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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa 

– sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. toteaa, että palvelujen, myös digitaalisten palvelujen, vapaa liikkuvuus on yksi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa vahvistetuista neljästä 
perusvapaudesta ja että se on erittäin tärkeää sisämarkkinoiden toiminnalle ja että sitä 
on vahvistettava parantamalla kuluttajansuojaa ja kuluttajien hyvinvointia;

B. toteaa, että direktiivi 2000/31/EY1 (sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi) 
muodostaa sisämarkkinoilla tarjottavien verkkopalvelujen oikeudellisen kehyksen ja 
sillä säännellään isännöintipalveluja tarjoavien välittäjien sisällönhallintaa; katsoo, että 
sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin tarkistaminen ei saisi aiheuttaa kyseisen 
oikeudellisen kehyksen sirpaloitumista;

C. toteaa, että oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnössä aiheesta ”Digitaalisia 
palveluja koskeva säädös: kaupallisten ja yksityisoikeudellisten sääntöjen 
mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten” ei käsitellä sähköistä 
kaupankäyntiä koskevan direktiivin säännöksiä, vaan niitä käsitellään toisessa 
mietinnössä, jonka laatii sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta;

D. toteaa, että direktiivi (EU) 2019/21612, jolla muutetaan direktiiviä 2005/29/EY3 
(sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi), ja direktiivit (EU) 2019/7704 
(digitaalista sisältöä koskeva direktiivi) ja (EU) 2019/771 tietyistä digitaalisen sisällön 
ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin sekä tavarakauppaa 
koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista5 annettiin vasta äskettäin;

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä 
oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2161, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, 
neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/6/EY, 2005/29/EY sekä 
2011/83/EU muuttamisesta unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamisen ja 
nykyaikaistamisen osalta (EUVL L 328, 18.12.2019, s. 7).
3 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) (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22).
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/770, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, tietyistä 
digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista (EUVL 
L 136, 22.5.2019, s. 1).
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/771, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, tietyistä 
tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, asetuksen (EU) 2017/2394 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta sekä direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta (EUVL L 136, 22.5.2019, s. 28).
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E. katsoo, että asetus (EU) 2017/23946 on keskeisessä asemassa kuluttajansuoja-alan 
kansallisten viranomaisten yhteistyön tehostamisessa;

F. katsoo, ettei digitaalisia palveluja koskeva säädöspaketti saisi vaikuttaa henkilötietojen 
suojaa koskevan oikeudellisen kehyksen perustamisesta annettuun asetukseen (EU) 
2016/6797;

G. katsoo, ettei digitaalisia palveluja koskeva säädöspaketti saisi vaikuttaa direktiiviin 
2002/58/EY8, jossa säädetään, että jäsenvaltioiden on varmistettava yksityisyyden 
suojaa koskevan oikeuden korkean tason turvaaminen käsiteltäessä henkilötietoja 
sähköisen viestinnän alalla;

H. toteaa, että komissio piti covid-19-pandemian yhteydessä myönteisenä sitä, että alustat 
suhtautuivat myönteisesti komission 23. maaliskuuta 2020 niille lähettämiin kirjeisiin, 
joissa niitä pyydettiin tekemään yhteistyötä ja poistamaan huijausmainoksia, joissa 
mainostettiin tuotteita, joiden väitettiin vilpillisesti pystyvän estämään tai parantamaan 
covid-19-tartunnan;

I. katsoo, että digitaalisia palveluja koskevaan säädöspakettiin ehdotettujen 
lainsäädännöllisten toimenpiteiden olisi perustuttava näyttöön ja että komission olisi 
tehtävä perusteellinen vaikutustenarviointi mahdollisia vaihtoehtoja koskevien 
asianmukaisten tietojen, tilastojen, analyysien ja tutkimusten perusteella;

 1. pitää myönteisenä komission ja kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä vastaavien 
jäsenvaltioiden viranomaisten julkaisemaa yhteistä kantaa uusimmista havaituista 
petoksista ja vilpillisistä käytännöistä covid-19-pandemian yhteydessä9;

