ongelmakysymyksistä 
liittyen siihen, miten tietty välityspalvelun 
tarjoaja noudattaa sääntöjä. Valitusten 
kautta digitaalisten palvelujen 
koordinaattori voisi myös saada tietoa 
mahdollisista monialaisista kysymyksistä. 
Digitaalisten palvelujen koordinaattorin 
olisi pyydettävä muiden kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten sekä toisen 
jäsenvaltion, erityisesti sen jäsenvaltion, 
johon kyseinen välityspalvelujen tarjoaja 
on sijoittautunut, digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin osallistumista, jos kysymys 
edellyttää rajatylittävää yhteistyötä.

alustoista koskevat asiaankuuluvat 
kriteerit, olisi voitava tehdä tämän 
asetuksen noudattamiseen liittyviä 
valituksia digitaalisten palvelujen 
koordinaattorille sillä alueella, jolla ne 
vastaanottivat palvelun, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 
lainkäyttövaltaa koskevien sääntöjen 
soveltamista. Valituksissa olisi annettava 
tarkka yleiskuva ongelmakysymyksistä 
liittyen siihen, miten tietty välityspalvelun 
tarjoaja noudattaa sääntöjä. Valitusten 
kautta digitaalisten palvelujen 
koordinaattori voisi myös saada tietoa 
mahdollisista monialaisista kysymyksistä. 
Digitaalisten palvelujen koordinaattorin 
olisi pyydettävä muiden kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten sekä toisen 
jäsenvaltion, erityisesti sen jäsenvaltion, 
johon kyseinen välityspalvelujen tarjoaja 
on sijoittautunut, digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin osallistumista, jos kysymys 
edellyttää rajatylittävää yhteistyötä.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 91 kappale

Komission teksti Tarkistus

(91) Lautakunnan olisi koottava yhteen 
digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja 
mahdollisten muiden toimivaltaisten 
viranomaisten edustajat komission 
johdolla, jotta voidaan varmistaa, että 
lautakunnan käsiteltäväksi tulevat 
kysymykset arvioidaan kaikilta osin 
eurooppalaisen ulottuvuuden 
näkökulmasta. Ottaen huomioon 
mahdolliset monialaiset tekijät, joilla voi 
olla merkitystä muiden unionin tason 
sääntelykehysten kannalta, lautakunnan 
olisi voitava tehdä yhteistyötä muiden 
sellaisten unionin elinten, laitosten, 
virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien 
kanssa, joiden vastuualaan kuuluvat muun 
muassa tasa-arvo, mukaan lukien naisten ja 

(91) Lautakunnan olisi koottava yhteen 
digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja 
mahdollisten muiden toimivaltaisten 
viranomaisten edustajat komission 
johdolla, jotta voidaan varmistaa, että 
lautakunnan käsiteltäväksi tulevat 
kysymykset arvioidaan kaikilta osin 
eurooppalaisen ulottuvuuden 
näkökulmasta. Ottaen huomioon 
mahdolliset monialaiset tekijät, joilla voi 
olla merkitystä muiden unionin tason 
sääntelykehysten kannalta, lautakuntaa 
olisi kannustettava tekemään yhteistyötä 
muiden sellaisten unionin elinten, laitosten, 
virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien 
kanssa, joiden vastuualaan kuuluvat muun 
muassa tasa-arvo, mukaan lukien naisten ja 
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miesten tasa-arvo, ja syrjimättömyys, 
tietosuoja, sähköinen viestintä, 
audiovisuaaliset palvelut, EU:n 
talousarvioon tullien osalta kohdistuvien 
petosten havaitseminen ja tutkinta taikka 
kuluttajansuoja, jos se on tarpeen 
lautakunnan tehtävien hoitamiseksi.

miesten tasa-arvo, ja syrjimättömyys, 
tietosuoja, sähköinen viestintä, teollis- ja 
tekijänoikeudet, audiovisuaaliset palvelut, 
EU:n talousarvioon tullien osalta 
kohdistuvien petosten havaitseminen ja 
tutkinta taikka kuluttajansuoja, jos se on 
tarpeen lautakunnan tehtävien 
hoitamiseksi.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 98 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(98 a) Tämän asetuksen tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komission olisi puututtava asiaan, jos 
vähintään kolme digitaalisten palvelujen 
koordinaattoria tai lautakunta havaitsee 
kansallisten oikeus- tai 
hallintoviranomaisten antamien 
määräysten noudattamatta jättämistä 
koskevan yleisen toimintakaavan saman 
verkkoalustan kohdalla sen koosta 
riippumatta. Noudattamatta jättämistä 
koskeva yleinen toimintakaava voidaan 
todeta muun muassa sen perusteella, että 
kansallisten oikeus- tai 
hallintoviranomaisten tämän asetuksen 
8 ja 9 artiklan mukaisesti antamien 
laitonta sisältöä tai tietopyyntöjä 
koskevien pakollisten määräysten 
täytäntöönpanossa on selvää 
piittaamattomuutta tai perusteettomia 
viivästyksiä.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asettaa yhtenäiset säännöt 
turvalliselle, ennakoitavalle ja luotettavalle 

b) asettaa yhtenäiset säännöt 
turvalliselle, esteettömälle, ennakoitavalle 
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verkkoympäristölle, jossa 
perusoikeuskirjassa vahvistetut 
perusoikeudet suojataan tehokkaasti.

ja luotettavalle verkkoympäristölle, jossa 
perusoikeuskirjassa vahvistetut 
perusoikeudet suojataan tehokkaasti.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Tällä asetuksella ei rajoiteta 
seuraavissa vahvistettujen sääntöjen 
soveltamista:

5. Tämä asetus ei vaikuta seuraavissa 
vahvistettujen sääntöjen soveltamiseen:

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tekijänoikeutta ja lähioikeuksia 
koskeva unionin lainsäädäntö;

c) tekijänoikeutta ja lähioikeuksia 
koskeva unionin lainsäädäntö, erityisesti 
direktiivi (EU) 2019/790 ja 
jäsenvaltioiden direktiivin 
noudattamiseksi hyväksymät, kansallisen 
lainsäädännön osaksi saattamiseen 
tarkoitetut välineet;

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden 
toimivaltaan antaa välityspalvelujen 
tarjoajille osoitettua lainsäädäntöä, jonka 
tarkoituksena on suojella tai edistää 
sananvapautta ja tiedonvälityksen 
vapautta, tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta sekä kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta, kun 
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tällaisen lainsäädännön antaminen 
katsotaan tarpeelliseksi, jotta voidaan 
varmistaa tiedonvälityksen ja 
tiedotusvälineiden vapaus ja suojella ja 
edistää sitä tai vaalia tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta ja mielipiteiden 
moninaisuutta tai kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kaikki välityspalvelujen tarjoajan 
ja elinkeinonharjoittajan, yrityskäyttäjän 
tai palvelun vastaanottajan väliset 
sopimusehdot, jotka ovat tämän asetuksen 
vastaisia, ovat mitättömiä. Tätä asetusta 
sovelletaan riippumatta siitä, mitä lakia 
sovelletaan sopimuksiin välityspalvelujen 
tarjoajien ja palvelun vastaanottajan, 
kuluttajan, elinkeinonharjoittajan tai 
yrityskäyttäjän välillä.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) ’yritysasiakkaalla’
– oikeussubjekteja, lukuun ottamatta 
mitä tahansa yhteisöä, jota voidaan pitää 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2013/34/EU1 a 3 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettuna suurena 
yrityksenä;
- luonnollista henkilöä, joka ostaa 
jonkin palvelun tyypin tai määrän 
osoituksena aikomuksesta harjoittaa 
liiketoimintaa verkossa tai muuten 
osoittaa tällaisen aikomuksen taikka tekee 
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toimeksiannon välityspalvelujen tarjoajan 
tarjoamien palvelujen ostamisesta yli 
10 000 eurolla yhden vuoden aikana;
____________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten 
vuositilinpäätöksistä, 
konsernitilinpäätöksistä ja niihin 
liittyvistä kertomuksista, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston 
direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 
19).

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ’säilytyspalvelua’, joka koostuu 
palvelun vastaanottajan toimittamien 
tietojen tallentamisesta palvelun 
vastaanottajan pyynnöstä;

– ’säilytyspalvelua’, joka koostuu 
palvelun vastaanottajan toimittamien 
tietojen tallentamisesta tai tallentamisen 
sallimisesta palvelun vastaanottajan 
pyynnöstä;

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’laittomalla sisällöllä’ mitä tahansa 
tietoa, joka sellaisenaan tai viittaamalla 
johonkin toimintaan, mukaan lukien 
tuotteiden myynti tai palvelujen 
tarjoaminen, ei ole unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaista, riippumatta 
kyseisen lainsäädännön täsmällisestä 
kohteesta tai luonteesta;

g) ’laittomalla sisällöllä’ mitä tahansa 
saataville asetettua tietoa, joka 
sellaisenaan tai viittaamalla johonkin 
toimintaan, mukaan lukien tuotteiden 
myynti tai palvelujen tarjoaminen, ei ole 
unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaista, riippumatta kyseisen 
lainsäädännön täsmällisestä kohteesta tai 
luonteesta;
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) ’henkilötiedoilla’ asetuksen (EU) 
2016/679 4 artiklan 1 alakohdassa 
määriteltyjä henkilötietoja;

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’verkkoalustalla’ säilytyspalvelun 
tarjoajaa, joka palvelun vastaanottajan 
pyynnöstä tallentaa ja levittää tietoa 
yleisölle, paitsi jos kyseinen toiminta on 
jonkin toisen palvelun vähäinen ja 
puhtaasti liitännäinen ominaisuus ja 
objektiivisista ja teknisistä syistä sitä ei 
voida käyttää ilman kyseistä toista 
palvelua, eikä ominaisuuden 
sisällyttämisellä toiseen palveluun ole 
tarkoituksena kiertää tämän asetuksen 
soveltamista;

h) ’verkkoalustalla’ säilytyspalvelun 
tarjoajaa, joka palvelun vastaanottajan 
pyynnöstä tallentaa ja levittää tietoa 
yleisölle, paitsi jos kyseinen toiminta on 
jonkin toisen palvelun vähäinen ja 
puhtaasti liitännäinen ominaisuus ja 
objektiivisista ja teknisistä syistä sitä ei 
voida käyttää ilman kyseistä toista 
pääasiallista palvelua, eikä ominaisuuden 
sisällyttämisellä toiseen palveluun ole 
tarkoituksena kiertää tämän asetuksen 
soveltamista;

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) ’suosittelujärjestelmällä’ täysin tai 
osittain automatisoitua järjestelmää, jota 
verkkoalusta käyttää ehdottaakseen 
verkkorajapinnassaan tiettyjä tietoja 
palvelun vastaanottajille, myös 
vastaanottajan käynnistämän haun 
tuloksena, tai jolla se muulla tavoin 

(o) ’suosittelujärjestelmällä’ täysin tai 
osittain automatisoitua järjestelmää, joka 
on suunniteltu tarjotusta pääasiallisesta 
palvelusta erilliseksi välineeksi ja jota 
verkkoalusta käyttää ehdottaakseen, 
järjestääkseen, priorisoidakseen, 
valikoidakseen ja esittääkseen 
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määrittelee esitettävien tietojen suhteellista 
järjestystä tai näkyvyyttä;

verkkorajapinnassaan tiettyjä tietoja 
palvelun vastaanottajille, myös 
vastaanottajan käynnistämän haun 
tuloksena, tai jolla se muulla tavoin 
määrittelee esitettävien tietojen suhteellista 
järjestystä tai näkyvyyttä;

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

q a) ’toimituksellisen sisällön 
tarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, jolla on toimituksellinen 
vastuu tarjoamistaan sisällöstä ja 
palveluista, joka määrittää tavan, jolla 
sisältö ja palvelut organisoidaan, johon 
sovelletaan alakohtaista sääntelyä, 
mukaan lukien itsesääntelyyn perustuvat 
normit media- ja lehdistöaloilla, ja joka 
on ottanut käyttöön 
valitustenkäsittelymekanismeja sisältöön 
liittyvien riitojen ratkaisemiseksi;

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – q b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

q b) ’vammaisilla henkilöillä’ 
direktiivin (EU) 2019/882 3 artiklan 
1 alakohdassa määriteltyjä vammaisia 
henkilöitä;

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos tietoyhteiskunnan palvelun 
tarjoaminen käsittää palvelun 
vastaanottajan toimittamien tietojen 
tallentamisen, palveluntarjoaja ei ole 
vastuussa palvelun vastaanottajan 
pyynnöstä tallennetuista tiedoista, 
edellyttäen, että

1. Jos tietoyhteiskunnan palvelun 
tarjoaminen käsittää palvelun 
vastaanottajan toimittamien tietojen 
tallentamisen tai tallentamisen sallimisen, 
palveluntarjoaja ei ole vastuussa palvelun 
vastaanottajan pyynnöstä tallennetuista 
tiedoista, edellyttäen, että

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) palveluntarjoaja toimii viipymättä 
laittoman sisällön poistamiseksi tai sen 
saannin estämiseksi heti saatuaan tiedon 
tällaisista seikoista.

Jos laiton toiminta tai laiton sisältö liittyy 
suorana lähetettävään urheilu- tai 
ajanvietetapahtumaan, ensimmäisen 
alakohdan b alakohdan mukaisen 
edellytyksen katsotaan täyttyvän, jos 
palveluntarjoaja toimii välittömästi tai 
mahdollisimman nopeasti ja joka 
tapauksessa viimeistään 30 minuutin 
kuluessa saatuaan tiedon kyseisestä 
laittomasta toiminnasta tai laittomasta 
sisällöstä.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Säilytyspalvelujen tarjoajien on 
saatuaan tosiasiallisen tiedon laittomasta 
sisällöstä poistettava kyseinen sisältö tai 
estettävä pääsy siihen mahdollisimman 
pian ja joka tapauksessa 24 tunnin 
kuluessa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta unionin tai kansallisessa 
lainsäädännössä asetettuja erityisiä 
määräaikoja. Jos säilytyspalvelujen 
tarjoaja ei pysty noudattamaan tätä 
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velvoitetta ylivoimaisen esteen tai 
objektiivisesti perusteltavissa olevien 
teknisten tai toiminnallisten syiden 
vuoksi, sen on ilmoitettava näistä 
perusteista ilman aiheetonta viivytystä 
8 artiklan mukaisen määräyksen 
antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle 
tai 14 artiklan mukaisen ilmoituksen 
tehneelle palvelun vastaanottajalle.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
sellaisten verkkoalustojen 
kuluttajansuojalainsäädännön mukaiseen 
vastuuseen, jotka antavat kuluttajille 
mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia 
elinkeinonharjoittajien kanssa, jos 
tällainen verkkoalusta esittää tietyn tiedon 
tai muutoin mahdollistaa kyseessä olevan 
liiketoimen tavalla, joka saa kohtuullisen 
valistuneen keskivertokuluttajan 
uskomaan, että tieto tai liiketoimen 
kohteena oleva tuote tai palvelu on joko 
verkkoalustan itsensä tai sen valvonnassa 
toimivan palvelun vastaanottajan tarjoama.

3. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
vastuuseen, jos säilytyspalvelujen 
tarjoajat, verkkoalustat mukaan lukien, 
esittävät tietyn tiedon tai muutoin 
mahdollistavat kyseessä olevan 
liiketoimen tavalla, joka saa kohtuullisen 
valistuneen keskivertovastaanottajan 
uskomaan, että tieto tai liiketoimen 
kohteena oleva tuote tai palvelu on joko 
säilytyspalvelujen tarjoajan itsensä tai sen 
valvonnassa toimivan palvelun 
vastaanottajan tarjoama. Näin on etenkin 
silloin, kun verkkoalustat esittävät tiedot 
tavalla, joka ei ole neutraali, koska se 
liittyy nimenomaan palvelun 
vastaanottajan profiiliin, jotta voidaan 
maksimoida voitto ja palvelun 
vastaanottajan huomio. Näin on myös 
silloin, kun verkkoalusta organisoi tiedot, 
tuotteet tai palvelut taikka promotoi niitä 
siten, että alusta päättää ihmisen 
väliintulon tai algoritmien perusteella, 
mitkä tiedot, tuotteet tai palvelut ovat 
käytettävissä tai löytyvät ja miten niitä 
päästään käyttämään.
Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta 
säilytyspalveluihin toimituksellisessa 
valvonnassa olevan, 2 artiklan n 
alakohdassa määritellyn mainonnan 
sisällön osalta.
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Välityspalvelujen tarjoajia ei vapauteta 3, 
4 ja 5 artiklassa tarkoitetusta vastuusta, 
jos niiden pääasiallisena tarkoituksena on 
harjoittaa tai helpottaa laitonta toimintaa.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Välityspalvelujen tarjoajat katsotaan 
soveltumattomiksi 3, 4 ja 5 artiklassa 
tarkoitettuihin vastuuvapautuksiin ja 
niiden katsotaan olevan vastuussa 
seuraamusten maksamisesta 42 artiklan 
mukaisesti, jos ne eivät noudata tässä 
asetuksessa säädettyjä 
huolellisuusvelvoitteita.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Välityspalvelujen tarjoajia ei voida katsoa 
soveltumattomiksi 3, 4 ja 5 artiklassa 
tarkoitettuihin vastuuvapautuksiin 
pelkästään sen vuoksi, että ne suorittavat 
vapaaehtoisia oma-aloitteisia tutkimuksia 
tai muita toimia, joiden tarkoituksena on 
havaita, tunnistaa ja poistaa laitonta 
sisältöä tai estää pääsy siihen, taikka 
toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 
noudattaakseen unionin lainsäädännön 
vaatimuksia, mukaan lukien tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset.

Välityspalvelujen tarjoajia ei voida katsoa 
soveltumattomiksi 3, 4 ja 5 artiklassa 
tarkoitettuihin vastuuvapautuksiin 
pelkästään sen vuoksi, että ne suorittavat 
vapaaehtoisia oma-aloitteisia tutkimuksia 
tai muita toimia, jotka toteutetaan 
nimenomaan siksi, että voidaan havaita, 
tunnistaa ja poistaa laitonta sisältöä tai 
estää pääsy siihen, taikka toteuttavat 
tarvittavat toimenpiteet noudattaakseen 
unionin lainsäädännön vaatimuksia, 
mukaan lukien tässä asetuksessa säädetyt 
vaatimukset.

Tarkistus 75
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan nojalla 
toteutettavien toimenpiteiden on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia, täsmällisiä, 
kohdennettuja ja perusoikeuskirjan 
mukaisia.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Välityspalvelun tarjoajille ei pidä asettaa 
yleistä velvoitetta valvoa siirtämiään tai 
tallentamiaan tietoja eikä velvoitetta pyrkiä 
aktiivisesti saamaan selville laitonta 
toimintaa osoittavia tosiseikkoja tai 
olosuhteita.

Välityspalvelun tarjoajille ei pidä asettaa 
yleistä velvoitetta valvoa siirtämiään tai 
tallentamiaan tietoja eikä velvoitetta pyrkiä 
aktiivisesti saamaan selville laitonta 
toimintaa osoittavia tosiseikkoja tai 
olosuhteita. Mitään tämän asetuksen 
säännöstä ei saa tulkita siten, että sillä 
vaadittaisiin, edistettäisiin tai 
suositeltaisiin automaattisen 
päätöksenteon käyttöä tai suuren 
luonnollisten henkilöiden määrän 
käyttäytymisen seurantaa, ei edes 
tilastollisiin tarkoituksiin.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Välityspalvelujen tarjoajia ei saa 
velvoittaa käyttämään automatisoituja 
välineitä sisällön moderointiin.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
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7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mikään tämän asetuksen säännös ei estä 
välityspalvelujen tarjoajia tarjoamasta 
päästä päähän salattuja palveluja tai tee 
tällaisten palvelujen tarjoamisesta 
perustetta korvausvastuulle tai 
syytesuojan menettämiselle.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Kielto puuttua toimituksellisen sisällön 

tarjoajien tarjoamiin sisältöön ja 
palveluihin

Välityspalvelujen tarjoajat eivät saa 
poistaa sisältöä ja palveluja, jotka 
toimituksellisen sisällön tarjoajat ovat 
asettaneet saataville, estää pääsyä niihin 
tai puuttua niihin muulla tavoin.
Toimituksellisen sisällön tarjoajien tilejä 
ei saa sulkea määräajaksi niiden 
tarjoaman laillisen sisällön ja tarjoamien 
laillisten palvelujen perusteella. Tämä 
artikla ei vaikuta riippumattoman 
oikeusviranomaisen tai riippumattoman 
hallintoviranomaisen mahdollisuuteen 
vaatia direktiivin 2010/13/EU mukaisesti 
toimituksellisen sisällön tarjoajaa 
lopettamaan tai estämään sovellettavan 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
rikkominen.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Määräykset toteuttaa toimia laitonta 
sisältöä vastaan

Rajatylittävät määräykset toteuttaa toimia 
laitonta sisältöä vastaan

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun välityspalvelun tarjoaja saa 
asianomaiselta kansalliselta oikeus- tai 
hallintoviranomaiselta sovellettavan 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
perusteella ja unionin oikeuden mukaisesti 
määräyksen toteuttaa toimia tiettyä laitonta 
sisältöä vastaan, sen on ilmoitettava 
määräyksen antaneelle viranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä, mihin määräys 
on johtanut, sekä täsmennettävä toteutetut 
toimet ja niiden toteuttamisajankohta.

1. Kun välityspalvelun tarjoaja saa 
asianomaiselta kansalliselta oikeus- tai 
hallintoviranomaiselta sovellettavan 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
perusteella ja unionin oikeuden ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
rajatylittävän määräyksen toteuttaa toimia 
tiettyä laitonta sisältöä vastaan, sen on 
toteutettava toimenpiteitä määräyksen ja 
lainsäädännön noudattamiseksi ja 
ilmoitettava määräyksen antaneelle 
viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä 
määräyksen vastaanottamisesta sekä siitä, 
mihin määräys on johtanut, sekä 
täsmennettävä toteutetut toimet ja niiden 
toteuttamisajankohta. Edellyttäen, että 
huolehditaan tarvittavista suojatoimista, 
näitä määräyksiä voisivat olla erityisesti 
tuomioistuinten tai hallintoviranomaisten 
antamat, ohjelmaluettelon kattavat ja 
dynaamiset kieltomääräykset, joissa 
vaaditaan rikkomisten rajatylittävää 
lopettamista tai estämistä.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– yksi tai useampi täsmällinen ORL-
osoite ja tarvittaessa lisätiedot, joiden 
avulla asianomaisen laittoman sisällön voi 

– lisätiedot, joiden avulla 
asianomaisen laittoman sisällön voi 
paikallistaa,
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paikallistaa,

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tiedot palveluntarjoajan ja sisällön 
tarjonneen palvelun vastaanottajan 
käytettävissä olevista 
muutoksenhakukeinoista;

– tiedot palveluntarjoajan ja sisällön 
tarjonneen palvelun vastaanottajan 
käytettävissä olevista 
muutoksenhakukeinoista, mukaan lukien 
tiedot tehokkaista korjaavista toimista;

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräys laaditaan 
palveluntarjoajan ilmoittamalla kielellä ja 
lähetetään palveluntarjoajan 10 artiklan 
mukaisesti nimeämään yhteyspisteeseen.

c) määräys lähetetään 
palveluntarjoajan 10 artiklan mukaisesti 
nimeämään yhteyspisteeseen.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tietojen antamista koskevat määräykset Tietojen antamista koskevat rajatylittävät 
määräykset

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun välityspalvelun tarjoajia saa 1. Kun välityspalvelun tarjoajia saa 
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asianomaisilta kansallisilta oikeus- tai 
hallintoviranomaisilta sovellettavan 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
nojalla määräyksen antaa tietty tieto 
yhdestä tai useammasta yksittäisestä 
palvelun vastaanottajasta, sen on ilman 
aiheetonta viivytystä ilmoitettava 
määräyksen antaneelle viranomaiselle 
määräyksen vastaanottamisesta ja siitä, 
mihin se on johtanut.

asianomaisilta kansallisilta oikeus- tai 
hallintoviranomaisilta sovellettavan 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
nojalla rajatylittävän määräyksen antaa 
tietoa yhdestä tai useammasta yksittäisestä 
palvelun vastaanottajasta, sen on ilman 
aiheetonta viivytystä ilmoitettava 
määräyksen antaneelle viranomaiselle 
määräyksen vastaanottamisesta ja siitä, 
mihin se on johtanut.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tiedot palveluntarjoajan ja sisällön 
tarjonneen palvelun vastaanottajan 
käytettävissä olevista 
muutoksenhakukeinoista;

– tiedot määräyksen sisällöstä ja 
palveluntarjoajan ja sisällön tarjonneen 
palvelun vastaanottajan käytettävissä 
olevista muutoksenhakukeinoista;

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määräyksessä edellytetään 
ainoastaan, että palveluntarjoaja toimittaa 
tiedot, jotka on jo kerätty palvelun 
tarjoamista varten ja jotka ovat sen 
hallinnassa;

b) määräyksessä edellytetään 
ainoastaan, että palveluntarjoaja toimittaa 
tiedot, joiden avulla palvelun 
vastaanottajat voidaan tunnistaa ja jotka 
ovat sen hallinnassa;

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräys laaditaan 
palveluntarjoajan ilmoittamalla kielellä ja 
lähetetään palveluntarjoajan 10 artiklan 

c) määräys lähetetään 
palveluntarjoajan 10 artiklan mukaisesti 
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mukaisesti nimeämään yhteyspisteeseen. nimeämään yhteyspisteeseen.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Välityspalvelujen tarjoajien on 
täsmennettävä 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tiedoissa unionin virallinen kieli tai 
viralliset kielet, joita voidaan käyttää 
yhteydenpitoon niiden yhteyspisteiden 
kanssa ja joihin on sisällyttävä vähintään 
yksi sen jäsenvaltion virallisista kielistä, 
jossa välityspalvelujen tarjoajan 
päätoimipaikka sijaitsee tai jossa sen 
laillinen edustaja asuu tai johon tämä on 
sijoittautunut.

3. Välityspalvelujen tarjoajien on 
täsmennettävä 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tiedoissa unionin virallinen kieli tai 
viralliset kielet, joita voidaan käyttää 
yhteydenpitoon niiden yhteyspisteiden 
kanssa ja joihin on sisällyttävä vähintään 
yksi sen jäsenvaltion virallisista kielistä, 
jossa välityspalvelujen tarjoajan 
päätoimipaikka sijaitsee tai jossa sen 
laillinen edustaja asuu tai johon tämä on 
sijoittautunut. Erittäin suurten 
verkkoalustojen on tarjottava 
mahdollisuus olla yhteydessä niiden 
yhteyspisteisiin niiden jäsenvaltioiden 
jokaisella virallisella kielellä, joissa ne 
tarjoavat palveluja.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Välityspalvelujen tarjoajien, joilla 
ei ole toimipaikkaa unionissa mutta jotka 
tarjoavat palveluja unionissa, on nimettävä 
kirjallisesti oikeushenkilö tai luonnollinen 
henkilö lailliseksi edustajakseen 
jäsenvaltiossa, jossa palveluntarjoaja 
tarjoaa palvelujaan.

1. Välityspalvelujen tarjoajien, joilla 
ei ole toimipaikkaa unionissa mutta jotka 
tarjoavat palveluja unionissa, on nimettävä 
kirjallisesti oikeushenkilö tai luonnollinen 
henkilö lailliseksi edustajakseen vähintään 
yhdessä jäsenvaltiossa, jossa 
palveluntarjoaja tarjoaa palvelujaan. 
Jäsenvaltioiden oikeus vaatia erittäin 
suuria verkkoalustoja nimeämään 
laillinen edustaja maassaan säilyy 
ennallaan.
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Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Välityspalvelujen tarjoajien on 
sisällytettävä ehtoihinsa tiedot 
mahdollisista rajoituksista, joita ne 
asettavat palvelunsa käytölle palvelun 
vastaanottajien toimittamien tietojen osalta. 
Näihin tietoihin on sisällyttävä tiedot 
mahdollisista toimintaperiaatteista, 
menettelyistä, toimenpiteistä ja välineistä, 
joita käytetään sisällön moderointiin, 
algoritminen päätöksenteko ja ihmisen 
suorittama arviointi mukaan luettuina. 
Tiedot on laadittava selkeällä ja 
yksiselitteisellä kielellä, ja niiden on oltava 
julkisesti saatavilla helposti käytettävässä 
muodossa.

1. Välityspalvelujen tarjoajien 
ehdoissa on noudatettava 
perusoikeuskirjassa ja kansainvälisessä 
oikeudessa vahvistettuja 
ihmisoikeusperiaatteita. Välityspalvelujen 
tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa ja 
julkaistava tiedot mahdollisista 
rajoituksista tai mukautuksista, joita ne 
asettavat palvelunsa käytölle palvelun 
vastaanottajien toimittamien tietojen osalta. 
Näihin tietoihin on sisällyttävä tiedot 
mahdollisista toimintaperiaatteista, 
menettelyistä, toimenpiteistä ja välineistä, 
joita käytetään sisällön moderointiin, 
algoritminen päätöksenteko ja ihmisen 
suorittama arviointi mukaan luettuina. 
Tiedot on laadittava selkeällä ja 
yksiselitteisellä kielellä, ja niiden on oltava 
julkisesti saatavilla helposti käytettävässä 
ja koneellisesti luettavassa muodossa sillä 
kielellä, jolla palvelu tarjotaan. 
Välityspalvelujen tarjoajien on 
ilmoitettava palvelujensa vastaanottajille 
ehtoihinsa tehtävistä muutoksista hyvissä 
ajoin.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Välityspalvelujen tarjoajien on 
julkaistava yhteenvedot ehdoistaan 
selkeällä, käyttäjäystävällisellä ja 
yksiselitteisellä kielellä sekä helposti 
saatavilla olevassa ja koneellisesti 
luettavassa muodossa. Tällaisiin 
yhteenvetoihin on sisällytettävä 
tiedonantovaatimusten pääseikat, mukaan 
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lukien mahdollisuus jättäytyä helposti 
valinnaisten lausekkeiden ulkopuolelle, 
sekä tietoja saatavilla olevista korjaavista 
toimista ja 
muutoksenhakumekanismeista, kuten 
mahdollisuudesta muuttaa 
suosittelujärjestelmien tärkeimpiä 
parametreja ja mainontavalintoja.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Erittäin suurten verkkoalustojen 
on varmistettava, että niiden ehtoja sekä 
niiden muita toimintaperiaatteita, 
menettelyjä, toimenpiteitä ja välineitä, 
joita käytetään sisällön moderointiin, 
sovelletaan ja niiden noudattamista 
valvotaan 26 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Välityspalvelujen tarjoajien on 
toimittava huolellisesti, objektiivisesti ja 
oikeasuhteisesti 1 kohdassa tarkoitettujen 
rajoitusten soveltamisessa ja niiden 
noudattamisen valvonnassa ottaen 
asianmukaisesti huomioon kaikkien 
osapuolten oikeudet ja oikeutetut edut, 
mukaan lukien palvelujen vastaanottajien 
sovellettavat perusoikeudet, sellaisina kuin 
ne on vahvistettu perusoikeuskirjassa.

