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Tarkistus 272Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Määräykset toteuttaa toimia laitonta 
sisältöä vastaan

Määräykset toteuttaa toimia todistetusti 
laitonta sisältöä vastaan

Or. en

Tarkistus 273
Robert Roos

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 mukaisesti 
määräyksen toteuttaa toimia tiettyä 
todistetusti laitonta sisältöä vastaan, sen on 
ilmoitettava määräyksen antaneelle 
viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä, 
mihin määräys on johtanut, sekä 
täsmennettävä toteutetut toimet ja niiden 
toteuttamisajankohta.

Or. en

Tarkistus 274
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun välityspalvelun tarjoaja saa 1. Kun välityspalvelun tarjoaja saa 
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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.

asianomaiselta kansalliselta 
oikeusviranomaiselta 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.

Or. en

Perustelu

Laillisuus määritetään tuomioistuimessa, joten mahdollinen rinnastettu taho on määriteltävä 
jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä poikkeuksena, joka ei edellytä tunnustamista 
EU:n tasolla.

Tarkistus 275
Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– perustelut sille, miksi tieto on 
laitonta sisältöä, ja viittaus siihen unionin 
tai kansallisen lainsäädännön säännökseen, 
jota on rikottu,

– perustelut sille, miksi sisältö oli 
todistetusti laitonta, ja viittaus siihen 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
säännökseen, jota on rikottu,

Or. en

Tarkistus 276
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

– tiedot palveluntarjoajan ja sisällön 
tarjonneen palvelun vastaanottajan 

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

käytettävissä olevista 
muutoksenhakumekanismeista;

Or. en

Perustelu

Pelkkä tieto muutoksenhausta ei ole riittävä sen varmistamiseksi, että käyttäjät voivat myös 
käyttää oikeuksiaan.

Tarkistus 277
Gianna Gancia, Elena Lizzi

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

Komission teksti Tarkistus

c a) määräyksen mukaisten 
toimenpiteiden noudattaminen on 
teknisesti mahdollista asianomaisen 
palveluntarjoajan käytettävissä olevat 
tekniset valmiudet huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 278
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
III luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Avoimen ja turvallisen verkkoympäristön 
huolellisuusvelvoitteet

Avoimen, helppopääsyisen ja turvallisen 
verkkoympäristön huolellisuusvelvoitteet

Or. en

Tarkistus 279
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Välityspalvelujen tarjoajien on 
julkistettava tarvittavat tiedot, jotta niiden 
keskitettyjen yhteyspisteiden yksilöinti ja 
viestintä näiden kanssa olisi 
mahdollisimman helppoa.

2. Välityspalvelujen tarjoajien on 
julkistettava tarvittavat tiedot, jotta niiden 
keskitettyjen yhteyspisteiden yksilöinti ja 
viestintä näiden kanssa olisi 
mahdollisimman helppoa. 
Välityspalvelujen tarjoajien on vähintään 
ilmoitettava komissiolle ja lautakunnalle 
niiden keskitetyn yhteyspisteen 
yhteystiedot. Niiden on varmistettava, että 
nämä tiedot pidetään ajan tasalla.

Or. en

Tarkistus 280
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän lainsäädännön perusteella 
välityspalvelujen tarjoajille esitetyt 
pyynnöt on siirrettävä sen jäsenvaltion 
digitaalisten palvelujen koordinaattorin 
kautta, jonne yritys on sijoittautunut, ja 
kyseinen digitaalisten palvelujen 
koordinaattori on vastuussa kaikista 
asiaan liittyvistä lähteistä peräisin olevien 
pyyntöjen ja tiedonantojen keräämisestä.

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen selvyyden vuoksi tehtävä muutos.

Tarkistus 281
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Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Välityspalvelujen tarjoajia koskevat 

esteettömyysvaatimukset
1. Välityspalvelujen tarjoajien, jotka 
tarjoavat palveluja unionissa, on 
varmistettava, että ne suunnittelevat ja 
tarjoavat palveluja 
direktiivin (EU) 2019/882 liitteessä I 
olevassa III jaksossa, IV jaksossa, 
VI jaksossa ja VII jaksossa vahvistettujen 
esteettömyysvaatimusten mukaisesti.
2. Välityspalvelujen tarjoajien on 
valmisteltava 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 kyseiset tiedot niin kauan kuin 
asianomaista palvelua tarjotaan.
3. Välityspalvelujen tarjoajien on 
varmistettava, että 10 artiklan 9 kohdan 
(uusi), 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 mukaisesti toimitetut tiedot, 
lomakkeet ja toimenpiteet asetetaan 
saataville siten, että ne ovat helposti 
löydettävissä ja esteettömästi vammaisten 
henkilöiden saatavilla siten, että 
vaikeusaste on enintään Euroopan 
neuvoston kieliä koskevan yhteisen 
eurooppalaisen viitekehyksen B1-taso 
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(keskitaso). 
4. Unionissa palveluja tarjoavien 
välityspalvelujen tarjoajien on 
varmistettava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla taataan, että 
sovellettavat esteettömyysvaatimukset 
täyttyvät koko sen ajan, kun palveluja 
tarjotaan. Välityspalvelujen tarjoajan on 
otettava riittävällä tavalla huomioon 
muutokset palvelun tarjoamisen 
ominaispiirteissä, sovellettavissa 
esteettömyysvaatimuksissa ja 
yhdenmukaistetuissa standardeissa tai 
teknisissä eritelmissä, joihin nähden 
palvelun ilmoitetaan täyttävän 
esteettömyysvaatimukset. 
5. Vaatimustenvastaisuustapauksissa 
välityspalvelujen tarjoajien on toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet palvelun 
saattamiseksi sovellettavien 
esteettömyysvaatimusten mukaiseksi. 
Lisäksi jos palvelu ei ole sovellettavien 
esteettömyysvaatimusten mukainen, 
välityspalvelun tarjoajan on välittömästi 
tiedotettava asiasta sijoittautumispaikan 
digitaalisten palvelujen koordinaattorille 
tai muille toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille siinä jäsenvaltiossa, johon 
palvelu on tätä varten sijoitettu, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
mahdollisesti toteutetuista korjaavista 
toimenpiteistä.
6. Välityspalvelujen tarjoajan on 
toimivaltaisen viranomaisen perustellusta 
pyynnöstä toimitettava tälle kaikki 
tarvittavat tiedot sen osoittamiseksi, että 
palvelu on sovellettavien 
esteettömyysvaatimusten mukainen. 
Välityspalvelujen tarjoajan on tehtävä 
yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa 
sen pyynnöstä kaikissa toimissa, joilla 
palvelu saatetaan kyseisten vaatimusten 
mukaiseksi.
7. Välityspalveluja, jotka ovat sellaisten 
yhdenmukaistettujen standardien tai 
niiden osien mukaisia, joiden viitetiedot 
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on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, on pidettävä tämän 
direktiivin esteettömyysvaatimusten 
mukaisina siltä osin kuin kyseiset 
standardit tai niiden osat kattavat nämä 
vaatimukset.
8. Sellaisten välityspalvelujen, jotka ovat 
direktiivin (EU) 2019/882 nojalla 
hyväksyttyjen teknisten eritelmien tai 
niiden osien mukaisia, on katsottava 
olevan tämän direktiivin 
esteettömyysvaatimusten mukaisia siltä 
osin kuin kyseiset tekniset eritelmät tai 
niiden osat kattavat nämä vaatimukset.
9. Kaikkien välityspalvelujen on 
vähintään kerran vuodessa raportoitava 
digitaalisten palvelujen koordinaattoreille 
tai muille toimivaltaisille viranomaisille 
velvoitteestaan varmistaa, että palvelut 
ovat esteettömästi vammaisten 
henkilöiden saatavilla tässä asetuksessa 
edellytetyllä tavalla. 10. Digitaalisten 
palvelujen koordinaattoreiden on 
sisällytettävä 44 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden 
lisäksi tämän artiklan mukaisesti 
toteutetut toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 282
Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Nimettyä laillista edustajaa 
voidaan pitää vastuussa tämän asetuksen 
vaatimusten noudattamatta jättämisestä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
vastuuta ja oikeudellisia toimia, joihin 
voidaan ryhtyä välityspalvelujen tarjoajaa 
vastaan.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Emoyhtiö on yksin vastuussa, koska laillisella edustajalla ei ole lopulta määräysvaltaa emoon 
nähden.