2. korostaa, että kuluttajia on suojeltava paremmin antamalla luotettavia ja avoimia tietoja 
väärinkäytöksiä koskevista esimerkeistä, kuten harhaanjohtavista väitteistä ja 
huijauksista;

3. kehottaa kaikkia alustoja tekemään yhteistyötä komission ja kuluttajansuojaa 
koskevasta yhteistyöstä vastaavan verkoston ja Euroopan kuluttajakeskusten verkoston 
(ECC-verkosto) toimivaltaisten viranomaisten kanssa laittomien käytäntöjen 
tunnistamiseksi ja petosten torjumiseksi; pyytää komissiota tarkistamaan jatkuvasti 
kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille suunnattuja suuntaviivoja, jotta voidaan auttaa 
välttämään virheellistä, harhaanjohtavaa tai muuten vilpillistä sisältöä sisältävien 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2394, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, 
kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen 
(EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta (EUVL L 345, 27.12.2017, s. 1).
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 
95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) 
(EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).
9 Euroopan komissio / kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä vastaava verkosto, kuluttajansuojaa koskevasta 
yhteistyöstä vastaavien viranomaisten yhteinen kanta: ”Stopping scams and tackling unfair business practices on 
online platforms in the context of the Coronavirus outbreak in the EU”.
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tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen tai myyminen kuluttajille ja tarvittaessa toteuttaa 
lainsäädäntötoimia;

4. katsoo, että unionin ja kansallisen kuluttajansuojalainsäädännön soveltamisen 
edistämisen lisäksi tällaisilla suuntaviivoilla olisi edistettävä ennakoivasti sellaisten 
keinojen käyttöönottoa, joiden avulla voidaan reagoida nopeasti markkinoiden 
kriisitilanteisiin;

 5. kannustaa toimia, joilla edistetään verkkomainonnan toiminnan ja vastuuvelvollisuuden 
avoimuutta, ja katsoo, että verkkomainonnan osalta olisi edelleen annettava huolellista 
ammatinharjoittamista ja alustojen velvoitteita koskevaa neuvontaa; toteaa, että 
mainonnan, digitaalisen budjetoinnin ja etuuskohtelun avoimuutta koskevia säännöksiä 
varten tarvitaan uusia toimenpiteitä, joilla perustetaan alustojen ja kuluttajien välisten 
yhteyksien kehys;

6. palauttaa mieliin, että maksetut mainokset tai tulosten järjestykseen asettaminen 
korvausta vastaan olisi yksilöitävä selkeällä, ytimekkäällä ja ymmärrettävällä tavalla; 
ehdottaa, että alustojen olisi ilmoitettava maksettujen mainosten, erityisesti luonteeltaan 
poliittisten maksettujen mainosten, alkuperä;

7. toteaa, että kohdennettua mainontaa on säänneltävä tiukemmin ja suosittava vähemmän 
yksityisyyteen puuttuvia mainonnan muotoja ja että digitaalisia palveluja koskevassa 
säädöspaketissa olisi asetettava selkeät rajat sille, millä ehdoin sallittaisiin tietojen 
kerääminen sitä varten, jotta kuluttajia voidaan suojella paremmin;

8. katsoo, että jos asiaankuuluvat tiedot osoittavat, että unioniin sijoittautuneiden alustojen 
ja kolmansiin maihin sijoittautuneiden alustojen välillä on merkittäviä eroja 
harhaanjohtavaa mainontaa koskevissa käytännöissä ja sääntöjen täytäntöönpanon 
valvonnassa, on perusteltua harkita lisävaihtoehtoja voimassa olevan lainsäädännön 
noudattamisen tehostamiseksi;

9. katsoo, että voimassa olevan lainsäädännön noudattamisen tehostamisen vaihtoehtoihin 
olisi kuuluttava kolmansiin maihin sijoittautuneiden mainostajien ja mainonnan 
välittäjien velvoite nimetä unioniin sijoittautunut laillinen edustaja, jolle voidaan esittää 
vaatimuksia, jotta voidaan esimerkiksi taata kuluttajien oikeussuoja mainonnan ollessa 
virheellistä tai harhaanjohtavaa;

