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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, koska se 
vahvistaa niitä lisäämällä kuluttajansuojaa ja kuluttajien hyvinvointia;

B. 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;

C. toteaa, että direktiivit (EU) 2019/7701 ja (EU) 2019/7712 tietyistä digitaalisen sisällön ja 
digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin sekä tavarakauppaa 
koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista annettiin vasta äskettäin;

1. pitää myönteisenä komission ja kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä vastaavien 
jäsenvaltioiden viranomaisten julkaisemaa yhteistä kantaa uusimmista havaituista 
petoksista ja vilpillisistä käytännöistä covid-19-pandemian yhteydessä3; kehottaa 
kaikkia alustoja tekemään yhteistyötä komission ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
laittomien käytäntöjen tunnistamiseksi ja petosten torjumiseksi ja pyytää komissiota 
tarkistamaan jatkuvasti yhteisiä suuntaviivoja, jotka koskevat virheellistä, 
harhaanjohtavaa tai muuten vilpillistä sisältöä sisältävien tuotteiden tai palvelujen 
tarjoamista ja/tai myymistä kuluttajille; katsoo, että unionin ja kansallisen 
kuluttajansuojalainsäädännön soveltamisen edistämisen lisäksi tällaisilla suuntaviivoilla 
olisi edistettävä ennakoivasti sellaisten keinojen käyttöönottoa, joiden avulla voidaan 
reagoida nopeasti markkinoiden kriisitilanteisiin; 

2. pitää myönteisenä verkkomainonnan avoimuuden edistämistoimia ja katsoo, että olisi 
edelleen selvennettävä huolellista ammatinharjoittamista ja alustojen velvoitteita ja 
tarjottava niitä koskevaa neuvontaa; katsoo, että mikäli mainostajat ja välittäjät ovat 
sijoittautuneet EU:n ulkopuoliseen maahan, niiden olisi nimettävä EU:hun sijoittautunut 
laillinen edustaja, joka on vastuussa mainosten sisällöstä, jotta voidaan taata kuluttajien 
oikeussuoja mainonnan ollessa virheellistä tai harhaanjohtavaa;

1 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).
2 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).
3 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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3. pyytää komissiota selvittämään, mitä seuraamuksia tai muita rajoituksia mainonnan 
välittäjille ja mainonta-alustoille olisi asetettava, jos ne tietoisesti hyväksyvät 
virheellisiä tai harhaanjohtavia mainoksia; katsoo, että verkkoalustojen olisi aktiivisesti 
seurattava verkkosivustoillaan julkaistavia mainoksia sen varmistamiseksi, etteivät ne 
hyödy virheellisestä tai harhaanjohtavasta mainonnasta, esimerkiksi vaikuttajien 
markkinointisisällöstä, jonka ei ilmoiteta olevan sponsoroitua; korostaa, että 
kaupallisten tuotteiden ja palvelujen mainokset eroavat muotonsa ja tarkoituksensa 
puolesta poliittisista ja muista mainoksista, minkä vuoksi niitä koskevien suuntaviivojen 
ja sääntöjen olisi myös oltava erilaisia;

4. palauttaa mieliin aiemmat toimet ja pyytää komissiota tarkastelemaan edelleen 
loppukäyttäjän lisenssisopimusten (EULA) käytäntöä ja selvittämään keinoja, jotka 
lisäävät ja helpottavat kuluttajien osallistumismahdollisuuksia, myös lausekkeiden 
valinnassa; toteaa, että käyttäjät hyväksyvät usein EULA-sopimukset lukematta niitä; 
toteaa lisäksi, että vaikka EULA-sopimuksessa ei vaadittaisi käyttäjiä hyväksymään 
lausekkeita, alustat voivat vaatia tekemään niin joka käyttökerralla;

5. korostaa, että EULA-sopimuksissa kaikkien tietojen jakamisen kolmansien osapuolten 
kanssa olisi oltava vapaaehtoista, ellei se ole välttämätöntä palvelujen toiminnan 
kannalta; 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;

6. korostaa, että direktiivi (EU) 2019/770 ja direktiivi (EU) 2019/771 on vielä saatettava 
asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pantava täytäntöön; pyytää 
komissiota ottamaan tämän huomioon ennen kuin se ryhtyy toteuttamaan lisätoimia;

7. panee merkille hajautetun tilikirjan teknologioihin perustuvien ”älykkäiden sopimusten” 
lisääntymisen; pyytää komissiota analysoimaan, olisiko tiettyjä ”älykkäiden 
sopimusten” näkökohtia selvennettävä ja olisiko annettava ohjeita, jotta yritysten ja 
kuluttajien oikeusvarmuus voidaan varmistaa; pyytää komissiota erityisesti 
varmistamaan, että tällaiset kuluttajien kanssa tehtävät sopimukset ovat voimassa ja 
sitovia kaikkialla unionissa, että niissä noudatetaan kuluttajalainsäädännön normeja, 
esimerkiksi direktiivin 2011/83/EU4 mukaista peruuttamisoikeutta, ja että niiden 
soveltamiselle ei ole kansallisia esteitä, kuten esimerkiksi vaatimuksia vahvistuttaa ne 
julkisella notaarilla;

8. korostaa, että kaikkien tulevien lainsäädäntöehdotusten tavoitteena olisi oltava 
verkkoalustojen tarjoamien digitaalisten palvelujen toimittamisen nykyisten esteiden 
poistaminen ja mahdollisten uusien esteiden asettamisen estäminen; korostaa, että 
samalla alustoja koskevien unionin asettamien uusien velvoitteiden on oltava 
oikeasuhteisia ja selkeitä, jotta voidaan välttää tarpeetonta sääntelytaakkaa tai 
tarpeettomia rajoituksia; korostaa tarvetta estää jäsenvaltioita käyttämästä ylisääntelyä 
niiden pannessa täytäntöön unionin lainsäädäntöä.

4 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).