Tarkistus 283
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Sellaisten välityspalvelujen 
tarjoajien, joita pidetään 
suosituksen 2003/361/EY liitteessä 
tarkoitettuina mikroyrityksinä tai pieninä 
tai keskisuurina yrityksinä (pk-yritykset) 
ja jotka eivät ole onnistuneet hankkimaan 
laillisen edustajan palveluja kohtuullisten 
ponnistelujen jälkeen, on voitava pyytää, 
että sen jäsenvaltion digitaalisten 
palvelujen koordinaattori, johon yritys 
aikoo sijoittaa laillisen edustajan, 
helpottaa yhteistyön syventämistä ja 
suosittaa mahdollisia ratkaisuja, mukaan 
lukien kollektiivista edustusta koskevat 
mahdollisuudet.

Or. en

Tarkistus 284
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Välityspalvelujen tarjoajien, joita 
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pidetään suosituksen 2003/361/EY 
liitteessä tarkoitettuina pieninä yrityksinä 
tai mikroyrityksinä ja jotka eivät ole 
onnistuneet hankkimaan laillisen 
edustajan palveluja kohtuullisten 
ponnistelujen jälkeen, on voitava perustaa 
kollektiivinen edustaja sen jäsenvaltion 
digitaalisten palvelujen koordinaattorin 
johdolla, johon yritys aikoo sijoittaa 
laillisen edustajan.

Or. en

Tarkistus 285
Miapetra Kumpula-Natri

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
1 jakson 12 ja 13 artiklaa ja 2 jakson ja 
III luvun 3 jakson säännöksiä ei sovelleta
a) tämän asetuksen 2 artiklan ha 
kohdassa tarkoitettuihin toimituksellisiin 
alustoihin;
b) välityspalveluun, paitsi jos se on 
erittäin suuri verkkoalusta, kun se 
muodostaisi kohtuuttoman rasituksen 
kokonsa, toimintansa luonteen tai 
käyttäjille aiheutuvan riskin takia.

Or. en

Tarkistus 286
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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-1. Välityspalvelujen tarjoajien on 
varmistettava, että niiden ehdoissa 
estetään niiden palvelujen vastaanottajia 
tarjoamasta tietoja, jotka eivät ole unionin 
lainsäädännön tai sen jäsenvaltion, jossa 
tiedot tarjotaan, lainsäädännön mukaisia. 
Mahdollisten lisärajoitusten, joita 
välityspalvelujen tarjoajat voivat asettaa 
niiden palvelun käytölle ja palvelun 
vastaanottajien toimittamien tietojen 
osalta, on noudatettava täysimääräisesti 
palvelujen vastaanottajien 
perusoikeuksia, sellaisina kuin ne on 
vahvistettu perusoikeuskirjassa.

Or. en

Tarkistus 287
Eva Kaili

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 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, 
algoritmisen päätöksenteon luonne, 
tarkoitus, modaliteetit ja siinä käytetyt 
tietoaineistot ja ihmisen suorittama 
arviointi mukaan luettuina. Tiedot on 
laadittava selkeällä ja yksiselitteisellä 
kielellä, ja niiden on oltava julkisesti 
saatavilla helposti käytettävässä muodossa.

Or. en

Tarkistus 288
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Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Adriana Maldonado 
López

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 on 
sisällytettävä ehtoihinsa tiedot toimista, 
jotka ne ovat toteuttaneet 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.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös koskee sisällön moderointikäytäntöjä. ”Mahdolliset rajoitukset” on laajempi 
kuin 2 artiklan p kohdan mukainen sisällön moderoinnin määritelmä. Tästä syystä ehtoja 
koskeva artikla yhdenmukaistetaan 2 artiklan p kohdan mukaisen määritelmän kanssa.

Tarkistus 289
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

2. Välityspalvelujen tarjoajien on 
toimittava avoimesti, syrjimättömästi, 
johdonmukaisesti, ennustettavasti, 
huolellisesti, ei-mielivaltaisesti ja 
oikeasuhteisesti 1 kohdassa tarkoitettujen 
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asianmukaisesti huomioon kaikkien 
osapuolten oikeudet ja oikeutetut edut, 
mukaan lukien palvelujen vastaanottajien 
sovellettavat perusoikeudet, sellaisina kuin 
ne on vahvistettu perusoikeuskirjassa.

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.

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen selvyyden vuoksi tehtävä muutos.

Tarkistus 290
Eva Kaili

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 huolellisesti, objektiivisesti, 
tarpeellisella tavalla 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.

Or. en

Tarkistus 291
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
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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 huolellisesti, objektiivisesti, 
tarpeellisella tavalla ja oikeasuhteisesti 1 
kohdassa tarkoitettujen toimien 
soveltamisessa ja niiden noudattamisen 
valvonnassa ottaen asianmukaisesti 
huomioon kaikkien osapuolten oikeudet ja 
oikeutetut edut, mukaan lukien palvelujen 
vastaanottajien perusoikeudet, sellaisina 
kuin ne on vahvistettu perusoikeuskirjassa.

Or. en

Tarkistus 292
Maria Spyraki

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun tämän asetuksen 25 artiklassa 
tarkoitetut erittäin suuret verkkoalustat 
mahdollistavat muulla tavoin direktiivin 
(EU) 2019/790 2 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen lehtijulkaisujen levittämisen 
yleisölle, tällaiset alustat eivät saa poistaa, 
keskeyttää tai muulla tavoin puuttua 
tällaiseen sisältöön tai lopettaa asiaan 
liittyvää tiliä väitetyn palvelujen ehtojen 
kanssa yhteensopimattomuuden 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 293
Miapetra Kumpula-Natri

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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2 a. Kun tämän asetuksen 25 artiklassa 
tarkoitetut erittäin suuret verkkoalustat 
sallivat muulla tavoin direktiivin (EU) 
2019/790 2 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen lehtijulkaisujen levittämisen 
yleisölle, tällaiset alustat eivät saa poistaa, 
estää pääsyä, keskeyttää tai muulla tavoin 
puuttua tällaiseen sisältöön tai asiaan 
liittyvään palveluun tai lopettaa asiaan 
liittyvää tiliä väitetyn palvelujen ehtojen 
kanssa yhteensopimattomuuden 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 294
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Välityspalvelujen tarjoajien 
ehdoissa on noudatettava 
perusoikeuskirjassa ja kansainvälisessä 
oikeudessa vahvistettuja keskeisiä 
perusoikeusperiaatteita.