10. korostaa, että unionin ja kolmansien maiden mainostajilla on oltava tasapuoliset 
toimintaedellytykset; pyytää sen vuoksi komissiota arvioimaan, miten kolmansissa 
maissa unionin uusien sääntöjen seurauksena hyväksytyt vastavuoroiset velvoitteet 
vaikuttaisivat unioniin sijoittautuneiden yritysten palveluntarjontaan kolmansissa 
maissa, ja tiedottamaan siitä, miten kuluttajansuojalainsäädäntöä sovelletaan 
kolmansista maista peräisin oleviin mainostajiin, jotka pyrkivät unionin markkinoille;

 11. pyytää komissiota selvittämään, mitä seuraamuksia tai muita rajoituksia mainonnan 
välittäjille ja mainonta-alustoille on asetettu unionin ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, jos ne tietoisesti hyväksyvät virheellisiä tai harhaanjohtavia mainoksia;

12. korostaa, että on tärkeää määritellä selvästi, mitä virheellisellä tai harhaanjohtavalla 
mainonnalla tarkoitetaan; palauttaa mieliin, että verkkoalustojen olisi toteutettava 
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toimenpiteitä sen varmistamiseksi, etteivät ne hyödy virheellisestä tai harhaanjohtavasta 
mainonnasta, esimerkiksi vaikuttajien markkinointisisällöstä, jonka ei ilmoiteta olevan 
sponsoroitua;

13. korostaa, että avoimuutta koskeviin vaatimuksiin olisi kuuluttava velvollisuus ilmoittaa, 
kuka maksaa mainonnasta, mukaan lukien sekä suorat että välilliset maksut tai muut 
palveluntarjoajien saamat rahoitusosuudet, ja niiden avulla olisi suojattava kuluttajia ei-
toivotulta viestinnältä verkossa;

14. korostaa, että kaupallisten tuotteiden ja palvelujen mainokset eroavat muotonsa ja 
tarkoituksensa puolesta poliittisista mainoksista tai yleistä etua koskevista ilmoituksista, 
minkä vuoksi niitä koskevien suuntaviivojen ja sääntöjen olisi myös oltava erilaisia 
mutta täydennettävä toisiaan;

 15. palauttaa mieliin aiemmat toimet ja pyytää komissiota tarkastelemaan edelleen tapaa 
käyttää sopimusehdoissa valmiita standardilausekkeita, joista ei neuvotella etukäteen, 
mukaan lukien loppukäyttäjän lisenssisopimukset (EULA) (sopimusehdot), ja tutkimaan 
tapoja saada niistä oikeudenmukaisempia ja varmistamaan unionin oikeuden 
noudattaminen, jotta voidaan helpottaa kuluttajien osallistumismahdollisuuksia myös 
lausekkeiden valinnassa, jotta kuluttajat ovat paremmin tietoisia siitä, mille antavat 
suostumuksensa;

16. palauttaa mieliin, että digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen käytön rajoitukset, 
kuten tekniset rajoitukset, mukaan lukien yhteentoimivuutta koskevat rajoitukset, tai 
loppukäyttäjän lisenssisopimuksista johtuvat rajoitukset, voivat rikkoa unionin oikeutta, 
mikäli ne eivät vastaa kuluttajien kohtuullisia odotuksia, joiden suojelusta säädetään 
digitaalista sisältöä koskevassa direktiivissä;

17. toteaa, että käyttäjät hyväksyvät usein sopimusehdot lukematta niitä; toteaa lisäksi, että 
vaikka sopimusehdoissa ei vaadittaisi käyttäjiä hyväksymään lausekkeita, 
palveluntarjoajat voivat vaatia kuluttajia tekemään niin joka käyttökerralla 
kannustaakseen kyseisten ehtojen hyväksymistä;

18. panee merkille, että alustat voivat yksipuolisesti muuttaa suurinta osaa sopimusehdoista 
ilmoittamatta siitä kuluttajille, millä on haitallisia vaikutuksia kuluttajansuojaan, ja 
kehottaa suojelemaan kuluttajia paremmin tehokkailla toimenpiteillä;