2. Välityspalvelujen tarjoajien on 
toimittava johdonmukaisesti, 
ennustettavasti, syrjimättömästi, 
avoimesti, huolellisesti, ei-mielivaltaisesti 
ja oikeasuhteisesti 1 kohdassa 
tarkoitettujen rajoitusten soveltamisessa ja 
niiden noudattamisen valvonnassa 
noudattaen menettelyihin liittyviä 
suojatoimia ja ottaen asianmukaisesti 
huomioon unionin ja kansallisen 
lainsäädännön sekä kaikkien osapuolten 
oikeudet ja oikeutetut edut, mukaan lukien 
palvelujen vastaanottajien sovellettavat 
perusoikeudet, erityisesti sananvapaus ja 
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tiedonvälityksen vapaus, sellaisina kuin ne 
on vahvistettu perusoikeuskirjassa.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ehtoja tai niiden 
erityismääräyksiä, yhteisönormeja tai 
muita välityspalvelujen tarjoajan käyttöön 
ottamia sisäisiä ohjeita tai välineitä on 
sovellettava 7 a artiklaa noudattaen. 
Välityspalvelujen tarjoajien on 
varmistettava, että niiden ehtoja sekä 
muita toimintaperiaatteita, menettelyjä, 
toimenpiteitä ja välineitä, joita käytetään 
sisällön moderointiin, sovelletaan ja 
niiden noudattamista valvotaan siten, että 
kielletään toimituksellisen sisällön 
tarjoajan toimituksellisen sisällön ja 
palvelujen tai sen tilin poistaminen tai 
määräajaksi sulkeminen, niihin pääsyn 
estäminen tai niihin muulla tavoin 
puuttuminen kyseisen toimituksellisen 
sisällön tarjoajan tarjoaman laillisen 
sisällön osalta. Tämä artikla ei vaikuta 
riippumattoman oikeusviranomaisen tai 
riippumattoman hallintoviranomaisen 
mahdollisuuteen vaatia direktiivin 
2010/13/EU mukaisesti toimituksellisen 
sisällön tarjoajaa lopettamaan tai 
estämään sovellettavan unionin tai 
kansallisen lainsäädännön rikkominen. 
Välityspalvelujen tarjoajien on 
ilmoitettava toimituksellisen sisällön 
tarjoajille 7 a artiklan nojalla etukäteen 
sellaisista niiden ehtoihin ja niiden 
parametreihin tai algoritmeihin 
ehdotetuista muutoksista, jotka 
saattaisivat vaikuttaa toimituksellisen 
sisällön tarjoajan tarjoamien sisällön ja 
palvelujen organisointiin, esittämiseen ja 
näyttämiseen. Ehdotettuja muutoksia ei 
saa toteuttaa ennen sellaisen ilmoitusajan 
päättymistä, joka on kohtuullinen ja 
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oikeasuhteinen ehdotettujen muutosten 
luonteeseen ja laajuuteen nähden sekä 
siihen nähden, millainen vaikutus niillä 
on toimituksellisen sisällön tarjoajiin ja 
niiden tarjoamiin sisältöön ja palveluihin. 
Mainittu ilmoitusaika alkaa päivänä, jona 
verkossa toimiva välityspalvelujen tarjoaja 
ilmoittaa toimituksellisen sisällön 
tarjoajille ehdotetuista muutoksista. Sitä, 
että toimituksellisen sisällön tarjoaja 
tarjoaa uutta sisältöä ja uusia palveluja 
käyttäen välityspalveluja ennen 
ilmoitusajan päättymistä, ei pidetä 
ratkaisevana tai vahvistavana toimena, 
sillä tällainen sisältö on erityisen tärkeää 
perusoikeuksien, erityisesti 
sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden, käyttämiseksi. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että toimituksellisen 
sisällön tarjoajilla on mahdollisuus 
riitauttaa verkkoalustojen päätökset tai 
hakea oikeusteitse muutosta 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Henkilöille, jotka valvovat 
rajoitusten noudattamista 
välityspalvelujen tarjoajien ehtojen 
perusteella, on annettava asianmukaista 
perus- ja jatkokoulutusta sovellettavasta 
lainsäädännöstä ja kansainvälisistä 
ihmisoikeusnormeista sekä toimista, jotka 
on toteutettava ehtoihin liittyvässä 
ristiriitatapauksessa. Tällaisille 
henkilöille on tarjottava asianmukaiset 
työolot, tapauksen mukaan myös 
ammattimaista tukea, pätevää 
psykologista apua ja pätevää oikeudellista 
neuvontaa.
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Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 12 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Ehdot, jotka eivät ole tämän 
artiklan mukaisia, eivät sido 
vastaanottajia.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Välityspalvelujen tarjoajien on 
julkaistava vähintään kerran vuodessa 
selkeät, helposti ymmärrettävät ja 
yksityiskohtaiset raportit kaikesta kyseisen 
ajanjakson aikana harjoittamastaan sisällön 
moderoinnista. Raportteihin on sisällyttävä 
tapauksen mukaan erityisesti seuraavat 
tiedot:

1. Välityspalvelujen tarjoajien on 
julkaistava vähintään kerran vuodessa 
selkeät, helposti ymmärrettävät, 
yksityiskohtaiset ja helposti saatavilla 
olevat raportit kaikesta kyseisen ajanjakson 
aikana harjoittamastaan sisällön 
moderoinnista. Raportteihin on sisällyttävä 
tapauksen mukaan erityisesti seuraavat 
tiedot:

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenvaltioiden viranomaisilta 
vastaanotettujen määräysten lukumäärä 
kyseessä olevan laittoman sisällön tyypin 
mukaan jaoteltuna, mukaan lukien 8 ja 9 
artiklan mukaisesti annetut määräykset, 
sekä keskimääräinen aika, joka on tarvittu 
kyseisissä määräyksissä määrättyjen 
toimien toteuttamiseen;

a) jäsenvaltioiden viranomaisilta 
vastaanotettujen määräysten lukumäärä 
kyseessä olevan laittoman sisällön tyypin 
mukaan jaoteltuna, erikseen kunkin 
jäsenvaltion osalta, mukaan lukien 8 ja 9 
artiklan mukaisesti annetut määräykset, 
sekä keskimääräinen aika, joka on tarvittu 
kyseisissä määräyksissä määrättyjen 
toimien toteuttamiseen;

Tarkistus 101
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 14 artiklan mukaisesti annettujen 
ilmoitusten lukumäärä kyseessä olevan 
väitetyn laittoman sisällön tyypin mukaan 
jaoteltuna, ilmoitusten perusteella 
mahdollisesti toteutetut toimet siten, että 
eritellään, onko toimet toteutettu lain vai 
palveluntarjoajan ehtojen perusteella, sekä 
keskimääräinen aika, joka on tarvittu 
toimien toteuttamiseen;

b) 14 artiklan mukaisesti annettujen 
ilmoitusten lukumäärä luokan mukaan 
jaoteltuna, mukaan lukien kyseessä 
olevan väitetyn laittoman sisällön tyyppi, 
ilmoitusten perusteella mahdollisesti 
toteutetut toimet siten, että eritellään, onko 
toimet toteutettu lain vai palveluntarjoajan 
ehtojen perusteella, sekä keskimääräinen 
aika, joka on tarvittu toimien 
toteuttamiseen;

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) raportoivien faktantarkastajien, 
sisällön moderoijien ja luotettavien 
ilmoittajien lukumäärä kunkin 
jäsenvaltion osalta sekä tilastollinen 
analyysi automatisoitujen keinojen 
käytöstä ja ihmisen suorittamasta 
tällaisten keinojen valvonnasta;

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 17 artiklassa tarkoitetun sisäisen 
valitustenkäsittelyjärjestelmän kautta 
vastaanotettujen valitusten määrä, näiden 
valitusten perusteet, valitusten johdosta 
tehdyt päätökset, näiden päätösten 
tekemiseen keskimäärin tarvittu aika sekä 
niiden tapausten lukumäärä, joissa 
päätökset peruutettiin.

d) 17 artiklassa tarkoitetun sisäisen 
valitustenkäsittelyjärjestelmän kautta 
vastaanotettujen valitusten määrä, näiden 
valitusten perusteet, valitusten johdosta 
tehdyt päätökset, näiden päätösten 
tekemiseen keskimäärin tarvittu aika sekä 
niiden tapausten lukumäärä, joissa 
päätökset peruutettiin, mukaan lukien 
muutoksenhakumahdollisuuksien 
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perusteella peruutetut päätökset.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Verkkomarkkinapaikkojen on 
myös julkaistava vähintään kerran 
vuodessa julkisesti saatavilla olevia 
tilastoja elinkeinonharjoittajien 
tarjoamien sisällön, tavaroiden tai 
palvelujen osuudesta suhteessa kuluttajiin 
sekä näiden sijainnista.

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
välityspalvelujen tarjoajiin, joiden 
katsotaan olevan suosituksen 2003/361/EY 
liitteessä tarkoitettuja mikroyrityksiä tai 
pieniä yrityksiä.

2. Edellä olevia 1 ja 1 a kohtaa ei 
sovelleta välityspalvelujen tarjoajiin, 
joiden katsotaan olevan suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja 
mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä.

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Yritysasiakkaiden jäljitettävyys

1. Välityspalvelujen tarjoajan on 
varmistettava, että yritysasiakkaat voivat 
käyttää sen palveluja viestiäkseen 
tuotteista, sisällöstä tai palveluista tai 
tarjotakseen niitä unionissa oleville 
kuluttajille ainoastaan, jos 
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välityspalvelujen tarjoaja on ennen tätä 
saanut seuraavat tiedot:
a) yritysasiakkaan nimi, osoite, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
b) jäljennös yritysasiakkaan 
tunnistusasiakirjasta tai muusta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 910/20141 a 3 
artiklassa määritellystä sähköisestä 
tunnistamisesta;
c) yritysasiakkaan pankkiyhteystiedot, jos 
yritysasiakas on luonnollinen henkilö;
d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2019/10201 b 3 artiklan 13 
alakohdassa ja 4 artiklassa tai muussa 
asiaa koskevassa unionin säädöksessä 
tarkoitetun talouden toimijan nimi, osoite, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
e) jos yritysasiakas on merkitty yritys- tai 
kaupparekisteriin tai vastaavaan julkiseen 
rekisteriin, se rekisteri, johon 
yritysasiakas on merkitty, ja 
yritysasiakkaan rekisterinumero tai muu 
vastaava tunniste kyseisessä rekisterissä;
f) yritysasiakkaan antama omaehtoinen 
vakuutus, jossa tämä sitoutuu tarjoamaan 
ainoastaan sellaisia tuotteita tai palveluja, 
jotka ovat sovellettavien unionin oikeuden 
sääntöjen mukaisia.
2. Nämä tiedot saatuaan 
välityspalvelujen tarjoajan on toteutettava 
kohtuudella toteutettavissa olevat toimet 
arvioidakseen, ovatko 1 kohdan a, d ja e 
alakohdassa tarkoitetut tiedot luotettavia, 
käyttäen mitä tahansa jonkin jäsenvaltion 
tai unionin julkisesti saataville antamaa 
virallista verkkotietokantaa tai 
verkkorajapintaa tai pyytämällä 
yritysasiakasta toimittamaan 
todistusasiakirjoja luotettavista ja 
riippumattomista lähteistä.
3. Jos välityspalvelujen tarjoaja saa 
viitteitä, myös ilmoituksella 
lainvalvontaviranomaisilta tai muilta 
henkilöiltä, joiden oikeutettua etua asia 
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koskee, siitä, että mikä tahansa 1 
kohdassa tarkoitettu kyseessä olevalta 
yritysasiakkaalta saatu tieto on 
virheellinen, harhaanjohtava tai 
puutteellinen taikka muuten pätemätön, 
välityspalvelujen tarjoajan on pyydettävä 
yritysasiakasta oikaisemaan tiedot siltä 
osin kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, 
että kaikki tiedot ovat paikkansapitäviä ja 
täydellisiä, ja tekemään se viipymättä tai 
unionin ja kansallisessa lainsäädännössä 
asetetussa määräajassa. Jos yritysasiakas 
ei oikaise tai täydennä kyseistä tietoa, 
välityspalvelujen tarjoajan on 
keskeytettävä palvelunsa tarjoaminen 
yritysasiakkaalle siihen asti, kun pyyntö 
on täytetty.
4. Välityspalvelujen tarjoajan on 
säilytettävä 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
saadut tiedot suojatusti kahden vuoden 
ajan siitä, kun sen sopimussuhde 
kyseiseen yritysasiakkaaseen on päättynyt. 
Tämän jälkeen sen on poistettava tiedot.
5. Välityspalvelujen tarjoajien on 
sovellettava 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
tunnistamis- ja todentamistoimenpiteitä 
uusiin yritysasiakkaisiin ja myös 
päivitettävä hallussaan olevat tiedot 
olemassa olevista yritysasiakkaista sen 
perusteella, miten riskiherkkiä ne ovat, ja 
vähintään kerran vuodessa tai silloin, kun 
jonkin yritysasiakkaan asiaan liittyvät 
olosuhteet muuttuvat.
6. Välityspalvelujen tarjoajan on 
luovutettava tietoja kolmansille 
osapuolille, jos se on tarpeen 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, 
mukaan lukien 9 artiklassa tarkoitetut 
määräykset ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten tai 
komission antamat määräykset niiden 
tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä 
hoitamiseksi sekä muiden asiaa koskevien 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
säännösten mukaisesti käynnistettyjen 
menettelyjen nojalla annetut määräykset, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 
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kohdan soveltamista.
7. Välityspalvelujen tarjoajan on 
asetettava 1 kohdan a, d, e ja f 
alakohdassa tarkoitetut tiedot palvelun 
vastaanottajien saataville selkeällä, 
helposti käytettävissä olevalla ja 
ymmärrettävällä tavalla.
8. Välityspalvelujen tarjoajan on 
suunniteltava ja organisoitava 
verkkorajapintansa siten, että 
yritysasiakkaat voivat noudattaa 
sovellettavan unionin lainsäädännön 
mukaisia velvoitteitaan, jotka koskevat 
ennen sopimuksen tekoa annettavia 
tietoja ja tuoteturvallisuustietoja.
9. Sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattori määrää 
varoittavia taloudellisia seuraamuksia 
tämän artiklan noudattamatta 
jättämisestä.
____________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 
23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisiin 
transaktioihin liittyvistä 
luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja 
direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta 
(EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/1020, annettu 20 
päivänä kesäkuuta 2019, 
markkinavalvonnasta ja tuotteiden 
vaatimustenmukaisuudesta sekä 
direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) 
N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 
muuttamisesta (EUVL L 169, 25.6.2019, 
s. 1).

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
13 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

13 b artikla
Elinkeinonharjoittajien tunnistetietojen 

näyttäminen
Välityspalvelujen tarjoajien on 
varmistettava, että sisältöä, tavaroita tai 
palveluja välityspalveluja käyttäen 
tarjoavan palveluntarjoajan 
tunnistetiedot, kuten tavaramerkki tai 
logo taikka muut ominaispiirteet, ovat 
selvästi näkyvissä tarjottujen sisällön, 
tavaroiden tai palvelujen yhteydessä.