Or. en

Perustelu

Lainsäädännöllisen yhdenmukaisuuden takaaminen

Tarkistus 295
Maria Spyraki

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. 1 jakson 12 ja 13 artiklaa ja 2 
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jakson ja III luvun 3 jakson säännöksiä ei 
sovelleta
a) tämän asetuksen 2 artiklan h1 
kohdassa tarkoitettuihin toimituksellisiin 
alustoihin;
b) verkkoalustoihin, joiden katsotaan 
olevan suosituksen 2003/361/EY liitteessä 
tarkoitettuja mikroyrityksiä tai 
keskisuuria yrityksiä;
c) välityspalveluun, paitsi jos se on 
erittäin suuri verkkoalusta, kun se 
muodostaisi kohtuuttoman rasituksen 
kokonsa, toimintansa luonteen tai 
käyttäjille aiheutuvan riskin takia.

Or. en

Tarkistus 296
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanon vaikutuksen varmistaminen

Tarkistus 297
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 c. Kaikkien ehtoihin tehtyjen 
muutosten on oltava täysimääräisesti 
tämän artiklan mukaisia. 
Välityspalvelujen tarjoajien on 
ilmoitettava käyttäjille kaikista ehtoihin 
tehtävistä muutoksista vähintään 
kuukautta ennen.

Or. en

Perustelu

Asianmukaisen avoimuuden takaaminen

Tarkistus 298
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Palvelun tarjoajien on käytettävä 
sisämarkkinoilla mahdollisimman 
samanlaisia ehtoja ja perusteltava 
eroavuudet ja merkittävä ne selvästi.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistamissäännös

Tarkistus 299
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier, Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
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Yritysasiakkaiden jäljitettävyys
1. Välityspalvelujen tarjoajan on 
varmistettava, että yritysasiakkaat voivat 
käyttää sen palveluja viestiäkseen 
tuotteista tai palveluista tai tarjotakseen 
niitä unionissa oleville kuluttajille 
ainoastaan, jos 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 910/2014 3 artiklassa 
määritellystä sähköisestä tunnistamisesta;
c) yritysasiakkaan pankkiyhteystiedot, jos 
yritysasiakas on luonnollinen henkilö;
d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2019/1020 3 artiklan 13 
kohdassa 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 jäsenvaltioiden tai 
unionin julkisesti saataville antamaa 
virallista verkkotietokantaa tai 
verkkorajapintaa tai pyytämällä 
yritysasiakasta toimittamaan 
todistusasiakirjoja luotettavista ja 
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riippumattomista lähteistä.
3. Välityspalvelujen tarjoajan on myös 
varmistettava, että jokainen henkilö, joka 
aikoo toimia yritysasiakkaan puolesta, on 
siihen valtuutettu, sekä varmennettava 
hänen henkilöllisyytensä.
4. Jos välityspalvelujen tarjoaja saa 
lainvalvontaviranomaisten tai muiden 
oikeutettuja etuja omaavien yksityisten 
osapuolten ilmoituksen kautta tai muulla 
tavalla viitteitä siitä, että mikä tahansa 1 
kohdassa tarkoitettu kyseessä olevalta 
yritysasiakkaalta saatu tieto on 
virheellinen, harhaanjohtava, 
puutteellinen tai muutoin pätemätön, sen 
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.
5. Välityspalvelujen tarjoajan on 
säilytettävä 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
saadut tiedot suojatusti viiden vuoden 
ajan sen jälkeen, kun sen sopimussuhde 
kyseiseen yritysasiakkaaseen on päättynyt. 
Tämän jälkeen sen on poistettava tiedot.
6. Sen lisäksi, että välityspalvelujen 
tarjoajien on sovellettava tunnistamis- ja 
todentamistoimenpiteitä uusiin 
yritysasiakkaisiin, niiden on myös 
päivitettävä olemassa olevista 
yritysasiakkaista hallussaan pitämiä 
tietoja riskialttiuden perusteella vähintään 
kerran vuodessa tai silloin, kun 
yritysasiakkaan merkitykselliset 
olosuhteet muuttuvat.
7. Välityspalvelujen tarjoajan on 
luovutettava tietoja kolmansille 
osapuolille, jos se on tarpeen 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, 
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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 antamat määräykset, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 
kohdan soveltamista.
8. Välityspalvelujen tarjoajan on 
asetettava 1 kohdan a, d, e ja 
f alakohdassa tarkoitetut tiedot palvelun 
vastaanottajien saataville selkeällä, 
helposti käytettävissä olevalla ja 
ymmärrettävällä tavalla.
9. 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.
10. Sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattori määrää 
varoittavia taloudellisia seuraamuksia 
tämän artiklan säännösten noudattamatta 
jättämisestä.

Or. en

Tarkistus 300
Adam Jarubas, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Poikkeukset

1 jakson 12 ja 13 artiklaa ja 2 jakson ja 
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III luvun 3 jakson säännöksiä ei sovelleta
a) verkkoalustoihin, joiden katsotaan 
olevan suosituksen 2003/361/EY liitteessä 
tarkoitettuja mikroyrityksiä tai 
keskisuuria yrityksiä;
b) välityspalveluun, paitsi jos se on 
erittäin suuri verkkoalusta, kun se 
muodostaisi kohtuuttoman rasituksen 
kokonsa, toimintansa luonteen tai 
käyttäjille aiheutuvan riskin takia.

Or. en

Tarkistus 301
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Morten Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, 
Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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 kyseessä olevan 
väitetyn laittoman sisällön tyypin mukaan 
jaoteltuna, luotettavien ilmoittajien 
tekemien ilmoitusten määrä, ilmoitusten 
perusteella mahdollisesti toteutetut toimet 
siten, että eritellään, onko toimet toteutettu 
lain vai palveluntarjoajan ehtojen 
perusteella, sekä keskimääräinen aika, joka 
on tarvittu toimien toteuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 302
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus
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c) palveluntarjoajien omasta 
aloitteesta toteutettu sisällön moderointi, 
mukaan lukien niiden toteutettujen 
toimenpiteiden määrä ja tyyppi, jotka 
vaikuttavat palvelun vastaanottajien 
toimittamien tietojen saatavuuteen, 
näkyvyyteen ja saavutettavuuteen sekä 
vastaanottajien kykyyn antaa tietoja, 
jaoteltuna toimenpiteiden toteuttamisen 
syyn ja perusteen mukaan;

c) palveluntarjoajien omasta 
aloitteesta toteutettu sisällön moderointi, 
mukaan lukien niiden toteutettujen 
toimenpiteiden määrä ja tyyppi, jotka 
vaikuttavat palvelun vastaanottajien 
toimittamien tietojen saatavuuteen, 
näkyvyyteen ja saavutettavuuteen sekä 
vastaanottajien kykyyn antaa tietoja, 
jaoteltuna toimenpiteiden toteuttamisen 
syyn ja perusteen mukaan sekä 
toimenpiteet, jotka toteutetaan sisällön 
moderaattoreiden kouluttamiseksi ja 
suojatoimet, joilla varmistetaan, ettei 
loukkaamattomaan sisältöön vaikuteta;

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaaminen

Tarkistus 303
Eva Kaili

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. Sisäiset 
valitustenkäsittelyjärjestelmät 
(muutoksenhakujärjestelmät) ovat 
pakollisia ja ne on selostettava 
yksityiskohtaisesti avoimuusraporteissa.