19. pyytää komissiota ottamaan käyttöön alustoille suunnattuja ohjeita siitä, miten ne voivat 
tiedottaa kuluttajille paremmin sopimusehdoista esimerkiksi ponnahdusikkunalla, jossa 
on asiaa koskevat keskeisimmät tiedot kattava viesti;

20. katsoo, että kaikkien sopimusehtojen alussa olisi esitettävä selkeällä kielellä laadittu 
tiivistelmä ehdoista ja yksinkertainen vaihtoehto olla hyväksymättä valinnaisia 
lausekkeita; katsoo, että komission olisi laadittava malli tällaisia tiivistelmiä varten;

 21. korostaa, että sopimusehdoilla olisi varmistettava tehokkaasti, että käyttäjän on 
annettava suostumus tietojen jakamiselle kolmansien osapuolten kanssa 
markkinointitarkoituksia varten, ja siten taattava korkean tason tietosuoja ja -turva;
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22. suosittaa, että tietoihin pääsyä koskevaa suojakeinoa olisi sovellettava vain 
markkinoiden puutteelliseen toimintaan puuttumiseksi, sen olisi noudatettava yleistä 
tietosuoja-asetusta, sen olisi annettava kuluttajille mahdollisuus vastustaa tietojen 
jakamista ja tarjottava teknisiä ratkaisuja, joiden avulla nämä voivat valvoa ja hallita 
henkilötietojensa kulkua ja suojata oikeutensa;

23. pyytää komissiota varmistamaan, että kuluttajat voivat edelleen käyttää liitetyn laitteen 
kaikkia perustoimintoja, vaikka nämä eivät hyväksyisikään muiden kuin operatiivisten 
tietojen jakamista laitevalmistajien tai kolmansien osapuolten kanssa tai peruvat tätä 
koskevan hyväksyntänsä; muistuttaa, että sopimusehdoissa on esitettävä avoimesti, jos 
on olemassa mahdollisuus, että tietoja jaetaan kolmansien osapuolten kanssa, ja missä 
määrin niitä jaetaan;

24. kehottaa valvomaan paremmin sitä, miten kuluttajien tietoista suostumusta koskeva 
oikeus ja valinnanvapaus toteutuvat tietojen antamisen yhteydessä;

 25. korostaa, että direktiivi (EU) 2019/2161, direktiivi (EU) 2019/770 ja direktiivi (EU) 
2019/771 on vielä saatettava asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pantava 
täytäntöön; pyytää komissiota ottamaan tämän huomioon, kun se suunnittelee 
lisätoimenpiteitä markkinoiden uuteen kehitykseen vastaamiseksi;

 26. panee merkille, että ”älykkäät sopimukset”, kuten hajautetun tilikirjan teknologioihin 
perustuvat ilman selkeää oikeudellista kehystä olevat sopimukset, ovat lisääntyneet;

27. pyytää komissiota arvioimaan hajautetun tilikirjan teknologioiden, myös ”älykkäiden 
sopimusten”, kehitystä ja käyttöä erityisesti niiden laillisuuteen liittyvien kysymysten 
osalta, ja ”älykkäiden sopimusten” täytäntöönpanon valvontaa rajatylittävissä 
tilanteissa, antamaan näitä koskevia ohjeita yritysten ja kuluttajien oikeusvarmuuden 
varmistamiseksi ja laatimaan lainsäädäntöaloitteita vain, mikäli arvioinnissa havaitaan 
konkreettisia puutteita;

28. pyytää komissiota erityisesti päivittämään direktiiviä 2011/83/EU10 
(kuluttajansuojadirektiivi) koskevat ohjeensa, jotta voidaan selventää, katsooko 
komissio, että ”älykkäät sopimukset” kuuluvat 3 artiklan 3 kohdan l alakohdassa 
tarkoitetun vapautuksen piiriin, ja mikäli kuuluvat, missä olosuhteissa, ja selvittää 
peruuttamisoikeutta koskeva kysymys;

29. pyytää antamaan neuvoja rajatylittävästä kaupankäynnistä ja nykyisistä säännöistä, 
jotka koskevat vaatimusta vahvistuttaa asiakirjat julkisella notaarilla;