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
mekanismeilla olisi helpotettava sellaisten 
riittävän täsmällisten ja asianmukaisesti 
perusteltujen ilmoitusten tekemistä, joiden 
perusteella huolellinen talouden toimija voi 
todeta kyseisen sisällön laittomuuden. Tätä 
varten palveluntarjoajien on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla 
mahdollistetaan kaikki seuraavat seikat 
sisältävien ilmoitusten toimittaminen ja 
helpotetaan sitä:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
mekanismeilla olisi helpotettava sellaisten 
riittävän täsmällisten ja asianmukaisesti 
perusteltujen ilmoitusten tekemistä, joiden 
perusteella huolellinen talouden toimija voi 
todeta ja arvioida kyseisen sisällön 
laittomuuden. Tätä varten 
palveluntarjoajien on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla 
mahdollistetaan kaikki seuraavat seikat 
sisältävien ilmoitusten toimittaminen ja 
helpotetaan sitä:

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) selkeä ilmoitus tietojen sähköisestä 
sijainnista, erityisesti tarkka URL-osoite 
tai -osoitteet, ja tarvittaessa lisätiedot, 
joiden avulla laiton sisältö voidaan 

b) riittävän täsmälliset ja 
asianmukaisesti perustellut tiedot, joiden 
avulla huolellinen talouden toimija voi 
kohtuudella tunnistaa laittoman sisällön;
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tunnistaa;

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ilmoitusten, joihin sisältyvät 2 
kohdassa tarkoitetut seikat, katsotaan 
antavan tosiasiallisen tiedon tai 
tietoisuuden ilmoitetusta tiedosta 5 artiklan 
soveltamiseksi.

3. Ilmoitusten, jotka ovat riittävän 
täsmällisiä ja perusteltuja ja joihin 
sisältyvät 2 kohdassa tarkoitetut seikat, 
katsotaan antavan tosiasiallisen tiedon tai 
tietoisuuden ilmoitetusta tiedosta 5 artiklan 
soveltamiseksi.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Palveluntarjoajan on myös ilman 
aiheetonta viivytystä ilmoitettava kyseiselle 
henkilölle tai toimijalle päätöksestään, 
joka koskee ilmoituksen kohteena olevia 
tietoja, ja annettava tiedot päätöstä 
koskevista 
muutoksenhakumahdollisuuksista.

5. Palveluntarjoajan on myös ilman 
aiheetonta viivytystä ilmoitettava 
henkilölle tai toimijalle, jonka sisältö on 
poistettu tai riitautettu, toimestaan, joka 
koskee ilmoituksen kohteena olevia tietoja, 
ja annettava tiedot toimea koskevista 
muutoksenhakumahdollisuuksista, mukaan 
lukien mahdollisuus vastata, paitsi jos 
tämä hankaloittaisi vakavien rikosten 
estämistä ja niitä koskevia syytetoimia. 
Palveluntarjoajan on varmistettava, että 
päätöksentekoprosessi tutkitaan ja että 
lopullisen toimen tai toimenpiteen 
toteuttaa pätevä henkilöstö.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Säilytyspalvelujen tarjoajien on 
käsiteltävä 1 kohdassa tarkoitettujen 
mekanismien mukaisesti saamansa 
ilmoitukset ja tehtävä ilmoituksen kohteena 
olevia tietoja koskevat päätöksensä oikea-
aikaisesti, huolellisesti ja objektiivisesti. 
Jos ne käyttävät automaattisia käsittely- tai 
päätöksentekokeinoja, niiden on 
sisällytettävä tiedot tällaisesta käytöstä 4 
kohdassa tarkoitettuun 
vastaanottovahvistukseen.

6. Säilytyspalvelujen tarjoajien on 
käsiteltävä 1 kohdassa tarkoitettujen 
mekanismien mukaisesti saamansa 
ilmoitukset ja tehtävä ilmoituksen kohteena 
olevia tietoja koskevat päätöksensä oikea-
aikaisesti, huolellisesti ja objektiivisesti ja 
noudattaen 5 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaista velvoitetta toimia 
viipymättä laittoman sisällön 
poistamiseksi tai sen saannin estämiseksi. 
Kun on tehty päätös poistaa laiton sisältö 
tai estää sen saanti, säilytyspalvelujen 
tarjoajien on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, joilla estetään 
saman tai vastaavan laittoman sisällön 
ilmestyminen uudelleen niiden palveluun. 
Jos ne käyttävät automaattisia käsittely- tai 
päätöksentekokeinoja, niiden on 
sisällytettävä tiedot tällaisesta käytöstä 4 
kohdassa tarkoitettuun 
vastaanottovahvistukseen.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kun säilytyspalvelujen tarjoaja 
päättää poistaa palvelun vastaanottajan 
toimittamia laittomia tietoja tai estää 
pääsyn niihin, palveluntarjoajan on myös 
estettävä näiden tietojen ilmestyminen 
uudelleen. Tämä määräys voidaan ulottaa 
koskemaan myös tiettyjä tietoja, jotka ovat 
samanlaisia kuin ilmoitetut tiedot, tai 
vastaavia tietoja, jotka ovat olennaisilta 
osin muuttamattomia niihin aiemmin 
ilmoitettuihin tietoihin nähden, jotka on 
poistettu tai joihin pääsy on estetty. 
Tämän vaatimuksen soveltaminen ei saa 
johtaa yleiseen valvontavelvoitteeseen.
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Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Tätä artiklaa ei sovelleta 
toimitukselliseen sisältöön ja palveluihin, 
jotka tarjoaa 12 artiklan mukaisesti 
yksilöity mediapalvelun tarjoaja.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 c. Päätöksessä, joka tehdään 14 
artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyn 
ilmoituksen johdosta, on suojeltava 
kaikkien asianomaisten osapuolten 
oikeuksia ja oikeutettuja etuja, erityisesti 
niiden perusoikeuskirjassa taattuja 
perusoikeuksia, riippumatta 
jäsenvaltiosta, johon kyseiset osapuolet 
ovat sijoittautuneet tai jossa niiden 
kotipaikka on, ja kyseessä olevasta 
oikeudenalasta.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 d. Säilytyspalvelujen tarjoajan on 
varmistettava, että ilmoitusten käsittelystä 
vastaavat pätevät henkilöt, joille on 
annettava asianmukaista perus- ja 
jatkokoulutusta sovellettavasta 
lainsäädännöstä ja kansainvälisistä 
ihmisoikeusnormeista sekä tarjottava 
asianmukaiset työolot, tapauksen mukaan 
myös ammattimaista tukea, pätevää 
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psykologista apua ja oikeudellista 
neuvontaa.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos säilytyspalvelujen tarjoaja 
päättää poistaa tiettyjä palvelun 
vastaanottajien toimittamia tietoja tai estää 
pääsyn niihin riippumatta siitä, mitä 
keinoja kyseisten tietojen havaitsemiseen, 
tunnistamiseen, poistamiseen tai niihin 
pääsyn estämiseen on käytetty ja mikä on 
säilytyspalvelun tarjoajan tekemän 
päätöksen syy, sen on ilmoitettava 
vastaanottajalle päätöksestä viimeistään 
silloin, kun tiedot poistetaan tai niihin 
pääsy estetään, ja perusteltava tällainen 
päätös selkeästi ja yksityiskohtaisesti.

1. Jos säilytyspalvelujen tarjoaja 
päättää poistaa tiettyjä palvelun 
vastaanottajien toimittamia tietoja tai estää 
pääsyn niihin riippumatta siitä, mitä 
keinoja kyseisten tietojen havaitsemiseen, 
tunnistamiseen, poistamiseen tai niihin 
pääsyn estämiseen on käytetty ja mikä on 
säilytyspalvelun tarjoajan tekemän 
päätöksen syy, sen on ilmoitettava 
vastaanottajalle ja ilmoituksen tekijälle 
päätöksestä välittömästi sen jälkeen, kun 
tiedot poistetaan tai niihin pääsy estetään, 
ja perusteltava tällainen päätös selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti.

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarvittaessa tiedot automaattisten 
keinojen käytöstä päätöksenteossa, myös 
silloin, kun päätös on tehty sisällöstä, joka 
on havaittu tai tunnistettu automatisoiduilla 
keinoilla;

c) tarvittaessa tiedot automaattisten 
keinojen käytöstä päätöksen yhteydessä, 
myös silloin, kun päätös on tehty sisällöstä, 
joka on havaittu tai tunnistettu 
automatisoiduilla keinoilla;

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus



PE693.943v02-00 84/122 AD\1238892FI.docx

FI

15 a artikla
Luotettavat ilmoittajat

1. Säilytyspalvelujen tarjoajien on 
toteutettava tarvittavat tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että luotettavien 
ilmoittajien 14 artiklassa tarkoitettujen 
mekanismien välityksellä tekemät 
ilmoitukset käsitellään ja niistä päätetään 
ensisijaisesti ja viipymättä.
2. Sen jäsenvaltion digitaalisten 
palvelujen koordinaattori, johon tämän 
asetuksen mukaisen luotettavan 
ilmoittajan aseman hakija on 
sijoittautunut, myöntää hakemuksesta 
kyseisen aseman hakijalle, jos tämä on 
osoittanut täyttävänsä kaikki seuraavat 
edellytykset:
a) sillä on erityistä asiantuntemusta 
ja osaamista laittoman sisällön 
havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja 
ilmoittamiseksi;
b) se edustaa yhteisiä etuja tai sillä 
on asiassa merkittävä oikeutettu etu sen 
lisäksi, että sillä on osoitettua 
asiantuntemusta ja todistettu kokemus 
laittoman sisällön ilmoittamisessa erittäin 
tarkasti, ja se on riippumaton kaikista 
verkossa toimivista säilytyspalvelujen 
tarjoajista tai alustoista;
c) se suorittaa vähintään osan 
tehtävistään ilmoitusten tekemiseksi 
oikea-aikaisesti, huolellisesti ja 
objektiivisesti.
3. Digitaalisten palvelujen 
koordinaattorien on ilmoitettava 
komissiolle ja lautakunnalle niiden 
toimijoiden nimet, osoitteet ja 
sähköpostiosoitteet, joille ne ovat 
myöntäneet luotettavan ilmoittajan 
aseman 2 kohdan mukaisesti.
4. Komissio julkistaa 3 kohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti saatavilla 
olevassa tietokannassa ja pitää sen ajan 
tasalla.
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5. Jos säilytyspalvelujen tarjoajalla 
on hallussaan tietoja, jotka osoittavat, että 
luotettava ilmoittaja on toimittanut 
merkittävän määrän riittämättömän 
täsmällisiä tai puutteellisesti perusteltuja 
ilmoituksia 14 artiklassa tarkoitettujen 
mekanismien välityksellä, mukaan lukien 
17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien 
kautta kerätyt tiedot, sen on ilmoitettava 
kyseiset tiedot luotettavan ilmoittajan 
aseman myöntäneelle digitaalisten 
palvelujen koordinaattorille ja 
toimitettava tälle tarvittavat selvitykset ja 
liiteasiakirjat.
6. Digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin, joka on myöntänyt 
toimijalle luotettavan ilmoittajan aseman, 
on peruutettava tämä asema, jos se toteaa 
joko omasta aloitteestaan tai kolmansilta 
osapuolilta saatujen tietojen, 
säilytyspalvelujen tarjoajan 5 kohdan 
mukaisesti toimittamat tiedot mukaan 
luettuina, perusteella käynnistetyn 
tutkimuksen jälkeen, että kyseisen aseman 
saanut toimija ei enää täytä 2 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä. Ennen tämän 
aseman peruuttamista digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin on annettava 
toimijalle mahdollisuus vastata 
tutkimuksen tuloksiin ja aikomukseen 
peruuttaa toimijan asema luotettavana 
ilmoittajana.
7. Komissio voi lautakuntaa 
kuultuaan antaa ohjeita verkkoalustojen 
ja digitaalisten palvelujen 
koordinaattorien avustamiseksi 5 ja 6 
kohdan soveltamisessa.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkoalustojen on tarjottava 1. Verkkoalustojen on tarjottava 
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palvelun vastaanottajille vähintään kuuden 
kuukauden ajan tässä kohdassa tarkoitetun 
päätöksen tekemisestä pääsy tehokkaaseen 
sisäiseen valitustenkäsittelyjärjestelmään, 
joka mahdollistaa valitusten tekemisen 
sähköisesti ja maksutta seuraavista 
päätöksistä, jotka verkkoalusta on tehnyt 
sillä perusteella, että vastaanottajien 
toimittamat tiedot ovat laitonta sisältöä tai 
ristiriidassa verkkoalustan ehtojen kanssa:

palvelun vastaanottajille sekä henkilöille 
tai toimijoille, jotka ovat tehneet 
ilmoituksen, tehokkaaseen sisäiseen 
valitustenkäsittelyjärjestelmään, joka 
mahdollistaa valitusten tekemisen 
sähköisesti ja maksutta seuraavista 
päätöksistä, jotka verkkoalusta on tehnyt 
sillä perusteella, että vastaanottajien 
toimittamat tiedot ovat laitonta sisältöä tai 
ristiriidassa verkkoalustan ehtojen kanssa:

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) päätökset poistaa tiedot tai estää 
niihin pääsy;

a) päätökset poistaa tiedot, rajoittaa 
niihin pääsyä, alentaa niiden näkyvyyttä 
tai estää niihin pääsy taikka määrätä niitä 
vastaan muita seuraamuksia;

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) päätökset sulkea vastaanottajien tili 
kokonaan tai määräajaksi.

c) päätökset sulkea vastaanottajien tili 
kokonaan tai määräajaksi;

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) päätökset olla toteuttamatta toimia 
ilmoituksen vastaanottamisen johdosta.

Tarkistus 124
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Verkkoalustojen on varmistettava, 
että niiden sisäiset 
valitustenkäsittelyjärjestelmät ovat helposti 
saatavilla ja helppokäyttöisiä sekä 
mahdollistavat riittävän täsmällisten ja 
asianmukaisesti perusteltujen valitusten 
esittämisen ja helpottavat sitä.

2. Verkkoalustojen on varmistettava, 
että niiden sisäiset 
valitustenkäsittelyjärjestelmät ovat helposti 
saatavilla, myös vammaisia henkilöitä 
varten, helppokäyttöisiä ja syrjimättömiä 
sekä mahdollistavat riittävän täsmällisten 
ja asianmukaisesti perusteltujen valitusten 
esittämisen ja helpottavat sitä. 
Verkkoalustojen on esitettävä ehdoissaan 
sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiään 
koskevat menettelysäännöt selkeällä, 
helppokäyttöisellä ja helposti käytettävissä 
olevalla tavalla, myös vammaisia 
henkilöitä varten.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Verkkoalustojen on varmistettava, 
että 4 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä ei 
tehdä yksinomaan automaattisin keinoin.

5. Verkkoalustojen on varmistettava, 
että 4 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä ei 
tehdä yksinomaan automaattisin keinoin 
vaan että niitä koskee asianmukainen 
ihmisen suorittama valvonta ja ne tutkii 
pätevä henkilöstö, joka saa asianmukaista 
perus- ja jatkokoulutusta sovellettavasta 
lainsäädännöstä, tapauksen mukaan 
myös ammattimaista tukea, pätevää 
psykologista apua ja oikeudellista 
neuvontaa.

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palvelun vastaanottajilla, joille 17 artiklan Palvelun vastaanottajilla, joille 17 artiklan 
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1 kohdassa tarkoitetut päätökset on 
osoitettu, on oltava oikeus valita mikä 
tahansa 2 kohdan mukaisesti todistuksella 
hyväksytty tuomioistuimen ulkopuolinen 
riidanratkaisuelin kyseisiin päätöksiin 
liittyvien riitojen ratkaisemiseksi, mukaan 
lukien valitukset, joita ei ole voitu ratkaista 
kyseisessä artiklassa tarkoitetun sisäisen 
valitustenkäsittelyjärjestelmän avulla. 
Verkkoalustojen on vilpittömässä mielessä 
pyrittävä yhdessä valitun elimen kanssa 
ratkaisemaan riita, ja kyseisen elimen 
tekemä päätös sitoo niitä.