Or. en

Tarkistus 304
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Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

d a) käyttäjien ilmoittamien 
disinformaatiota koskevien 
verkkoalustojen standardien rikkomisten 
kokonaismäärä ja yleisyys;

Or. en

Tarkistus 305
Eva Kaili

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

Komission teksti Tarkistus

Välityspalvelujen tarjoajien olisi 
selitettävä mekanismit, prosessit ja 
työkalut, jotka varoittavat heitä niiden 
sääntöjen mahdollisista rikkomisista. 
Olisi täsmennettävä säännökset 
ilmoittamisen helppoudesta haavoittuvien 
tai epätyypillisten yhteiskunnallisten 
ryhmien (eli lapset, vanhukset ja 
vammaiset) osalta;

Or. en

Tarkistus 306
Eva Kaili

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

Komission teksti Tarkistus

Välityspalvelujen tarjoajien olisi 
selitettävä mekanismit, prosessit ja 
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työkalut, jotka liittyvät päätöksentekoon 
sisältöön liittyvistä toimista (eli 
poistaminen, keskeyttäminen jne.). Niihin 
olisi sisällyttävä säännökset 
moderaattorien hyvinvoinnin osalta, kun 
käytössä on ihmisen suorittama 
moderointi;

Or. en

Tarkistus 307
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Välityspalvelujen tarjoajien olisi 
selitettävä mekanismit, prosessit ja 
työkalut, jotka mahdollistavat sisällön 
edistämisen tai poistamisen;

Or. en

Tarkistus 308
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Välityspalvelujen tarjoajien olisi 
selitettävä mekanismit, prosessit ja 
työkalut, joiden avulla ilmoittajille ja 
sisällön luojille ilmoitetaan evoluutiosta 
ja yhtiön ilmoitettuun sisältöön liittyvien 
päätösten tuloksesta;

Or. en

Tarkistus 309



PE695.033v01-00 26/169 AM\1234906FI.docx

FI

Eva Kaili

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

Komission teksti Tarkistus

Välityspalvelujen tarjoajien olisi 
selitettävä mekanismit, prosessit ja 
työkalut, joiden avulla päätöksiä voidaan 
vastustaan;

Or. en

Tarkistus 310
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Välityspalvelujen tarjoajien olisi 
selitettävä, mitä henkilöstöresursseja ja 
muita resursseja sovelletaan sisällön 
moderointiin;

Or. en

Tarkistus 311
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Välityspalvelujen tarjoajien olisi 
selitettävä, miten 
sisällönhallintaprosesseja ja 
menettelytapoja arvioidaan, tarkastetaan 
ja muutetaan;

Or. en
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Tarkistus 312
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Välityspalvelujen tarjoajien olisi 
luovutettava tiedot, jotka koskevat 
käytössä olevia sääntöjä ja resursseja 
käyttäjien ihmisoikeuksien, mukaan 
lukien yksityisyydensuojaa, turvallisuutta, 
saavutettavuutta ja tietoa koskevat 
oikeudet, suojelemiseksi. Tuotteen ja 
palvelun suunnitteluprosessiin olisi 
sisällytettävä erityisesti lapsen oikeuksista 
tehdyssä YK:n yleissopimuksessa ja 
yleissopimuksen yleiskommentissa nro 25 
kuvatut lapsen oikeudet;

Or. en

Tarkistus 313
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Välityspalvelujen tarjoajien olisi 
ilmoitettava suunnitelmistaan ja 
käytettävissä olevista resursseista 
ilmaantuvien haittojen torjumiseksi.

Or. en

Tarkistus 314
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Ehdotus asetukseksi
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13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimitetut tiedot on eriteltävä 
niiden jäsenvaltioiden mukaan, joissa 
palveluja tarjotaan sekä koko unionin 
osalta.

Or. en

Tarkistus 315
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

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 olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
välityspalvelujen tarjoajiin, joiden 
katsotaan olevan suosituksen 2003/361/EY 
liitteessä tarkoitettuja mikroyrityksiä tai 
pieniä tai keskisuuria yrityksiä (pk-
yritykset). Edellä olevaa 1 kohtaa ei 
myöskään sovelleta yrityksiin, jotka ovat 
aiemmin saavuttaneet suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitetun 
mikroyrityksen, pienen yrityksen tai 
keskisuuren yrityksen (pk-yritys) aseman, 
kyseisen aseman menettämistä mainitun 
suosituksen 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti seuraavien kahdentoista 
kuukauden aikana.

Or. en

Tarkistus 316
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
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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 olevaa 1 ja 1a kohtaa ei 
sovelleta välityspalvelujen tarjoajiin, 
joiden katsotaan olevan suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja 
mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä.

Or. en

Tarkistus 317
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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

Or. en

Perustelu

Suosituksen 2003/361/EY liitteen mukaan PIENEKSI yritykseksi katsotaan yritys, jonka a) 
palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää tai b) jonka liikevaihto tai taseen 
loppusumma on 2–10 miljoonaa euroa, ja MIKROYRITYSEKSI katsotaan yritys, jonka a) 
palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää tai b) jonka liikevaihto tai taseen 
loppusumma on 0–2 miljoonaa euroa. Raportointivelvollisuuksien tulisi koskea pieniä 
yrityksiä, mutta ei mikroyrityksiä, koska vaikutustenarvioinnin johtopäätöksissä todetaan, että 
avoimuusvelvollisuuksiin liittyvät kustannukset ovat vähäiset.

Tarkistus 318
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Säilytyspalvelujen tarjoajien on 
otettava käyttöön mekanismeja, joiden 
avulla kuka tahansa yksityishenkilö tai 
toimija voi ilmoittaa säilytyspalvelujen 
tarjoajan palvelussa olevan tietoja, joita 
kyseinen henkilö tai toimija pitää 
laittomana sisältönä. Näiden mekanismien 
on oltava helposti saatavilla ja 
helppokäyttöisiä, ja ilmoituksia olisi 
voitava tehdä ainoastaan sähköisesti.

1. Säilytyspalvelujen tarjoajien on 
otettava käyttöön mekanismeja, joiden 
avulla kuka tahansa yksityishenkilö tai 
toimija voi ilmoittaa säilytyspalvelujen 
tarjoajan palvelussa olevan tietoja, joita 
kyseinen henkilö tai toimija pitää 
laittomana sisältönä. Näiden mekanismien 
on oltava helposti saatavilla ja 
helppokäyttöisiä, ja ilmoituksia olisi 
voitava tehdä ainoastaan sähköisesti. 
Näiden mekanismien ei tulisi koskaan 
korvata riippumattoman oikeus- ja 
hallintoviranomaisen päätöstä siitä, onko 
sisältö laitonta vai ei.

Or. en

Tarkistus 319
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Maria da Graça Carvalho, Pernille 
Weiss, Sara Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säilytyspalvelujen tarjoajien on 
otettava käyttöön mekanismeja, joiden 
avulla kuka tahansa yksityishenkilö tai 
toimija voi ilmoittaa säilytyspalvelujen 
tarjoajan palvelussa olevan tietoja, joita 
kyseinen henkilö tai toimija pitää 
laittomana sisältönä. Näiden mekanismien 
on oltava helposti saatavilla ja 
helppokäyttöisiä, ja ilmoituksia olisi 
voitava tehdä ainoastaan sähköisesti.