 30. korostaa, että kaikkien tulevien lainsäädäntöehdotusten olisi perustuttava näyttöön ja 
niiden tavoitteena olisi oltava verkkoalustojen tarjoamien digitaalisten palvelujen 
toimittamisen nykyisten perusteettomien esteiden poistaminen ja mahdollisten uusien 
esteiden asettamisen estäminen sekä samalla kuluttajansuojan tehostaminen; katsoo, että 
kyseisten ehdotusten avulla olisi pyrittävä saavuttamaan kestävä ja älykäs kasvu, 

10 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 (EUVL L 304 22.11.2011, s. 64).



PE648.645v02-00 8/12 AD\1209418FI.docx

FI

vastaamaan teknologisiin haasteisiin ja varmistamaan, että digitaaliset sisämarkkinat 
ovat oikeudenmukaiset ja turvalliset kaikille;

31. korostaa samalla, että alustoja koskevien unionin uusien velvoitteiden on oltava 
luonteeltaan oikeasuhteisia ja selkeitä, jotta voidaan välttää tarpeeton sääntelytaakka tai 
tarpeettomat rajoitukset, kuluttajansuojaa ja tuoteturvallisuutta koskevien tavoitteiden 
on ohjattava kyseisiä velvoitteita, niillä on varmistettava tasapuoliset 
toimintaedellytykset yrityksille, mukaan lukien pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) ja suojeltava kansalaisten terveyttä ja turvallisuutta; korostaa tarvetta estää 
jäsenvaltioita käyttämästä ylisääntelyä niiden pannessa täytäntöön unionin 
lainsäädäntöä;

32. pyytää komissiota selvittämään mahdollisuutta esittää digitaalisia palveluja koskevan 
säädöspaketin osana useita ehdotuksia, mukaan lukien digitaalisten palvelujen 
toimittamisen sopimusperusteisia oikeuksia koskeva ehdotus, liitteessä esitettyjen 
suositusten mukaisesti.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE:

PYYDETTYJEN EHDOTUSTEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET 
SUOSITUKSET

A. DIGITAALISIA PALVELUJA KOSKEVAN SÄÄDÖSPAKETIN YHTEYDESSÄ 
PYYDETTYJEN EHDOTUSTEN PERIAATTEET JA TAVOITTEET

Digitaalisia palveluja koskevaan säädöspakettiin olisi kuuluttava

 kattava lainsäädäntöehdotus sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 
tarkistamisesta sisämarkkinoiden toiminnan ja digitaalisten palvelujen vapaan 
liikkuvuuden parantamiseksi

 lainsäädäntöehdotus suurten alustojen ennakkosääntelystä, joka koskee markkinoiden 
puutteelliseen toimintaan puuttumista ja avoimuuden parantamista yritysten ja 
alustojen yhteyksistä annetun asetuksen perusteella

 ehdotukset, jotka koskevat digitaalisten palvelujen toimittamiseen liittyviä 
sopimusperusteisia oikeuksia ja joilla täydennetään digitaalisia palveluja koskevaa 
säädöstä osana tässä liitteessä esitettyihin suosituksiin perustuvaa pakettia, kun on 
tehty perusteellinen analyysi kuluttajansuojan alalla vastikään hyväksyttyjen säädösten 
saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanosta ja tarkistettu 
asetusta (EU) N:o 910/20141 (eIDAS-asetus) virtuaalisten tunnistusteknologioiden 
kehittymisen valossa, jotta voidaan tehostaa yritysten ja kuluttajien välistä sähköistä 
vuorovaikutusta.

B. SUOSITUKSET

Suositus 1: Tarkoitus

Ehdotuksilla olisi pyrittävä vahvistamaan verkossa toimiviin kaupallisiin yhteisöihin 
sovellettavia yksityis- ja kauppaoikeudellisia sääntöjä, jotka koskevat digitaalisia palveluja, 
mukaan lukien hajautetun tilikirjan teknologioiden yksityis- ja kauppaoikeudelliset 
näkökohdat ja erityisesti ”älykkäät sopimukset”, kun perusteellisessa vaikutustenarvioinnissa 
on havaittu konkreettisia puutteita.