1 kohdassa tarkoitetut päätökset on 
osoitettu, sekä henkilöillä tai toimijoilla, 
jotka ovat tehneet ilmoituksen, on oltava 
oikeus valita mikä tahansa 2 kohdan 
mukaisesti todistuksella hyväksytty 
tuomioistuimen ulkopuolinen 
riidanratkaisuelin kyseisiin päätöksiin 
liittyvien riitojen ratkaisemiseksi, mukaan 
lukien valitukset, joita ei ole voitu ratkaista 
kyseisessä artiklassa tarkoitetun sisäisen 
valitustenkäsittelyjärjestelmän avulla. 
Verkkoalustojen on vilpittömässä mielessä 
pyrittävä yhdessä valitun elimen kanssa 
ratkaisemaan riita, ja kyseisen elimen 
tekemä päätös sitoo niitä.

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) riitojenratkaisumenettely on 
helposti käytettävissä sähköisen 
viestintäteknologian välityksellä;

c) riitojenratkaisumenettelystä 
tehdään helposti käytettävissä oleva, myös 
vammaisille henkilöille, sähköisen 
viestintäteknologian välityksellä;

Tarkistus 128

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

Komission teksti Tarkistus

c a) riitojenratkaisumenettelyyn 
osallistuvien henkilöiden anonyymiys 
voidaan taata;

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus
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d) se kykenee ratkaisemaan riidan 
nopeasti, tehokkaasti ja 
kustannustehokkaasti vähintään yhdellä 
unionin virallisella kielellä;

d) se varmistaa riidan ratkaisemisen 
nopeasti, tehokkaasti ja 
kustannustehokkaasti vähintään yhdellä 
unionin virallisella kielellä tai 
vastaanottajan pyynnöstä vähintään 
englanniksi;

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) riitojen ratkaisussa noudatetaan 
selkeitä ja oikeudenmukaisia 
menettelysääntöjä.

e) riitojen ratkaisussa noudatetaan 
selkeitä ja oikeudenmukaisia 
menettelysääntöjä, jotka ovat helposti 
käytettävissä ja julkisesti saatavilla;

Tarkistus 131

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

Komission teksti Tarkistus

e a) se varmistaa, että alustava päätös 
tehdään seitsemän päivän kuluessa 
valituksen vastaanottamisesta ja että 
riitojenratkaisun lopputulos asetetaan 
saataville 90 kalenteripäivän kuluessa 
päivästä, jona elin on saanut valituksen 
koko asiakirja-aineiston.

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se edustaa yhteisiä etuja ja on 
riippumaton kaikista verkkoalustoista;

b) se edustaa yhteisiä etuja, varmistaa 
riippumattoman yleisen edun edustuksen 
ja on riippumaton kaikista 
verkkoalustoista, puolueista tai 
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kaupallisista eduista;

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Digitaalisten palvelujen 
koordinaattorien on ilmoitettava 
komissiolle ja lautakunnalle niiden 
toimijoiden nimet, osoitteet ja 
sähköpostiosoitteet, joille ne ovat 
myöntäneet luotettavan ilmoittajan aseman 
2 kohdan mukaisesti.

3. Digitaalisten palvelujen 
koordinaattorien on ilmoitettava 
komissiolle ja lautakunnalle niiden 
toimijoiden nimet, osoitteet ja 
sähköpostiosoitteet, joille ne ovat 
myöntäneet luotettavan ilmoittajan aseman 
2 kohdan mukaisesti. Digitaalisten 
palvelujen koordinaattorien on käytävä 
säännöllistä vuoropuhelua alustojen ja 
oikeudenhaltijoiden kanssa luotettavia 
ilmoittajia koskevan järjestelmän 
tarkkuuden ja tehokkuuden 
säilyttämiseksi.

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos verkkoalustalla on hallussaan 
tietoja, jotka osoittavat, että luotettu 
ilmoittaja on toimittanut merkittävän 
määrän riittämättömän täsmällisiä tai 
puutteellisesti perusteltuja ilmoituksia 14 
artiklassa tarkoitettujen mekanismien 
välityksellä, mukaan lukien 17 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettujen sisäisten 
valitustenkäsittelyjärjestelmien kautta 
kerätyt tiedot, sen on ilmoitettava kyseiset 
tiedot luotettavan ilmoittajan aseman 
myöntäneelle digitaalisten palvelujen 
koordinaattorille ja toimitettava tälle 
tarvittavat selvitykset ja liiteasiakirjat.

5. Jos verkkoalustalla on hallussaan 
tietoja, jotka osoittavat, että luotettu 
ilmoittaja on toimittanut merkittävän 
määrän virheellisiä, riittämättömän 
täsmällisiä tai puutteellisesti perusteltuja 
ilmoituksia taikka laillista sisältöä 
koskevia ilmoituksia 14 artiklassa 
tarkoitettujen mekanismien välityksellä, 
mukaan lukien 17 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen sisäisten 
valitustenkäsittelyjärjestelmien kautta 
kerätyt tiedot, sen on ilmoitettava kyseiset 
tiedot luotettavan ilmoittajan aseman 
myöntäneelle digitaalisten palvelujen 
koordinaattorille ja ilmoitettava asiasta 
lautakunnalle ja muille digitaalisten 
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palvelujen koordinaattoreille sekä 
toimitettava tarvittavat selvitykset ja 
liiteasiakirjat.

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin, joka on myöntänyt 
toimijalle luotettavan ilmoittajan aseman, 
on peruutettava tämä asema, jos se toteaa 
joko omasta aloitteestaan tai kolmansilta 
osapuolilta saatujen tietojen, verkkoalustan 
5 kohdan mukaisesti toimittamat tiedot 
mukaan luettuina, perusteella käynnistetyn 
tutkimuksen jälkeen, että kyseisen aseman 
saanut toimija ei enää täytä 2 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä. Ennen tämän 
aseman peruuttamista digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin on annettava 
toimijalle mahdollisuus vastata 
tutkimuksen tuloksiin ja aikomukseen 
peruuttaa toimijan asema luotettavana 
ilmoittajana.

6. Digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin, joka on myöntänyt 
toimijalle luotettavan ilmoittajan aseman, 
on peruutettava tämä asema, jos se toteaa 
joko omasta aloitteestaan tai kolmansilta 
osapuolilta saatujen tietojen, verkkoalustan 
5 kohdan mukaisesti toimittamat tiedot 
mukaan luettuina, perusteella käynnistetyn 
tutkimuksen jälkeen, että kyseisen aseman 
saanut toimija ei enää täytä 2 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä. Ennen tämän 
aseman peruuttamista digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin on annettava 
toimijalle mahdollisuus vastata 
tutkimuksen tuloksiin ja aikomukseen 
peruuttaa toimijan asema luotettavana 
ilmoittajana. Ennen tämän aseman 
peruuttamista digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin on ilmoitettava 
lautakunnalle ja muille digitaalisten 
palvelujen koordinaattoreille päätöksestä 
peruuttaa asema.

Tarkistus 136
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkoalustojen on keskeytettävä 
kohtuulliseksi ajaksi ja ennakkovaroituksen 
annettuaan palvelujen tarjoaminen palvelun 
vastaanottajille, jotka toistuvasti tarjoavat 
selvästi laitonta sisältöä.

1. Verkkoalustojen on keskeytettävä 
kohtuulliseksi ajaksi ja ennakkovaroituksen 
annettuaan palvelujen tarjoaminen palvelun 
vastaanottajille, jotka toistuvasti tarjoavat 
tai levittävät laitonta sisältöä tai muulla 
tavoin rajoitettava tällaista tarjoamista. 
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Toistuvan keskeyttämisen tapauksessa 
säilytyspalvelujen tarjoajien on 
lopetettava palvelujensa tarjoaminen ja, 
jos se on teknisesti mahdollista, otettava 
käyttöön mekanismeja, joilla estetään 
sellaisten palvelun vastaanottajien 
uudelleenrekisteröinti, jotka toistuvasti 
tarjoavat tai levittävät laitonta sisältöä.

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Verkkoalustojen on keskeytettävä 
kohtuulliseksi ajaksi ja ennakkovaroituksen 
annettuaan ilmoitusten ja valitusten 
käsittely, jos yksityishenkilöt tai toimijat 
tekevät 14 artiklassa tarkoitettujen 
ilmoitus- ja toimintamekanismien kautta tai 
valituksen tekijät 17 artiklassa 
tarkoitettujen sisäisten 
valitustenkäsittelyjärjestelmien kautta 
toistuvasti ilmeisen perusteettomia 
ilmoituksia tai valituksia.

2. Verkkoalustat voivat keskeyttää 
kohtuulliseksi ajaksi ja ennakkovaroituksen 
annettuaan ilmoitusten ja valitusten 
käsittelyn, jos yksityishenkilöt tai toimijat 
tekevät 14 artiklassa tarkoitettujen 
ilmoitus- ja toimintamekanismien kautta tai 
valituksen tekijät 17 artiklassa 
tarkoitettujen sisäisten 
valitustenkäsittelyjärjestelmien sekä 18 
artiklassa tarkoitettujen tuomioistuimen 
ulkopuolisten riitojenratkaisuelinten 
kautta perusteettomia ilmoituksia tai 
valituksia taikka aloittavat perusteettomia 
riitojenratkaisuja usein tai toistuvasti.

Tarkistus 138Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) selvästi laittomien sisältöjen tai 
ilmeisen perusteettomien ilmoitusten tai 
valitusten absoluuttinen määrä kuluneen 
vuoden aikana;

a) laittomien sisältöjen tai 
perusteettomien ilmoitusten tai valitusten 
absoluuttinen määrä kuluneen vuoden 
aikana;

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
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20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Verkkoalustojen on esitettävä 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettuja väärinkäytöksiä 
koskevat toimintaperiaatteensa selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti ehdoissaan, myös niiden 
tosiseikkojen ja olosuhteiden osalta, jotka 
ne ottavat huomioon arvioidessaan, onko 
tiettyä toimintaa pidettävä 
väärinkäytöksenä, ja määrittäessään 
keskeytyksen keston.

4. Verkkoalustojen on, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 12 artiklan 2 
kohdan mukaiset velvoitteensa, erityisesti 
kun on kyse palvelun vastaanottajien 
perusoikeuskirjassa vahvistetuista 
sovellettavista perusoikeuksista, esitettävä 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
väärinkäytöksiä koskevat 
toimintaperiaatteensa selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti ehdoissaan, myös niiden 
tosiseikkojen ja olosuhteiden osalta, jotka 
ne ottavat huomioon arvioidessaan, onko 
tiettyä toimintaa pidettävä 
väärinkäytöksenä, ja määrittäessään 
keskeytyksen tai muiden palvelun 
vastaanottajiin kohdistuvien palvelujen 
rajoitusten keston.

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 20 artiklan nojalla määrättyjen 
keskeytysten lukumäärä siten, että 
erotetaan toisistaan selvästi laittoman 
sisällön tarjoamisesta, ilmeisen 
perusteettomien ilmoitusten tekemisestä ja 
ilmeisen perusteettomien valitusten 
tekemisestä määrätyt keskeytykset;

b) 20 artiklan nojalla määrättyjen 
keskeytysten tai muiden palvelujen 
rajoitusten lukumäärä siten, että erotetaan 
toisistaan laittoman sisällön tarjoamisesta, 
perusteettomien ilmoitusten tekemisestä ja 
perusteettomien valitusten tekemisestä 
määrätyt keskeytykset ja ne esitetään 
erikseen yksilöityjen keinojen mukaan, 
nimittäin tuomioistuimen ulkopuoliset 
riidat, ilmoitus- ja toimintamekanismi tai 
oikeus- tai hallintoviranomaisen 
määräykset;

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) mahdollinen automaattisten 
keinojen käyttö sisällön moderoimiseksi, 
mukaan lukien tarkoitusperien erittely, 
tiedot automaattisten keinojen tarkkuudesta 
näiden tarkoitusten täyttämisessä sekä 
mahdollisesti sovelletut suojatoimet.

c) mahdollinen automaattisten 
keinojen käyttö sisällön moderoimiseksi, 
mukaan lukien tarkoitusperien erittely, 
tiedot automaattisten keinojen tarkkuudesta 
näiden tarkoitusten täyttämisessä sekä 
mahdollisesti sovelletut suojatoimet, 
mukaan lukien ihmisen suorittama 
valvonta ja tehdyt päätökset.

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
24 b artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Verkkoalustojen, jotka käyttävät 
suosittelujärjestelmiä, on esitettävä 
ehdoissaan selkeällä, helposti 
käytettävissä olevalla ja ymmärrettävällä 
tavalla tärkeimmät parametrit, joita 
käytetään niiden suosittelujärjestelmissä, 
sekä palvelun vastaanottajien 
käytettävissä mahdollisesti olevat 
vaihtoehdot kyseisten tärkeimpien 
parametrien muuttamiseksi tai niihin 
vaikuttamiseksi, mukaan lukien 
vähintään yksi vaihtoehto, joka ei perustu 
asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettuun profilointiin.

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos 1 kohdan mukaisesti on käytettävissä 
useita vaihtoehtoja, erittäin suurten 
verkkoalustojen on tarjottava 
verkkorajapinnassaan helposti saatavilla 
oleva toiminto, jonka avulla palvelun 
vastaanottaja voi kussakin 
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suosittelujärjestelmässä milloin tahansa 
valita ja muuttaa valitsemaansa 
vaihtoehtoa, joka määrittää palvelun 
vastaanottajalle esitettävien tietojen 
suhteellisen järjestyksen.

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, jonka puolesta mainos 
esitetään;

b) luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, jonka puolesta mainos 
esitetään, ja mainostoimisto tai 
kustantajat, jotka hallinnoivat mainontaa, 
mukaan lukien mainosteknologian 
alustapalvelujen käyttämät kriteerit, kuten 
hinnoittelumekanismit, 
mainoshuutokaupat ja niiden painotus, 
mainospörssien perimät maksut sekä 
mahdollisesta automatisoidusta 
järjestelmästä vastaavan (yhden tai 
useamman) luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön tunnistetiedot;

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) merkitykselliset tiedot 
tärkeimmistä parametreista, joilla 
määritetään vastaanottaja, jolle mainos 
esitetään.

c) merkitykselliset tiedot 
parametreista, joilla määritetään 
vastaanottaja, jolle mainos esitetään, 
mukaan lukien se, miten tiedot 
järjestetään ja priorisoidaan ehdottamalla 
niitä algoritmisesti käyttäjille 
verkkorajapinnoilla, helposti 
ymmärrettävällä tavalla;

Tarkistus 146
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Välityspalvelujen tarjoajat eivät 
saa oletusarvoisesti asettaa palvelujensa 
vastaanottajia kohdennetun, 
mikrokohdennetun tai käyttötottumuksia 
seuraavan mainonnan kohteeksi, ellei 
palvelun vastaanottaja ole vapaaehtoisesti 
antanut siihen nimenomaista 
suostumusta.

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Verkkomainonnan välittäjien on b ja c 
alakohdassa säädettyjen vaatimusten 
osalta varmistettava, että niiden hallussa 
olevat tiedot toimitetaan palvelun 
vastaanottajille.

Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
24 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a artikla
Verkkomarkkinapaikoille asetetut 

täydentävät huolellisuusvaatimukset
Verkkomarkkinapaikkojen on toteutettava 
kohtuullisia varotoimia, kuten niiden 
alustoilla saatavilla olevia tuotteita ja 
palveluja koskevat säännölliset 
pistokokeet, tunnistaakseen tuotteet tai 
palvelut, jotka eivät ole unionin tai 
kansallisen lainsäädännön mukaisia, sekä 
toteutettava tarvittavia toimenpiteitä, jotta 
sääntöjä rikkovien elinkeinonharjoittajien 
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toiminta voidaan keskeyttää osittain tai 
kokonaan.

Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
tunnistettava, analysoitava ja arvioitava 25 
artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetusta soveltamispäivästä alkaen ja 
sen jälkeen vähintään kerran vuodessa 
merkittävät järjestelmäriskit, jotka johtuvat 
niiden palvelujen toiminnasta ja käytöstä 
unionissa. Riskinarviointi on 
kohdennettava niiden palveluihin, ja siinä 
on otettava huomioon seuraavat 
järjestelmäriskit:

1. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
tunnistettava, analysoitava ja arvioitava 25 
artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetusta soveltamispäivästä alkaen ja 
sen jälkeen vähintään kerran vuodessa 
merkittävät järjestelmäriskit, jotka johtuvat 
niiden palvelujen toiminnasta ja käytöstä 
unionissa, ja toimitettava raportti 
kyseisestä riskinarvioinnista sen 
jäsenvaltion kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle, johon niiden laillinen 
edustaja on sijoittautunut. Riskinarviointi 
on kohdennettava niiden palveluihin, ja 
siinä on otettava huomioon seuraavat 
järjestelmäriskit:

Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laittoman sisällön levittäminen 
näiden palvelujen kautta;

a) laittoman sisällön levittäminen ja 
vahvistaminen näiden palvelujen kautta;

Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mahdolliset kielteiset vaikutukset 
perusoikeuskirjan 7, 11, 21 ja 24 
artiklassa vahvistettujen yksityis- ja perhe-

b) mahdolliset kielteiset vaikutukset 
perusoikeuskirjassa vahvistettuihin 
perusoikeuksiin, mukaan lukien 
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elämän kunnioittamista, sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta, syrjintäkieltoa 
ja lapsen oikeuksia koskevien 
perusoikeuksien käyttämiseen;

ihmisarvon ja yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittaminen, sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, myös 
tiedotusvälineiden vapaus ja 
moniarvoisuus, taiteen ja tieteen vapaus 
sekä oikeus koulutukseen, syrjintäkielto ja 
lapsen oikeudet;

Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) palvelun tahallinen manipulointi, 
mukaan lukien palvelun epäaito käyttö tai 
automatisoitu hyödyntäminen, jolla on 
tosiasiallisia tai ennakoitavissa olevia 
kielteisiä vaikutuksia kansanterveyden 
suojeluun, alaikäisiin tai 
kansalaiskeskusteluun taikka tosiasiallisia 
tai ennakoitavissa olevia vaikutuksia 
vaalimenettelyihin ja yleiseen 
turvallisuuteen.

c) mahdolliset kielteiset vaikutukset 
kansanterveyden suojeluun, alaikäisiin tai 
kansalaiskeskusteluun taikka tosiasialliset 
tai ennakoitavissa olevat vaikutukset 
vaalimenettelyihin ja yleiseen 
turvallisuuteen.

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
riskinarviointeja tehdessään otettava 
erityisesti huomioon, miten niiden sisällön 
moderointijärjestelmät, 
suosittelujärjestelmät ja mainosten valinta- 
ja esitysjärjestelmät vaikuttavat 1 kohdassa 
tarkoitettuihin järjestelmäriskeihin, 
mukaan lukien laittoman sisällön ja 
verkkoalustan ehtojen kanssa 
yhteensopimattoman tiedon mahdollinen 
nopea ja laaja leviäminen.

2. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
riskinarviointeja tehdessään otettava 
erityisesti huomioon, miten niiden sisällön 
moderointijärjestelmät, 
suosittelujärjestelmät ja mainosten valinta- 
ja esitysjärjestelmät vaikuttavat 1 kohdassa 
tarkoitettuihin riskeihin, mukaan lukien 
laittoman sisällön ja verkkoalustan ehtojen 
kanssa yhteensopimattoman tiedon 
mahdollinen nopea ja laaja leviäminen. 
Erittäin suurten verkkoalustojen on 
varmistettava, että niiden ehtoja sekä 
muita toimintaperiaatteita, menettelyjä, 
toimenpiteitä ja välineitä, joita käytetään 
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sisällön moderointiin, sovelletaan ja 
niiden noudattamista valvotaan siten, että 
kielletään sisällön ja palvelujen 
poistaminen tai määräajaksi sulkeminen 
direktiivin (EU) 2018/1808 1 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa määritellyn 
tunnustetun mediapalvelun tarjoajan 
tililtä, niihin pääsyn estäminen tai niihin 
muulla tavoin puuttuminen.

Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
otettava käyttöön kohtuullisia, 
oikeasuhteisia ja tehokkaita 
riskinhallintatoimenpiteitä, jotka on 
mitoitettu vastaamaan 26 artiklan 
mukaisesti yksilöityjä erityisiä 
järjestelmäriskejä. Tällaisia toimenpiteitä 
voivat olla tapauksen mukaan esimerkiksi 
seuraavat:

1. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
otettava käyttöön kohtuullisia, 
oikeasuhteisia ja tehokkaita 
riskinhallintatoimenpiteitä, jotka on 
mitoitettu vastaamaan 26 artiklan 
mukaisesti yksilöityjä erityisiä riskejä. 
Tällaisia toimenpiteitä voivat olla 
tapauksen mukaan esimerkiksi seuraavat:

Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kohdennetut toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on rajoittaa mainosten 
esittämistä alustan tarjoaman palvelun 
yhteydessä;

b) kohdennetut toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on rajoittaa mainosten 
esittämistä alustan tarjoaman palvelun 
yhteydessä, rajoittaa disinformaatiota ja 
valeuutisten monetisointia ja rajoittaa 26 
artiklan nojalla riskin aiheuttaviksi 
tunnistettujen mainonnan ja mainosten 
tavoittavuutta;

Tarkistus 156
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) yhteistyön aloittaminen tai 
mukauttaminen mediapalvelujen 
tarjoajien kanssa;

Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alusta tekee päätöksen siitä, mitkä 
toimenpiteet valitaan.

Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisten merkittävimpien ja 
toistuvimpien järjestelmäriskien 
tunnistaminen ja arviointi, joista erittäin 
suuret verkkoalustat ovat raportoineet tai 
jotka on tunnistettu muista, erityisesti 31 ja 
33 artiklan mukaisista tietolähteistä;

a) sellaisten merkittävimpien ja 
toistuvimpien riskien tunnistaminen ja 
arviointi, joista erittäin suuret verkkoalustat 
ovat raportoineet tai jotka on tunnistettu 
muista, erityisesti 31 ja 33 artiklan 
mukaisista tietolähteistä;

Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi yhteistyössä 
digitaalisten palvelujen koordinaattorien 
kanssa antaa yleisiä ohjeita 1 kohdan 
soveltamisesta erityisten riskien osalta, 
erityisesti parhaiden toimintatapojen 
esittämiseksi ja mahdollisten 

3. Komissio antaa yhteistyössä 
digitaalisten palvelujen koordinaattorien 
kanssa ohjeita 1 kohdan soveltamisesta 
erityisten riskien osalta, erityisesti 
parhaiden toimintatapojen esittämiseksi ja 
mahdollisten toimenpiteiden 
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toimenpiteiden suosittelemiseksi, ottaen 
asianmukaisesti huomioon toimenpiteiden 
mahdolliset vaikutukset kaikkien 
osapuolten perusoikeuskirjassa 
vahvistettuihin perusoikeuksiin. Näitä 
ohjeita laatiessaan komissio järjestää 
julkisia kuulemisia.

suosittelemiseksi, ottaen asianmukaisesti 
huomioon toimenpiteiden mahdolliset 
vaikutukset kaikkien osapuolten 
perusoikeuskirjassa vahvistettuihin 
perusoikeuksiin. Näitä ohjeita laatiessaan 
komissio järjestää julkisia kuulemisia.

Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Erittäin suurille verkkoalustoille on 
tehtävä niiden omalla kustannuksella 
vähintään kerran vuodessa tarkastus, joissa 
arvioidaan seuraavien noudattamista:

1. Erittäin suurille verkkoalustoille on 
tehtävä niiden omalla kustannuksella 
vähintään kaksi kertaa vuodessa tarkastus, 
joissa arvioidaan seuraavien noudattamista:

Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erittäin suurten verkkoalustojen, 
jotka käyttävät suosittelujärjestelmiä, on 
esitettävä ehdoissaan selkeällä, helposti 
käytettävissä olevalla ja ymmärrettävällä 
tavalla tärkeimmät parametrit, joita 
käytetään niiden suosittelujärjestelmissä, 
sekä palvelun vastaanottajien käytettävissä 
mahdollisesti olevat vaihtoehdot kyseisten 
tärkeimpien parametrien muuttamiseksi tai 
niihin vaikuttamiseksi, mukaan lukien 
vähintään yksi vaihtoehto, joka ei perustu 
asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettuun profilointiin.

1. Suosittelujärjestelmissä käytettävät 
parametrit on määritettävä siten, että ne 
vähentävät mahdollisia vinoumia ja että 
ne ovat syrjimättömiä ja mukautettavia. 
Verkkoalustojen, jotka käyttävät 
suosittelujärjestelmiä, on esitettävä 
erikseen ehdoissaan ja tähän tarkoitetulla 
helposti käytettävissä olevalla 
verkkosivulla kaikkien kannalta selkeällä, 
helposti käytettävissä olevalla ja 
ymmärrettävällä tavalla tiedot, jotka 
koskevat suosittelujärjestelmien roolia ja 
toimintaa, sekä tärkeimmät parametrit, 
joita käytetään niiden 
suosittelujärjestelmissä, ja niiden on 
tarjottava valvontakeinoja, joihin 
sisältyvät palvelun vastaanottajien 
käytettävissä olevat vaihtoehdot kyseisten 
parametrien muuttamiseksi tai niihin 



PE693.943v02-00 102/122 AD\1238892FI.docx

FI

vaikuttamiseksi, mukaan lukien 
vaihtoehtoja, jotka eivät perustu 
asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuun profilointiin. 
Verkkoalustojen on varmistettava, että 
palvelun vastaanottajalle oletusarvoisesti 
aktivoitu vaihtoehto ei perustu 
profilointiin.
Tämän kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa säädettyjen velvoitteiden 
lisäksi erittäin suuret verkkoalustat voivat 
tarjota palvelun vastaanottajille 
mahdollisuuden käyttää kolmansien 
osapuolten tarjoamia 
suosittelujärjestelmiä, jos niitä on 
saatavilla. Näissä tapauksissa kolmansille 
osapuolille on tarjottava pääsy samoihin 
käyttöjärjestelmän, laitteiston tai 
ohjelmiston ominaisuuksiin, jotka ovat 
saatavilla tai joita käytetään alustan 
omien suosittelujärjestelmien 
tarjoamisessa. Näihin toimintoihin 
liittyvien henkilötietojen käsittelyssä on 
noudatettava asetusta (EU) 2016/679 ja 
erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan a 
alakohtaa ja 5 artiklan 1 kohdan c 
alakohtaa.

Tarkistus 162

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdan mukaisesti on 
käytettävissä useita vaihtoehtoja, erittäin 
suurten verkkoalustojen on tarjottava 
verkkorajapinnassaan helposti saatavilla 
oleva toiminto, jonka avulla palvelun 
vastaanottaja voi kussakin 
suosittelujärjestelmässä milloin tahansa 
valita ja muuttaa valitsemaansa 
vaihtoehtoa, joka määrittää palvelun 
vastaanottajalle esitettävien tietojen 
suhteellisen järjestyksen.

2. Jos 1 kohdan mukaisesti on 
käytettävissä useita vaihtoehtoja, erittäin 
suurten verkkoalustojen on tarjottava 
verkkorajapinnassaan helposti ja selkeästi 
saatavilla oleva toiminto, jonka avulla 
palvelun vastaanottaja voi kussakin 
suosittelujärjestelmässä milloin tahansa 
valita ja muuttaa valitsemaansa 
vaihtoehtoa, joka määrittää palvelun 
vastaanottajalle esitettävien tietojen 
suhteellisen järjestyksen. Kun käyttäjä luo 
tilin, suosittelujärjestelmien asetusten on 
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oltava oletusasetukset, jotka eivät perustu 
profilointiin, ja niissä on annettava 
käyttäjälle helposti ymmärrettävällä 
tavalla mahdollisuus määrittää 
tärkeimmät suosittelujärjestelmissä 
käytettävät parametrit.

Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Erittäin suurten verkkoalustojen 
on varmistettava, että niiden 
verkkorajapinta on suunniteltu tavalla, 
joka ei aiheuta vaaraa palvelun 
vastaanottajien harhaanjohtamisesta tai 
manipuloinnista.

Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erittäin suurten verkkoalustojen, 
jotka näyttävät verkkorajapinnoillaan 
mainoksia, on koottava ja asetettava 
julkisesti saataville sovellusrajapintojen 
kautta tietorekisteri, joka sisältää 2 
kohdassa tarkoitetut tiedot yhden vuoden 
ajan sen jälkeen, kun mainos oli viimeksi 
asetettu esille niiden verkkorajapinnoilla. 
Niiden on varmistettava, että rekisteri ei 
sisällä sellaisten palvelun vastaanottajien 
henkilötietoja, joille mainos esitettiin tai 
olisi voitu esittää.

1. Erittäin suurten verkkoalustojen, 
jotka näyttävät verkkorajapinnoillaan 
mainoksia, on koottava ja asetettava 
julkisesti saataville sovellusrajapintojen 
kautta hakukelpoinen, helposti saatavilla 
oleva ja toimiva tietorekisteri, joka sisältää 
2 kohdassa tarkoitetut tiedot yhden vuoden 
ajan sen jälkeen, kun mainos oli viimeksi 
asetettu esille niiden verkkorajapinnoilla. 
Niiden on varmistettava, että rekisteri ei 
sisällä sellaisten palvelun vastaanottajien 
henkilötietoja, joille mainos esitettiin tai 
olisi voitu esittää.

Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
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30 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, jonka puolesta mainos 
esitetään;

b) luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, jonka puolesta mainos 
esitetään, ja luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka rahoittaa mainoksen;

Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) oliko mainos tarkoitettu 
esitettäväksi nimenomaisesti yhdelle tai 
useammalle tietylle palvelun 
vastaanottajien ryhmälle, ja jos oli, 
tärkeimmät tähän tarkoitukseen käytetyt 
parametrit;

d) oliko mainos tarkoitettu 
esitettäväksi nimenomaisesti yhdelle tai 
useammalle tietylle palvelun 
vastaanottajien ryhmälle tai piilotettavaksi 
nimenomaisesti siltä, ja jos oli, tärkeimmät 
tähän tarkoitukseen käytetyt parametrit;

Tarkistus 167

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) saavutettujen palvelun 
vastaanottajien kokonaismäärä ja 
tarvittaessa yhteismäärät mainoksen 
nimenomaisena kohteena olleen 
vastaanottajien ryhmän tai ryhmien osalta.

e) saavutettujen palvelun 
vastaanottajien kokonaismäärä ja 
tarvittaessa yhteismäärät mainoksen 
nimenomaisena kohteena olleen 
vastaanottajien ryhmän tai ryhmien osalta;

Tarkistus 168

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) onko mainos merkitty, moderoitu 
tai estetty.



AD\1238892FI.docx 105/122 PE693.943v02-00

FI

Tarkistus 169

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
annettava sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattorille tai komissiolle 
näiden perustellusta pyynnöstä ja 
pyynnössä täsmennetyn kohtuullisen ajan 
kuluessa pääsy tietoihin, jotka ovat tarpeen 
tämän asetuksen noudattamisen 
seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Kyseinen 
digitaalisten palvelujen koordinaattori ja 
komissio saavat käyttää kyseisiä tietoja 
ainoastaan näihin tarkoituksiin.

1. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
annettava sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattorille tai komissiolle 
näiden perustellusta pyynnöstä ja ilman 
aiheetonta viivytystä täysimääräinen 
pääsy kaikkiin saatavilla oleviin ja 
merkityksellisiin tietoihin, jotka ovat 
tarpeen tämän asetuksen noudattamisen 
seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Kyseinen 
digitaalisten palvelujen koordinaattori ja 
komissio saavat käyttää kyseisiä tietoja 
ainoastaan näihin tarkoituksiin.

Tarkistus 170

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin tai komission 
perustellusta pyynnöstä annettava 
pyynnössä täsmennetyn kohtuullisen ajan 
kuluessa tämän artiklan 4 kohdan 
vaatimukset täyttäville hyväksytyille 
tutkijoille pääsy tietoihin ainoastaan 
sellaista tutkimusta varten, joka edistää 
26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
järjestelmäriskien tunnistamista ja 
käsityksen saamista niistä.

2. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
moderointi- ja suosittelujärjestelmien 
osalta pyynnöstä annettava digitaalisten 
palvelujen koordinaattorille tai 
komissiolle taikka kummallekin pääsy 
algoritmeihin antamalla asiaankuuluva 
lähdekoodi ja muut siihen liittyvät tiedot, 
joiden perusteella voidaan havaita 
mahdollisia vinoumia. Näitä tietoja 
luovuttaessaan erittäin suurilla 
verkkoalustoilla on 
selitettävyysvelvollisuus ja niiden on 
varmistettava tiivis yhteistyö digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin tai komission 
kanssa, jotta moderointi- ja 
suosittelujärjestelmät ovat täysin 
ymmärrettäviä. Kun havaitaan vinouma, 
erittäin suurten verkkoalustojen on 
korjattava se nopeasti digitaalisten 
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palvelujen koordinaattorin tai komission 
esittämien vaatimusten mukaisesti. 
Erittäin suurten verkkoalustojen on 
voitava osoittaa, että ne noudattavat tässä 
artiklassa säädettyjä vaatimuksia 
prosessin jokaisessa vaiheessa.

Tarkistus 171

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta tutkijat voidaan hyväksyä, 
heillä on oltava yhteyksiä akateemisiin 
laitoksiin, heidän on oltava 
riippumattomia kaupallisista eduista, 
heillä on oltava todistetusti 
asiantuntemusta tutkittaviin riskeihin tai 
niiden tutkimusmenetelmiin liittyvillä 
aloilla ja heidän on sitouduttava 
kuhunkin pyyntöön liittyviin tietoturvaa ja 
luottamuksellisuutta koskeviin 
erityisvaatimuksiin ja kyettävä täyttämään 
ne.

Poistetaan.

Tarkistus 172

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa lautakuntaa 
kuultuaan delegoituja säädöksiä, joissa 
vahvistetaan tekniset edellytykset, joiden 
mukaisesti erittäin suurten verkkoalustojen 
on jaettava tietoja 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti, sekä tarkoitukset, joihin tietoja 
saa käyttää. Näissä delegoiduissa 
säädöksissä vahvistetaan erityiset 
edellytykset, joilla tällainen tietojen 
jakaminen hyväksyttyjen tutkijoiden 
kanssa voidaan toteuttaa asetuksen (EU) 
2016/679 mukaisesti, ottaen huomioon 
erittäin suurten verkkoalustojen ja 

5. Komissio antaa lautakuntaa 
kuultuaan delegoituja säädöksiä, joissa 
vahvistetaan tekniset edellytykset, joiden 
mukaisesti erittäin suurten verkkoalustojen 
on jaettava tietoja 1 kohdan mukaisesti, 
sekä tarkoitukset, joihin tietoja saa käyttää. 
Näissä delegoiduissa säädöksissä 
vahvistetaan erityiset edellytykset, joilla 
tällainen tietojen jakaminen digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin tai komission 
kanssa voidaan toteuttaa asetuksen (EU) 
2016/679 mukaisesti, ottaen huomioon 
erittäin suurten verkkoalustojen ja 
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kyseeseen tulevien palvelun vastaanottajien 
oikeudet ja edut, mukaan lukien 
luottamuksellisten tietojen ja erityisesti 
liikesalaisuuksien suojaaminen ja palvelun 
turvallisuuden ylläpitäminen.

kyseeseen tulevien palvelun vastaanottajien 
oikeudet ja edut, mukaan lukien 
luottamuksellisten tietojen ja erityisesti 
liikesalaisuuksien suojaaminen ja palvelun 
turvallisuuden ylläpitäminen.

Tarkistus 173

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Erittäin suuri verkkoalusta voi 15 
päivän kuluessa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta 
pyytää tapauksen mukaan 
sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattoria tai komissiota 
muuttamaan pyyntöä, jos se katsoo, ettei 
se voi antaa pääsyä pyydettyihin tietoihin 
jommastakummasta seuraavasta syystä:

Poistetaan.

a) sillä ei ole pääsyä tietoihin;
b) pääsy tietoihin johtaisi 
merkittäviin haavoittuvuuksiin palvelun 
turvallisuuden kannalta tai 
luottamuksellisten tietojen, erityisesti 
liikesalaisuuksien, suojaamisen kannalta.

Tarkistus 174

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä olevan 6 kohdan b 
alakohdan mukaisissa muutospyynnöissä 
on ehdotettava yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista tapaa pääsyn antamiseksi 
pyydettyihin tietoihin tai muihin tietoihin, 
jotka ovat asianmukaisia ja riittäviä 
suhteessa pyynnön tarkoitukseen.

Poistetaan.

Sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin tai komission 



PE693.943v02-00 108/122 AD\1238892FI.docx

FI

on tehtävä muutospyyntöä koskeva päätös 
15 päivän kuluessa ja ilmoitettava erittäin 
suurelle verkkoalustalle päätöksestään ja 
tarvittaessa muutetusta pyynnöstä ja 
pyynnön täyttämisen uudesta 
määräajasta.

Tarkistus 175

Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla
1. Erittäin suurten verkkoalustojen 
on sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin tai komission 
pyynnöstä annettava pyynnössä 
täsmennetyn kohtuullisen ajan kuluessa 
tämän artiklan 4 kohdan vaatimukset 
täyttäville hyväksytyille tutkijoille pääsy 
tietoihin ainoastaan sellaista tutkimusta 
varten, joka edistää 26 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen järjestelmäriskien 
tunnistamista ja käsityksen saamista 
niistä.
2. Jotta tutkijat voidaan hyväksyä, 
heillä on oltava yhteyksiä akateemisiin 
laitoksiin, tiedotusvälineisiin, 
kansalaisjärjestöihin tai yleistä etua 
edustaviin kansainvälisiin järjestöihin, 
heidän on oltava riippumattomia 
kaupallisista eduista, heillä on oltava 
todistetusti asiantuntemusta tutkittaviin 
riskeihin tai niiden tutkimusmenetelmiin 
liittyvillä aloilla ja heidän on sitouduttava 
kuhunkin pyyntöön liittyviin tietoturvaa ja 
luottamuksellisuutta koskeviin 
erityisvaatimuksiin ja kyettävä täyttämään 
ne.
3. Erittäin suurten verkkoalustojen 
on annettava pääsy 1 ja 2 kohdan 
mukaisiin tietoihin tapauksen mukaan 
joko verkkotietokantojen tai 
sovellusrajapintojen kautta.
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4. Komissio antaa lautakuntaa 
kuultuaan delegoituja säädöksiä, joissa 
vahvistetaan tekniset edellytykset, joiden 
mukaisesti erittäin suurten 
verkkoalustojen on jaettava tietoja 1 ja 2 
kohdan mukaisesti, sekä tarkoitukset, 
joihin tietoja saa käyttää. Näissä 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan 
erityiset edellytykset, joilla tällainen 
tietojen jakaminen hyväksyttyjen 
tutkijoiden kanssa voidaan toteuttaa 
asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, 
ottaen huomioon erittäin suurten 
verkkoalustojen ja kyseeseen tulevien 
palvelun vastaanottajien oikeudet ja edut, 
mukaan lukien luottamuksellisten tietojen 
ja erityisesti liikesalaisuuksien 
suojaaminen ja palvelun turvallisuuden 
ylläpitäminen.
5. Erittäin suuri verkkoalusta voi 15 
päivän kuluessa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta 
pyytää tapauksen mukaan 
sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattoria tai komissiota 
muuttamaan pyyntöä, jos se katsoo, ettei 
se voi antaa hyväksytyille tutkijoille 
pääsyä pyydettyihin tietoihin 
jommastakummasta seuraavasta syystä:
a) sillä ei ole pääsyä tietoihin;
b) pääsy tietoihin johtaisi 
merkittäviin haavoittuvuuksiin palvelun 
turvallisuuden kannalta tai 
luottamuksellisten tietojen, erityisesti 
liikesalaisuuksien, suojaamisen kannalta 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun se on 
perusteltua direktiivin (EU) 2020/359 18 
artiklan ja asetuksen (EU) 2016/679 32 
artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen 
velvoitteen nojalla.
6. Edellä olevan 5 kohdan b 
alakohdan mukaisissa muutospyynnöissä 
on ehdotettava yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista tapaa pääsyn antamiseksi 
pyydettyihin tietoihin tai muihin tietoihin, 
jotka ovat asianmukaisia ja riittäviä 
suhteessa pyynnön tarkoitukseen.
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Sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattori tai komissio 
tekee muutospyyntöä koskevan päätöksen 
15 päivän kuluessa ja ilmoittaa erittäin 
suurelle verkkoalustalle päätöksestään ja 
tarvittaessa muutetusta pyynnöstä ja 
pyynnön täyttämisen uudesta 
määräajasta.

Tarkistus 176

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
nimitettävä yksi tai useampi sääntöjen 
noudattamista valvova toimihenkilö, joiden 
vastuulla on valvoa, että nämä 
verkkoalustat noudattavat tätä asetusta.

1. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
nimitettävä kutakin jäsenvaltiota varten 
sen virallisella kielellä yksi tai useampi 
sääntöjen noudattamista valvova 
toimihenkilö, joiden vastuulla on valvoa, 
että nämä verkkoalustat noudattavat tätä 
asetusta.

Tarkistus 177

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
julkaistava 13 artiklassa tarkoitetut raportit 
kuuden kuukauden kuluessa 25 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetusta soveltamispäivästä 
ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein.

1. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
julkaistava 13 artiklassa tarkoitetut raportit 
kuuden kuukauden kuluessa 25 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetusta soveltamispäivästä 
ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein. 
Raportteihin on sisällyttävä 
jäsenvaltioittain eriteltyjä tietoja, ja niissä 
on annettava tietoja sisällön moderointiin 
unionin kullakin virallisella kielellä 
osoitetuista henkilöresursseista ja 
teknisistä resursseista.

Tarkistus 178
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Ehdotus asetukseksi
33 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a artikla
Esteettömyysvaatimukset

1. Erittäin suurten verkkoalustojen, 
jotka tarjoavat palveluja unionissa, on 
varmistettava, että niiden palvelut 
suunnitellaan ja tarjotaan 
direktiivin (EU) 2019/882 liitteessä I 
olevissa III, IV, VI ja VII jaksossa 
vahvistettujen esteettömyysvaatimusten 
mukaisesti.
2. Erittäin suurten verkkoalustojen 
on laadittava tarvittavat tiedot 
direktiivin (EU) 2019/882 liitteen V 
mukaisesti ja selitettävä, miten palvelut 
täyttävät sovellettavat 
esteettömyysvaatimukset. Nämä tiedot on 
asetettava yleisön saataville kirjallisesti ja 
suullisesti, myös siten, että ne ovat 
esteettömästi vammaisten henkilöiden 
saatavilla. Välityspalvelujen tarjoajien on 
säilytettävä kyseisiä tietoja, niin kauan 
kuin asianomaista palvelua tarjotaan.
3. Erittäin suurten verkkoalustojen 
on varmistettava, että 10 artiklan, 
12 artiklan 1 kohdan, 13 artiklan 
1 kohdan, 14 artiklan 1 ja 5 kohdan, 
15 artiklan 3 ja 4 kohdan, 17 artiklan 1, 2 
ja 4 kohdan, 23 artiklan 2 kohdan, 
24 artiklan, 29 artiklan 1 ja 2 kohdan, 
30 artiklan 1 kohdan ja 33 artiklan 
1 kohdan nojalla toimitetut tiedot ja 
toimenpiteet asetetaan saataville siten, 
että ne ovat helposti löydettävissä ja 
esteettömästi vammaisten henkilöiden 
saatavilla.
4. Erittäin suurten verkkoalustojen, 
jotka tarjoavat palveluja unionissa, on 
varmistettava, että käytössä on menettelyt, 
joilla varmistetaan, että sovellettavat 
esteettömyysvaatimukset täyttyvät koko 
sen ajan, kun palvelua tarjotaan.
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5. Vaatimustenvastaisuustapauksissa 
välityspalvelujen tarjoajien on toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet palvelun 
saattamiseksi sovellettavien 
esteettömyysvaatimusten mukaiseksi ja 
välittömästi tiedotettava tästä 
sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattorille tai niiden 
jäsenvaltioiden muulle toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle, joissa 
palvelua tarjotaan.
6. Erittäin suurten verkkoalustojen 
on tehtävä yhteistyötä toimivaltaisen 
viranomaisen tai digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin kanssa perustellusta 
pyynnöstä ja toimitettava tälle kaikki 
tarvittavat tiedot sen osoittamiseksi, että 
palvelu on sovellettavien 
esteettömyysvaatimusten mukainen.
7. Erittäin suuria verkkoalustoja on 
pidettävä tämän asetuksen 
esteettömyysvaatimusten mukaisina, kun 
ne ovat sellaisten yhdenmukaistettujen 
standardien tai niiden osien mukaisia, 
joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
8. Niiden erittäin suurten 
verkkoalustojen, jotka ovat direktiiviä 
(EU) 2019/882 varten hyväksyttyjen 
teknisten eritelmien tai niiden osien 
mukaisia, on katsottava olevan tämän 
asetuksen esteettömyysvaatimusten 
mukaisia siltä osin, kuin kyseiset tekniset 
eritelmät tai niiden osat kattavat nämä 
vaatimukset.
9. Erittäin suurten verkkoalustojen 
on vähintään kerran vuodessa 
raportoitava digitaalisten palvelujen 
koordinaattoreille tai muille 
toimivaltaisille viranomaisille 
velvoitteestaan varmistaa esteettömyys 
vammaisten henkilöiden kannalta tässä 
asetuksessa edellytetyllä tavalla.
10. Digitaalisten palvelujen 
koordinaattorien toimintaraportteihin on 
44 artiklan 2 kohtaan sisältyvien tietojen 
lisäksi sisällyttävä 10 artiklan nojalla 
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toteutettuja toimenpiteitä.

Tarkistus 179

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio ja lautakunta 
kannustavat laatimaan käytännesääntöjä 
unionin tasolla ja helpottavat niiden 
laatimista tämän asetuksen asianmukaisen 
soveltamisen edistämiseksi ottaen 
erityisesti huomioon erityiset haasteet, joita 
liittyy erityyppisten laittomien sisältöjen ja 
järjestelmäriskien torjumiseen, noudattaen 
unionin lainsäädäntöä, erityisesti kilpailun 
ja henkilötietojen suojan osalta.

1. Komissio ja lautakunta pyytävät 
laatimaan käytännesääntöjä unionin tasolla 
ja koordinoivat niiden laatimista tämän 
asetuksen asianmukaisen soveltamisen 
edistämiseksi ottaen erityisesti huomioon 
erityiset haasteet, joita liittyy erityyppisten 
laittomien sisältöjen ja järjestelmäriskien 
torjumiseen, noudattaen unionin 
lainsäädäntöä, erityisesti kilpailun ja 
henkilötietojen suojan osalta.