1. Säilytyspalvelujen tarjoajien on 
otettava käyttöön mekanismeja, joiden 
avulla kuka tahansa yksityishenkilö tai 
toimija voi ilmoittaa säilytyspalvelujen 
tarjoajan palvelussa olevan tietoja, joita 
kyseinen henkilö tai toimija pitää 
laittomana sisältönä. Näiden mekanismien 
on oltava helposti saatavilla ja 
helppokäyttöisiä, ja ilmoituksia olisi 
voitava tehdä laajamittaisesti ja ainoastaan 
sähköisesti.

Or. en

Tarkistus 320
Robert Roos, Jessica Stegrud
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säilytyspalvelujen tarjoajien on 
otettava käyttöön mekanismeja, joiden 
avulla kuka tahansa yksityishenkilö tai 
toimija voi ilmoittaa säilytyspalvelujen 
tarjoajan palvelussa olevan tietoja, joita 
kyseinen henkilö tai toimija pitää 
laittomana sisältönä. Näiden mekanismien 
on oltava helposti saatavilla ja 
helppokäyttöisiä, ja ilmoituksia olisi 
voitava tehdä ainoastaan sähköisesti.

1. Säilytyspalvelujen tarjoajien on 
otettava käyttöön mekanismeja, joiden 
avulla kuka tahansa yksityishenkilö tai 
toimija voi ilmoittaa säilytyspalvelujen 
tarjoajan palvelussa olevan tietoja, joita 
kyseinen henkilö tai toimija pitää ilmeisen 
laittomana sisältönä. Näiden mekanismien 
on oltava helposti saatavilla ja 
helppokäyttöisiä, ja ilmoituksia olisi 
voitava tehdä ainoastaan sähköisesti.

Or. en

Tarkistus 321
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Välityspalvelujen tarjoajien on 
toimittava ripeästi, mukaan lukien ja 
erityisesti sellaisen sisällön osalta, jolle 
aika on merkittävä tekijä, 
vastaanotettuaan ilmoituksen laittomaksi 
merkitystä sisällöstä tai saatuaan muulla 
tavoin tiedon tai tietoisuuden laittomasta 
toiminnasta tai laittomasta sisällöstä, 
poistamalla sisällön ja estämällä lisäksi 
poistetun sisällön ilmestyminen uudelleen 
(ts. poistettunapito (stay-down)).

Or. en

Tarkistus 322
Robert Roos, Jessica Stegrud

Ehdotus asetukseksi
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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, voidaanko kyseisen sisällön katsoa 
olevan selvästi laitonta. Tätä varten 
palveluntarjoajien on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla 
mahdollistetaan kaikki seuraavat seikat 
sisältävien ilmoitusten toimittaminen ja 
helpotetaan sitä:

Or. en

Tarkistus 323
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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:

Or. en

Tarkistus 324
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Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) selvitys syistä, joiden vuoksi 
henkilö tai toimija pitää kyseisiä tietoja 
laittomina;

a) tarvittaessa selvitys syistä, joiden 
vuoksi henkilö tai toimija pitää kyseisiä 
tietoja laittomina;

Or. en

Tarkistus 325
Robert Roos, Jessica Stegrud

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) selvitys syistä, joiden vuoksi 
henkilö tai toimija pitää kyseisiä tietoja 
laittomina;

a) selvitys syistä, joiden vuoksi 
henkilö tai toimija pitää kyseisiä tietoja 
ilmeisen laittomina;

Or. en

Tarkistus 326
Robert Roos

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 tunnistaa;

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

Or. en
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Tarkistus 327
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

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 tunnistaa;

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

Or. en

Tarkistus 328
Patrizia Toia

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 
tunnistaa;

b) selkeä ilmoitus tietojen sähköisestä 
sijainnista ja tarvittaessa lisätiedot, joiden 
avulla laiton sisältö voidaan tunnistaa;

Or. en

Tarkistus 329
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) selkeä ilmoitus tietojen sähköisestä b) selkeä ilmoitus tietojen sähköisestä 



AM\1234906FI.docx 35/169 PE695.033v01-00

FI

sijainnista, erityisesti tarkka URL-osoite 
tai -osoitteet, ja tarvittaessa lisätiedot, 
joiden avulla laiton sisältö voidaan 
tunnistaa;

yksilöinnistä ja tarvittaessa lisätiedot, 
joiden avulla laiton sisältö voidaan 
tunnistaa;

Or. en

Tarkistus 330
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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 
tunnistaa;

b) selkeä ilmoitus tietojen sähköisestä 
sijainnista, kuten URL-osoite tai -osoitteet, 
tai tarvittaessa lisätiedot, joiden avulla 
laiton sisältö voidaan tunnistaa;

Or. en

Perustelu

URL-osoitteen toimittaminen ei ole aina mahdollista.

Tarkistus 331
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c a) jos ilmoitetaan väitetystä teollis- 
tai tekijänoikeuden loukkauksesta, 
todisteet siitä, että ilmoituksen tehnyt taho 
on sen teollis- tai tekijänoikeuden haltija, 
jota väitetään loukatun, tai että sillä on 
valtuudet toimia kyseisen 
oikeudenhaltijan puolesta;
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Or. en

Perustelu

Sen varmistaminen, että väitteet ovat asianmukaisesti perusteltuja

Tarkistus 332
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López, Karen Melchior

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lausunto, jossa vahvistetaan 
ilmoituksen tehneen henkilön tai toimijan 
vilpitön mieli sen suhteen, että ilmoituksen 
sisältämät tiedot ja väitteet ovat oikeita ja 
täydellisiä.

d) lausunto, jossa vahvistetaan 
ilmoituksen tehneen henkilön tai toimijan 
paras tieto sen suhteen, että ilmoituksen 
sisältämät tiedot ja väitteet ovat oikeita ja 
täydellisiä.

Or. en

Tarkistus 333
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen teksti ei ollut politiikan tarkoituksen mukainen
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Tarkistus 334
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos ilmoitus sisältää ilmoituksen 
tehneen henkilön tai toimijan nimen ja 
sähköpostiosoitteen, säilytyspalvelun 
tarjoajan on viipymättä lähetettävä 
vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta 
kyseiselle henkilölle tai toimijalle.

4. Säilytyspalvelujen tarjoajan on 
lähetettävä sisällön tarjoajalle ilmoitus, 
jossa sille annetaan tiedoksi, että sen 
sisältöä vastaan on tehty valitus. Ilmoitus 
on toimitettava sisällöntarjoajalle ennen 
kuin säilytyspalvelujen tarjoaja ryhtyy 
minkäänlaisiin toimenpiteisiin. 
Säilytyspalvelujen tarjoajan on välitettävä 
laillinen ja vaatimusten mukainen 
ilmoitus sisällöntarjoajalle tai ilmoitettava 
valituksen tekijälle syy, jonka vuoksi ei ole 
mahdollista tehdä niin.

Or. en

Tarkistus 335
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Palveluntarjoajan on väitettyä 
tekijänoikeusloukkausta koskevan 
ilmoituksen saatuaan ilmoitettava tietojen 
tarjoajille käytettävissä olevia 
yhteystietoja käyttäen 2 kohdassa 
tarkoitetuista seikoista ja annettava tälle 
mahdollisuus vastata vähintään viiden 
työpaikan kuluessa ennen päätöksen 
tekemistä ja tarvittaessa ennen pääsyn 
estämistä tarkoitettuun sisältöön.

Or. en
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Perustelu

Suojakeinojen käyttöönotto väärinkäyttöä vastaan.