Ehdotuksilla olisi myös pyrittävä tekemään sopimusehdoista helpommin ymmärrettäviä ja 
annettava yksityishenkilöille tehokas mahdollisuus olla hyväksymättä joitakin lausekkeita tai 
neuvotella ehdoista erikseen.

Suositus 2: Soveltamisala

Sopimusperusteisista oikeuksista annettujen ehdotusten olisi koskettava vain yksityis- ja 
kauppaoikeudellisia näkökohtia, eivätkä ne saisi vaikuttaa sähköistä kaupankäyntiä koskevaan 
direktiiviin. Niissä olisi noudatettava mainontaa koskevia sääntöjä, jotka on vahvistettu 

1 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).
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sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa direktiivissä, ja digitaalista sisältöä ja 
digitaalisia palveluja koskevia sääntöjä, joista säädetään digitaalista sisältöä koskevassa 
direktiivissä.

Suositus 3: Yleiset periaatteet

Avoimuusperiaate
Kaikkien ehtojen tai muiden käyttöä koskevien lausekkeiden olisi oltava helposti saatavilla, ja 
ne olisi laadittava helposti ymmärrettävässä muodossa ja selkeällä kielellä. Kuluttajien olisi 
saatava oikeita ja asianmukaisia tietoja digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen 
toiminnasta ja teknisistä rajoituksista väärän ja harhaanjohtavan mainonnan välttämiseksi. Jos 
kytketyn tuotteen tai palvelun toiminta tai optimaalinen toiminta riippuu yhdestä tai 
useammasta palvelusta, mainostajien ja mainonnan välittäjien on varmistettava, että kuluttajat 
ymmärtävät, ettei tuotetta tai palvelua voi käyttää ilman lisäpalvelua. Komissio laatii mallin 
tärkeimpien sopimusehtojen tai loppukäyttäjien lisenssisopimusten (EULA-sopimukset) 
tiivistelmälle, joka on esitettävä alussa, jotta kuluttajat voivat tunnistaa tärkeimmät seikat ja 
ymmärtää suostumuksen antamisen seuraukset.

Oikeudenmukaisuusperiaate
Käyttäjän olisi voitava muuttaa tai poistaa ennen hyväksymistä kaikki ehdot tai muut käyttöä 
koskevat lausekkeet, jotka eivät ole välttämättömiä digitaalisten palvelujen toimittamiselle tai 
joita lainsäädäntö ei edellytä.
Yritysten olisi myös voitava rajoittaa joitakin palveluja, jos yksityishenkilö päättää olla 
hyväksymättä joitakin lausekkeita, mutta niillä ei tulisi kuitenkaan olla oikeutta evätä 
kokonaan digitaalisen palvelun tai siihen liittyvän tai muuten kytketyn fyysisen tuotteen 
saatavuutta tai rajoittaa niiden keskeisiä elementtejä.

Oikeusvarmuuden periaate
Olisi vahvistettava selkeästi, että kun muun muassa sopimusehdot ja ”älykkäät sopimukset” 
kuuluvat sopimuksen oikeudellisen määritelmän piiriin, niihin olisi sovellettava kaikkia 
asiaankuuluvia kuluttajansuojadirektiivissä vahvistettuja kuluttajansuojaa koskevia 
säännöksiä.

Olisi myös selvitettävä, voidaanko yksinomainen sopimusehtojen hyväksyminen katsoa 
tietoisen suostumuksen antamiseksi vai käyttääkö loppukäyttäjä digitaalista palvelua ilman 
todisteita siitä, että tämä olisi lukenut tällaiset sopimusehdot tai muut käyttöä koskevat 
lausekkeet.

Valvonta ja seuraamukset
Jäsenvaltioiden olisi valvottava paremmin tietoista suostumusta koskevan kuluttajien 
oikeuden ja valinnanvapauden toteutumista näiden toimittaessa tietoja mainostajille ja 
mainonnan välittäjille. Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava kuluttajien oikeussuojasta ja 
laadittava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan sopimusperusteisia oikeuksia koskevien 
sääntöjen rikkomiseen, ja ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.
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