Tarkistus 180

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos ilmenee 26 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu merkittävä järjestelmäriski, 
joka koskee useita erittäin suuria 
verkkoalustoja, komissio voi tarvittaessa 
kutsua kyseiset erittäin suuret 
verkkoalustat, muut erittäin suuret 
verkkoalustat, muut verkkoalustat ja muut 
välityspalvelujen tarjoajat sekä tarvittaessa 
kansalaisjärjestöjä ja muita asianomaisia 
osapuolia osallistumaan käytännesääntöjen 
laatimiseen, muun muassa siten, että 
vahvistetaan sitoumuksia toteuttaa erityisiä 
riskinhallintatoimenpiteitä, sekä kaikkia 
toteutettuja toimenpiteitä ja niiden tuloksia 
koskevan säännöllisen raportoinnin 
puitteiden laatimiseen.

2. Jos ilmenee 26 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu riski, joka koskee useita erittäin 
suuria verkkoalustoja, komissio kutsuu 
tarvittaessa kyseiset erittäin suuret 
verkkoalustat, muut erittäin suuret 
verkkoalustat, muut verkkoalustat ja muut 
välityspalvelujen tarjoajat sekä tarvittaessa 
kansalaisjärjestöjä, Euroopan parlamentin 
ja muita asianomaisia osapuolia 
osallistumaan käytännesääntöjen 
laatimiseen, muun muassa siten, että 
vahvistetaan sitoumuksia toteuttaa erityisiä 
riskinhallintatoimenpiteitä, sekä kaikkia 
toteutettuja toimenpiteitä ja niiden tuloksia 
koskevan säännöllisen raportoinnin 
puitteiden laatimiseen.
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Tarkistus 181

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pannessaan täytäntöön 1 ja 2 kohtaa 
komissio ja lautakunta pyrkivät 
varmistamaan, että käytännesäännöissä 
esitetään selkeästi kyseisten sääntöjen 
tavoitteet, että ne sisältävät keskeiset 
tulosindikaattorit, joilla mitataan näiden 
tavoitteiden saavuttamista, ja että niissä 
otetaan asianmukaisesti huomioon kaikkien 
asianomaisten osapuolten, myös 
kansalaisten, tarpeet ja edut unionin tasolla. 
Komissio ja lautakunta pyrkivät myös 
varmistamaan, että osallistujat raportoivat 
säännöllisesti komissiolle ja 
sijoittautumispaikkansa digitaalisten 
palvelujen koordinaattoreille kaikista 
toteutetuista toimenpiteistä ja niiden 
tuloksista, joita mitataan 
käytännesääntöihin sisältyvillä keskeisillä 
tulosindikaattoreilla.

3. Pannessaan täytäntöön 1 ja 2 kohtaa 
komissio ja lautakunta pyrkivät 
varmistamaan, että käytännesäännöissä 
esitetään selkeästi kyseisten sääntöjen 
tavoitteet, että ne sisältävät todennettavissa 
olevat keskeiset tulosindikaattorit, joilla 
mitataan näiden tavoitteiden saavuttamista, 
että niillä on käytössä riippumattomat 
seuranta- ja tarkastusjärjestelmät ja että 
niissä otetaan asianmukaisesti huomioon 
kaikkien asianomaisten osapuolten, myös 
kansalaisten, tarpeet ja edut unionin tasolla. 
Komissio ja lautakunta pyrkivät myös 
varmistamaan, että osallistujat raportoivat 
säännöllisesti ja vilpittömässä mielessä 
komissiolle ja sijoittautumispaikkansa 
digitaalisten palvelujen koordinaattoreille 
kaikista toteutetuista toimenpiteistä ja 
niiden tuloksista, joita mitataan 
käytännesääntöihin sisältyvillä keskeisillä 
tulosindikaattoreilla.

Tarkistus 182

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio ja lautakunta arvioivat, 
täyttävätkö käytännesäännöt 1 ja 3 
kohdassa tarkoitetut tavoitteet, sekä 
seuraavat ja arvioivat säännöllisesti 
käytännesääntöjen tavoitteiden 
saavuttamista. Ne julkaisevat päätelmänsä.

4. Komissio ja lautakunta arvioivat, 
täyttävätkö käytännesäännöt 1 ja 3 
kohdassa tarkoitetut tavoitteet, sekä 
seuraavat ja arvioivat säännöllisesti 
käytännesääntöjen tavoitteiden 
saavuttamista. Ne julkaisevat päätelmänsä 
ja pyytävät, että asianomaiset järjestöt 
muuttavat käytännesääntöjään 
vastaavasti.

Tarkistus 183
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kriisitilannetta koskevien 
jäsenvaltioiden viranomaisilta saatujen tai 
unionin tason tietojen esittäminen 
näkyvästi;

a) kriisitilannetta koskevien 
jäsenvaltioiden viranomaisilta saatujen tai 
unionin tason tietojen esittäminen 
näkyvästi niin, että ne ovat myös 
esteettömiä vammaisille henkilöille;

Tarkistus 184

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) toimenpiteet, joilla varmistetaan 
esteettömyys vammaisten henkilöiden 
kannalta kriisisäännöstöjen 
täytäntöönpanon aikana, myös 
toimittamalla esteetön kuvaus näistä 
säännöstöistä;

Tarkistus 185

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden digitaalisten palvelujen 
koordinaattorit suorittavat tämän asetuksen 
mukaiset tehtävänsä objektiivisesti, 
läpinäkyvästi ja oikea-aikaisesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden digitaalisten palvelujen 
koordinaattoreilla on riittävät tekniset, 
taloudelliset ja henkilöresurssit tehtäviensä 
hoitamiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden digitaalisten palvelujen 
koordinaattorit suorittavat tämän asetuksen 
mukaiset tehtävänsä objektiivisesti, 
läpinäkyvästi ja oikea-aikaisesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden digitaalisten palvelujen 
koordinaattoreilla on riittävät tekniset, 
taloudelliset ja henkilöresurssit tehtäviensä 
hoitamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että niiden digitaalisten 
palvelujen koordinaattorit ovat 
oikeudellisesti erillisiä hallituksesta ja 
toiminnallisesti riippumattomia 
hallituksistaan ja kaikista muista 
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julkisista tai yksityisistä elimistä. 

Tarkistus 186

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Suorittaessaan tehtäviään ja 
käyttäessään valtuuksiaan tämän asetuksen 
mukaisesti digitaalisten palvelujen 
koordinaattorien on toimittava täysin 
riippumattomasti. Niiden on oltava 
riippumattomia kaikesta suorasta tai 
välillisestä ulkoisesta vaikutuksesta, 
eivätkä ne saa pyytää eivätkä ottaa vastaan 
ohjeita miltään muulta viranomaiselta tai 
yksityiseltä osapuolelta.

2. Suorittaessaan tehtäviään ja 
käyttäessään valtuuksiaan tämän asetuksen 
mukaisesti digitaalisten palvelujen 
koordinaattorien on toimittava täysin 
riippumattomasti. Niiden on oltava 
riippumattomia kaikesta suorasta tai 
välillisestä ulkoisesta vaikutuksesta, 
eivätkä ne saa pyytää eivätkä ottaa vastaan 
ohjeita miltään viranomaiselta tai 
yksityiseltä osapuolelta. 

Tarkistus 187

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 sekä muilla 
osapuolilla, joiden oikeutettua etua asia 
koskee ja jotka täyttävät asiantuntemusta 
ja riippumattomuutta kaikista 
välityspalvelujen tarjoajista koskevat 
asiaankuuluvat kriteerit, 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 
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palvelujen koordinaattorin on toimitettava 
se kyseiselle viranomaiselle.

Tarkistus 188

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön nopeutettuja menettelyjä, joiden 
mukaisesti toisen jäsenvaltion 
tuomioistuimen tai toimivaltaisen 
hallintoviranomaisen antamaa määräystä 
sellaista välityspalvelujen tarjoajaa 
vastaan, jonka palveluja käytetään 
laittoman sisällön levittämiseen, voidaan 
käyttää perusteena jäsenvaltion 
tuomioistuinmääräykselle tai 
hallinnolliselle määräykselle sellaisia 
samankaltaisia välityspalvelujen tarjoajia 
vastaan, joiden palvelua käytetään saman 
laittoman sisällön levittämiseen. 
Kansallisten digitaalisten palvelujen 
koordinaattorien on julkistettava muiden 
digitaalisten palvelujen koordinaattorien 
niille tämän asetuksen 8 artiklan 
mukaisesti toimittamat oikeus- tai 
hallintoviranomaisten päätökset.

Tarkistus 189

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos vähintään kolme digitaalisten 
palvelujen koordinaattoria tai lautakunta 
havaitsee 8 ja 9 artiklan mukaisesti 
annettujen määräysten noudattamatta 
jättämistä koskevan yleisen 
toimintakaavan saman palveluntarjoajan 
kohdalla, ne voivat pyytää komissiota 
aloittamaan menettelyn tämän asetuksen 
58 ja 59 artiklan mukaisten päätösten 
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tekemiseksi verkkoalustan koosta 
riippumatta. Tällaisen pyynnön on 
sisällettävä 45 artiklan 2 kohdan a ja c 
alakohdassa luetellut tiedot sekä kaikki 8 
tai 9 artiklan mukaisesti annettuihin 
määräyksiin ja niiden noudattamatta 
jättämiseen liittyvät merkitykselliset tiedot.

Tarkistus 190

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lautakunta koostuu digitaalisten 
palvelujen koordinaattoreista, joita 
edustavat korkean tason virkamiehet. Muut 
toimivaltaiset viranomaiset, joille on 
annettu digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin ohella erityistä 
operatiivista vastuuta tämän asetuksen 
soveltamisesta ja täytäntöönpanon 
valvonnasta, osallistuvat lautakuntaan, jos 
kansallisessa lainsäädännössä niin 
säädetään. Kokouksiin voidaan kutsua 
myös muita kansallisia viranomaisia, jos 
käsitellyt asiat ovat niiden kannalta 
merkityksellisiä.

1. Lautakunta koostuu digitaalisten 
palvelujen koordinaattoreista, joita 
edustavat korkean tason virkamiehet. Muut 
toimivaltaiset viranomaiset, joille on 
annettu digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin ohella erityistä 
operatiivista vastuuta tämän asetuksen 
soveltamisesta ja täytäntöönpanon 
valvonnasta, ja varsinkin riippumattomien 
kansallisten sääntelyviranomaisten tai -
elinten taikka molempien eurooppalaisten 
sääntelyverkostojen edustajat osallistuvat 
lautakuntaan, jos kansallisessa 
lainsäädännössä niin säädetään. 
Kokouksiin voidaan kutsua myös muita 
kansallisia viranomaisia, jos käsitellyt asiat 
ovat niiden kannalta merkityksellisiä.

Tarkistus 191

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos on syytä epäillä, että erittäin suuri 
verkkoalusta on rikkonut jotakin edellä 
tarkoitetuista säännöksistä, komissio voi 
omasta aloitteestaan, tai lautakunta voi 
omasta aloitteestaan tai vähintään kolmen 
määräpaikan digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin pyynnöstä, suosittaa, että 

Jos on syytä epäillä, että erittäin suuri 
verkkoalusta on rikkonut jotakin edellä 
tarkoitetuista säännöksistä, komissio voi 
omasta aloitteestaan, tai lautakunta voi 
omasta aloitteestaan tai vähintään kolmen 
määräpaikan digitaalisten palvelujen 
koordinaattorin pyynnöstä, suosittaa, että 
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sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattori tutkii epäillyn 
rikkomisen, jotta kyseinen digitaalisten 
palvelujen koordinaattori voisi tehdä 
tällaisen päätöksen kohtuullisen ajan 
kuluessa.

sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattori tutkii epäillyn 
rikkomisen, jotta kyseinen digitaalisten 
palvelujen koordinaattori voisi tehdä 
tällaisen päätöksen ilman aiheetonta 
viivytystä.

Tarkistus 192

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun sijoittautumispaikan 
digitaalisten palvelujen koordinaattori 
ilmoittaa 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä 
asianomaiselle erittäin suurelle 
verkkoalustalle, sen on pyydettävä kyseistä 
verkkoalustaa laatimaan ja toimittamaan 
kuukauden kuluessa päätöksestä 
sijoittautumispaikan digitaalipalvelujen 
koordinaattorille, komissiolle ja 
lautakunnalle toimintasuunnitelma, jossa 
täsmennetään, miten kyseinen verkkoalusta 
aikoo lopettaa rikkomisen tai korjata sen. 
Toimintasuunnitelmassa esitettyihin 
toimenpiteisiin voi tarvittaessa kuulua 
osallistuminen 35 artiklassa tarkoitettuun 
käytännesääntöön.

2. Kun sijoittautumispaikan 
digitaalisten palvelujen koordinaattori 
ilmoittaa 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä 
asianomaiselle erittäin suurelle 
verkkoalustalle, sen on pyydettävä kyseistä 
verkkoalustaa laatimaan ja toimittamaan 
kuukauden kuluessa päätöksestä 
sijoittautumispaikan digitaalipalvelujen 
koordinaattorille, komissiolle ja 
lautakunnalle toimintasuunnitelma, jossa 
täsmennetään, miten kyseinen verkkoalusta 
aikoo lopettaa rikkomisen tai korjata sen. 
Toimintasuunnitelmassa esitettyihin 
toimenpiteisiin kuuluu tarvittaessa 
osallistuminen 35 artiklassa tarkoitettuun 
käytännesääntöön.

Tarkistus 193

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattorilla on epäilyksiä 
siitä, pystytäänkö toimenpiteillä 
lopettamaan tai korjaamaan rikkominen, se 
voi pyytää, että kyseinen erittäin suuri 
verkkoalusta teettää itselleen 
riippumattoman lisätarkastuksen, jossa 
arvioidaan kyseisten toimenpiteiden 

Jos sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattorilla on epäilyksiä 
siitä, pystytäänkö toimenpiteillä 
lopettamaan tai korjaamaan rikkominen, se 
pyytää, että kyseinen erittäin suuri 
verkkoalusta teettää itselleen 
riippumattoman lisätarkastuksen, jossa 
arvioidaan kyseisten toimenpiteiden 
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tehokkuus rikkomisen lopettamisessa tai 
korjaamisessa. Siinä tapauksessa kyseisen 
verkkoalustan on toimitettava 
tarkastuskertomus kyseiselle digitaalisten 
palvelujen koordinaattorille, komissiolle ja 
lautakunnalle neljän kuukauden kuluessa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä. Kun digitaalisten palvelujen 
koordinaattori pyytää tällaista 
lisätarkastusta, se voi määrittää 
tarkastusorganisaation, joka suorittaa 
tarkastuksen kyseisen verkkoalustan 
kustannuksella ja joka valitaan 28 artiklan 
2 kohdassa vahvistetuilla perusteilla.

tehokkuus rikkomisen lopettamisessa tai 
korjaamisessa. Siinä tapauksessa kyseisen 
verkkoalustan on toimitettava 
tarkastuskertomus kyseiselle digitaalisten 
palvelujen koordinaattorille, komissiolle ja 
lautakunnalle kahden kuukauden kuluessa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä. Kun digitaalisten palvelujen 
koordinaattori pyytää tällaista 
lisätarkastusta, se voi määrittää 
tarkastusorganisaation, joka suorittaa 
tarkastuksen kyseisen verkkoalustan 
kustannuksella ja joka valitaan 28 artiklan 
2 kohdassa vahvistetuilla perusteilla.
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