Tarkistus 336
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Palveluntarjoajan on 
varmistettava, että ilmoituksia koskevat 
päätökset tekee pätevä henkilöstö, jolle on 
annettava asianmukaista koulutusta sekä 
asianmukaiset työolot, mukaan lukien 
tarvittaessa mahdollisuus pyytää 
ammatillista tukea ja pätevää psykologista 
apua.

Or. en

Perustelu

Muutos tarvitaan prosessin laadun varmistamiseksi.

Tarkistus 337
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 tiedot 
toimittaneelle henkilölle tai toimijalle sekä 
tietojen tarjoajalle päätöksestään, joka 
koskee ilmoituksen kohteena olevia tietoja, 
ja annettava tiedot päätöstä koskevista 
muutoksenhakumahdollisuuksista.
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Or. en

Perustelu

Avoimuuden takaaminen

Tarkistus 338
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

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. 
Pätevästä ilmoituksesta ja 
kannemenettelystä seuraa, että 
säilytyspalvelujen tarjoajien on estettävä 
jo ilmoitetun laittoman sisällön 
myöhemmät lataukset toteuttamalla 
tehokkaita, kohtuullisia ja oikeasuhteisia 
toimenpiteitä. Jos ne käyttävät 
automaattisia käsittely- tai 
päätöksentekokeinoja, niiden on 
sisällytettävä tiedot tällaisesta käytöstä 4 
kohdassa tarkoitettuun 
vastaanottovahvistukseen.

Or. en

Tarkistus 339
Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, 
Andris Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus
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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. 
Jos ne käyttävät automaattisia käsittely- tai 
päätöksentekokeinoja, niiden on 
sisällytettävä tiedot tällaisesta käytöstä 4 
kohdassa tarkoitettuun 
vastaanottovahvistukseen. Siinä 
tapauksessa, että tehdään päätöksiä 
ilmoitettujen tietojen poistamisesta tai 
siihen pääsyn estämisestä, niiden on 
katettava tällaisten tietojen uudelleen 
ilmestymisen estäminen.

Or. en

Tarkistus 340
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

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 niiden tekniset ja operatiiviset 
valmiudet toimia laittoman sisällön 
tiettyjä tietoja vastaan huomioon ottaen 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.

Or. en

Tarkistus 341
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Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

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 poistettava ilmoitusten 
kohteena olevat tiedot tai estettävä niihin 
pääsy oikea-aikaisesti, huolellisesti ja 
objektiivisesti. Jos ne käyttävät 
automaattisia käsittely- tai 
päätöksentekokeinoja, niiden on 
sisällytettävä tiedot tällaisesta käytöstä 4 
kohdassa tarkoitettuun 
vastaanottovahvistukseen.

Or. en

Tarkistus 342
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

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 ei-
mielivaltaisesti. Jos ne käyttävät 
automaattisia käsittelykeinoja, niiden on 
sisällytettävä tiedot tällaisesta käytöstä 4 
kohdassa tarkoitettuun 
vastaanottovahvistukseen.

Or. en
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Perustelu

Automaattinen käsittely on osoittautunut epäluotettavaksi

Tarkistus 343
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Säilytyspalvelujen tarjoajien, jotka 
käyttävät automaattisia keinoja sisällön 
moderointiin tai päätöksentekoon, on 
vähintään ilmoitettava henkilöille 
noudatetusta menettelystä, käytetystä 
tekniikasta ja päätöstä tukevista 
kriteereistä ja perusteluista, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta asetuksen (EU) 
2016/679 mukaisiin 
tiedonantovelvollisuuteen ja 
rekisteröityjen oikeuksiin.

Or. en

Tarkistus 344
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos säilytyspalvelujen tarjoaja 
käsittelee ilmoituksen ja päättää poistaa 
palvelujen vastaanottajien toimittamat 
tietyt tiedot tai estää niihin pääsyn, sen on 
toteutettava erityistapauksessa toimet 
saman tai vastaavan laittoman sisällön 
poistamiseksi samassa yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 345
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Säilytyspalvelujen tarjoajien on 
varmistettava, että aiemmin 1 ja 2 kohdan 
mukaisia mekanismeja noudattaen 
laittomaksi tunnistettu sisältö on edelleen 
saavuttamattomissa poistamisen (take 
down) jälkeen.

Or. en

Tarkistus 346
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Edellä olevia 2, 4 ja 5 kohtaa ei 
sovelleta välityspalvelujen tarjoajiin, 
joiden katsotaan olevan suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja 
mikroyrityksiä tai pieniä tai keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset). Edellä olevia 2, 4 
ja 5 kohtaa ei myöskään sovelleta 
yrityksiin, jotka ovat aiemmin 
saavuttaneet suosituksen 2003/361/EY 
liitteessä tarkoitetun mikroyrityksen, 
pienen yrityksen tai keskisuuren yrityksen 
(pk-yritys) aseman, kyseisen aseman 
menettämistä mainitun suosituksen 4 
artiklan 2 kohdan mukaisesti seuraavien 
kahdentoista kuukauden aikana.

Or. en
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Tarkistus 347
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

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 tai ei päätä poistaa tiettyjä palvelun 
vastaanottajien toimittamia tietoja tai estää 
pääsyn niihin tai muulla tavoin moderoi 
niiden muotoa tai levittämistä 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 tai muu sisällön 
moderointi ja sisällön 
kuratointitoimenpide tehdään, ja 
perusteltava tällainen päätös selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti.

Or. en

Perustelu

Säilytyspalvelujen tarjoajilta on myös edellytettävä, että ne tarjoavat kattavan ja 
yksityiskohtaisen vastauksen kysymykseen siitä, miksi ne päättivät olla poistamatta tai 
estämättä pääsyä tarkoitettuun laittomaan sisältöön.

Tarkistus 348
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos säilytyspalvelujen tarjoaja 1. Jos säilytyspalvelujen tarjoaja 
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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.

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 ilman 
aiheetonta viivytystä ja viimeistään 24 
tunnin kuluessa tällaisesta tietojen 
poistamisesta tai niihin pääsyn 
estämisestä, ja perusteltava tällainen päätös 
selkeästi ja yksityiskohtaisesti.

Or. en

Tarkistus 349
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Säilytyspalvelujen tarjoajat eivät 
oletusarvoisesti saa alistaa palvelujensa 
vastaanottajia mainonnalle, joka perustuu 
asetuksessa (EU) 2016/679 määriteltyyn 
henkilötietojen käsittelyyn käyttäjän 
määrittämiseksi tai niiden vastaanottajien 
määrittämiseksi, joille mainos esitetään.

Or. en

Tarkistus 350
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Säilytyspalvelujen tarjoajat voivat 
antaa palveluidensa vastaanottajille 
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mahdollisuuden vastaanottaa mainoksia, 
jotka perustuvat niiden henkilötietojen 
käsittelyyn. Tätä tarkoitusta varten 
saadaan käsitellä vain sellaisia 
henkilötietoja, jotka rekisteröidyt ovat 
suoraan ja aktiivisesti toimittaneet 
säilytyspalvelun tarjoajalle erityisesti 
henkilökohtaisten mainosten 
vastaanottamista varten, edellyttäen, että 
asetuksessa (EU) 2016/679 ja erityisesti 
sen 4 artiklan 11 kohdassa ja 7 artiklassa 
säädetyt suostumusta koskevat 
edellytykset täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 351
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) koskeeko päätös tietojen 
poistamista vai niihin pääsyn estämistä ja 
tarvittaessa pääsyn estämisen alueellinen 
soveltamisala;

a) koskeeko päätös tietojen 
poistamista vai niihin pääsyn estämistä ja 
pääsyn estämisen alueellinen 
soveltamisala;

Or. en

Tarkistus 352
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

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 

c) tarvittaessa tiedot automaattisten 
keinojen käytöstä päätöksenteossa;
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automatisoiduilla keinoilla;

Or. en

Tarkistus 353
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 keinojen käytöstä 
päätöksenteossa, myös silloin, kun päätös 
on tehty sisällöstä, joka on havaittu tai 
tunnistettu automatisoiduilla keinoilla;

Or. en

Perustelu

Muutoksella varmistetaan johdonmukaisuus

Tarkistus 354
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jos päätös koskee laittomaksi 
väitettyä sisältöä, viittaus oikeudelliseen 
perusteeseen ja selitykset sille, miksi 
tietoja pidetään laittomana sisältönä tällä 
perusteella;

d) jos päätös koskee laittomaksi 
väitettyä sisältöä, viittaus oikeudelliseen 
perusteeseen ja selitykset sille, miksi 
tietoja pidetään laittomana sisältönä tällä 
perusteella ja miten kauan on odotettava 
kansallisen viranomaisen päätöstä;

Or. en
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Tarkistus 355
Robert Roos, Jessica Stegrud

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jos päätös koskee laittomaksi 
väitettyä sisältöä, viittaus oikeudelliseen 
perusteeseen ja selitykset sille, miksi 
tietoja pidetään laittomana sisältönä tällä 
perusteella;

d) jos päätös koskee ilmeisen 
laittomaksi väitettyä sisältöä, viittaus 
oikeudelliseen perusteeseen ja selitykset 
sille, miksi tietoja pidetään ilmeisen 
laittomana sisältönä tällä perusteella;

Or. en

Tarkistus 356
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Jos päätös perustuu 
riskinarviointiin tämän säädöksen 26 
artiklan mukaisissa 
riskinarviointimenettelyssä, viittaus 
tunnistettuun riskiin ja selitykset sille, 
miksi tämän säädöksen 27 artiklan 
mukaista riskinhallintatoimenpidettä 
pidettiin tarpeellisena kyseisen riskin 
lieventämiseksi.

Or. en

Tarkistus 357
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus
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f) tiedot palvelun vastaanottajan 
käytettävissä olevista 
muutoksenhakukeinoista päätöksen osalta, 
erityisesti sisäisten 
valitustenkäsittelymekanismien, 
tuomioistuimen ulkopuolisen 
riitojenratkaisun ja oikeudellisen 
muutoksenhaun kautta.

f) tiedot sisällön tarjoajan 
oikeuksista ja palvelun vastaanottajan 
käytettävissä olevista 
muutoksenhakukeinoista päätöksen osalta, 
erityisesti sisäisten 
valitustenkäsittelymekanismien, 
tuomioistuimen ulkopuolisen 
riitojenratkaisun ja oikeudellisen 
muutoksenhaun kautta.

Or. en

Tarkistus 358
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytyspalvelujen tarjoajien on 
julkaistava 1 kohdassa tarkoitetut 
päätökset ja perustelut komission 
hallinnoimassa julkisesti saatavilla 
olevassa tietokannassa. Tällaisiin 
tietoihin ei saa sisältyä henkilötietoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 359
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä olevia 2, 3 ja 4 kohtaa ei 
sovelleta välityspalvelujen tarjoajiin, 
joiden katsotaan olevan suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja 
mikroyrityksiä tai pieniä tai keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritys). Edellä mainittuja 
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kohtia ei myöskään sovelleta yrityksiin, 
jotka ovat aiemmin saavuttaneet 
suosituksen 2003/361/EY liitteessä 
tarkoitetun mikroyrityksen, pienen 
yrityksen tai keskisuuren yrityksen (pk-
yritys) aseman, kyseisen aseman 
menettämistä mainitun suosituksen 4 
artiklan 2 kohdan mukaisesti seuraavien 
kahdentoista kuukauden aikana.

Or. en

Tarkistus 360
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Säilytyspalvelujen tarjoajat eivät 
ole velvollisia ilmoittamaan 1 kohdassa 
tarkoitettuja perusteluja, jos tämä olisi 
vastoin jotakin oikeudellista velvoitetta tai 
jos perustelujen ilmoittaminen voisi 
aiheuttaa tahattomia 
turvallisuusongelmia ilmoituksen 
toimittavalle osapuolelle. 
Säilytyspalvelujen tarjoajat eivät 
myöskään ole velvollisia ilmoittamaan 1 
kohdassa tarkoitettuja perusteluja, jos 
palveluntarjoaja voi osoittaa, että 
palvelun vastaanottaja on toistuvasti 
tarjonnut laitonta sisältöä.

Or. en

Tarkistus 361
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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 
merkittävä oikeutettu etu sekä osoitettu 
asiantuntemus ja todistettu kokemus 
laittoman sisällön merkitsemisessä hyvin 
tarkasti samalla, kun se on riippumaton 
verkossa toimivasta säilytyspalvelujen 
tarjoajasta tai alustasta;
c) se suorittaa vähintään osan 
tehtävästään 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 
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tasalla.
5. Jos säilytyspalvelujen tarjoajalla 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.
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.

Or. en

Tarkistus 362
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal
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Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Suojaaminen toistuvalta väärinkäytöltä ja 

rikoksilta
1. Välityspalvelujen tarjoajien on sen 
jälkeen, kun ne ovat antaneet 
ennakkovaroituksen, keskeytettävä tai 
asianmukaisissa olosuhteissa lopetettava 
niiden palvelujen tarjoaminen palvelun 
vastaanottajille, jotka toistuvasti 
toimittavat laitonta sisältöä.
2. Jos välityspalvelujen tarjoajan tietoon 
tulee tietoja, jotka antavat aihetta epäillä, 
että on tehty, on meneillään tai 
todennäköisesti tullaan tekemään vakava 
rikos, johon liittyy uhka ihmisten hengelle 
tai turvallisuudelle, sen on viipymättä 
ilmoitettava epäilyksistään kyseisen 
jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden 
lainvalvonta- tai oikeusviranomaisille ja 
toimitettava näille kaikki saatavilla olevat 
asiaankuuluvat tiedot. Jos 
välityspalvelujen tarjoaja ei pysty 
kohtuullisella varmuudella määrittämään 
asianomaista jäsenvaltiota, sen on 
ilmoitettava asiasta joko sen jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaisille, jossa sillä on 
päätoimipaikka tai jossa sillä on laillinen 
edustaja, ja myös toimitettava nämä tiedot 
Europolille asianmukaisia jatkotoimia 
varten.

Or. en

Tarkistus 363
Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Markkinoille pääsyn suojaaminen

Tähän jaksoon sisältyviä säännöksiä ei 
panna täytäntöön vasta perustettujen 
yhteisöjen osalta yhden vuoden ajan 
niiden perustamisesta. Tänä aikana vasta 
perustettujen yhteisöjen on kohtuullisesti 
toteutettavissa olevin toimin pyrittävä 
noudattamaan tämän jakson säännöksiä 
ja toimimaan vilpittömin mielin.

Or. en

Tarkistus 364
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Tom Berendsen, Maria 
da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Mikroyritysten ja pienten yritysten 
jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle

Mikroyritysten, pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) ja suljettujen 
verkkoalustojen jättäminen soveltamisalan 
ulkopuolelle

Or. en

Tarkistus 365
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Mikroyritysten ja pienten yritysten 
jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle

Mikroyritysten, pienten ja keskisuurten 
yritysten jättäminen soveltamisalan 
ulkopuolelle
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Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden edellyttämä muutos.

Tarkistus 366
Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Mikroyritysten ja pienten yritysten 
jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle

Pk-yritysten sulkeminen soveltamisalan 
ulkopuolelle

Or. en

Tarkistus 367
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä jaksoa ei sovelleta verkkoalustoihin, 
joiden katsotaan olevan suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja 
mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä.

Tätä jaksoa ei sovelleta verkkoalustoihin, 
joiden katsotaan olevan suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja 
mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä. 
Komission olisi arvioitava tarvetta sulkea 
mikroyritykset ja pienet yritykset, jotka 
tavoittavat laajan yleisön, soveltamisalan 
ulkopuolelle palvelun unionissa olevien 
aktiivisten käyttäjien keskimääräisen 
kuukausittaisen lukumäärän perusteella, 
25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetun 
menetelmän mukaisesti laskettuna.

Or. en
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Perustelu

Ehdotamme yleisöä koskevan perusteen lisäämistä sen varmistamiseksi, että pienet alustat, 
joilla on suuri yleisö ja joista aiheutuu eurooppalaisille sisällön moderointiin liittyviä 
ongelmia ja järjestelmäriskejä, kuuluvat tässä jaksossa asetettujen velvoitteiden 
soveltamisalaan.

Tarkistus 368
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä jaksoa ei sovelleta verkkoalustoihin, 
joiden katsotaan olevan suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja 
mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä.

Tätä jaksoa ei sovelleta verkkoalustoihin, 
joiden katsotaan olevan suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja 
mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä, lukuun 
ottamatta 17 artiklaa (Sisäiset 
valitustenkäsittelyjärjestelmät), 18 
artiklaa (Tuomioistuimen ulkopuoliset 
riitojenratkaisumenettelyt), 22 artiklaa 
(Elinkeinonharjoittajien jäljitettävyys), 24 
artiklaa (Verkkomainonnan läpinäkyvyys) 
ja 29 artiklaa (Suosittelujärjestelmät).

Or. en

Perustelu

Suosituksen 2003/361/EY liitteen mukaan pieneksi yritykseksi katsotaan yritys, jonka 
palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto ja/tai tase on 
enintään 10 miljoonaa euroa. Tämä on huomattava. Vastaavasti joillakin yrityksillä voi olla 
merkittävä käyttäjäkanta ja verkossa paljon laitonta toimintaa, johon on puututtava, ja 
vähemmän kuin 50 tiimiläistä. Tämä on erityisen tärkeää pienemmille EU:n jäsenvaltioille. 
Jos velvoitteita sovelletaan niiden yrityksiin vain vähäisessä määrin, DSA-asetuksen 
sovellettavuus ja lisäarvo vaarantuisi vakavasti.

Tarkistus 369
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Tom Berendsen, Maria 
da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
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16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä jaksoa ei sovelleta verkkoalustoihin, 
joiden katsotaan olevan suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja 
mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä.

Tätä jaksoa ei sovelleta verkkoalustoihin, 
joiden katsotaan olevan suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja 
mikroyrityksiä taikka pieniä tai 
keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset).

Or. en

Tarkistus 370
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä jaksoa ei sovelleta verkkoalustoihin, 
joiden katsotaan olevan suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja 
mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä.

Tätä jaksoa ei sovelleta verkkoalustoihin, 
joiden katsotaan olevan 
suosituksen 2003/361/EY liitteessä 
tarkoitettuja mikroyrityksiä tai pieniä tai 
keskisuuria yrityksiä.

Or. en

Perustelu

Meidän täytyy varmistaa pk-yritysten kehittyminen

Tarkistus 371
Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä jaksoa ei sovelleta verkkoalustoihin, 
joiden katsotaan olevan suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja 
mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä.

Tätä jaksoa ei sovelleta verkkoalustoihin, 
joiden katsotaan olevan suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja pk-
yrityksiä.
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Or. en

Tarkistus 372
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Tom Berendsen, Maria 
da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä jaksoa ei sovelleta yrityksiin, jotka 
ovat aiemmin saavuttaneet suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitetun 
mikroyrityksen, pienen yrityksen tai 
keskisuuren yrityksen (pk-yritykset) 
aseman, kyseisen aseman menettämistä 
mainitun suosituksen 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti seuraavien kahdentoista 
kuukauden aikana.

Or. en

Tarkistus 373
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä jaksoa ei sovelleta verkkoalustoihin, 
jotka tarjoavat Euroopan unioniin 
sijoittautuneiden kolmansien osapuolien 
tuotteita ja palveluja, jos kyseisillä 
elinkeinonharjoittajien pääsy 
verkkoalustaan on yksinomainen, 
kuratoitu ja täysin verkkoalustan 
tarjoajien valvonnassa ja jos 
verkkoalustan tarjoajat tarkistavat ja 
hyväksyvät ennakkoon kyseisten 
elinkeinonharjoittajien tuotteet ja palvelut 
ennen kuin niitä tarjotaan alustalla.
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Or. en

Tarkistus 374
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkoalustojen on tarjottava 
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:

1. Verkkoalustojen on tarjottava 
palvelun vastaanottajille ja direktiivin 
(EU) 2020/1828 3 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetuille oikeutetuille yksiköille 
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:

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen selventäminen

Tarkistus 375
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkoalustojen on tarjottava 
palvelun vastaanottajille vähintään kuuden 
kuukauden ajan tässä kohdassa tarkoitetun 
päätöksen tekemisestä pääsy tehokkaaseen 
sisäiseen valitustenkäsittelyjärjestelmään, 

1. Kaikkien säilytyspalvelujen 
tarjoajien on tarjottava palvelun 
vastaanottajille vähintään kuuden 
kuukauden ajan tässä kohdassa tarkoitetun 
päätöksen tekemisestä pääsy tehokkaaseen 
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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:

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:

Or. en

Tarkistus 376
Robert Roos, Jessica Stegrud

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkoalustojen on tarjottava 
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:

1. Verkkoalustojen on tarjottava 
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 ilmeisen laitonta 
sisältöä tai ristiriidassa verkkoalustan 
ehtojen kanssa:

Or. en

Tarkistus 377
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkoalustojen on tarjottava 
palvelun vastaanottajille vähintään kuuden 
kuukauden ajan tässä kohdassa tarkoitetun 

1. Verkkoalustojen on tarjottava 
palvelun vastaanottajille vähintään 12 
kuukauden ajan tässä kohdassa tarkoitetun 
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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:

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:

Or. en

Tarkistus 378
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) päätökset poistaa tiedot tai estää 
niihin pääsy;

a) päätökset poistaa, estää, heikentää, 
demonetarisoida, rajoittaa tai muuten 
muuttaa tietoihin pääsyä tai muulla 
tavoin määrätä seuraamuksia sitä 
vastaan;

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen selvyyden vuoksi tehtävä muutos.

Tarkistus 379
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) päätökset poistaa tiedot tai estää 
niihin pääsy;

a) päätökset poistaa tiedot tai estää 
niihin pääsy tai ei;
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Or. en

Tarkistus 380
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) päätökset keskeyttää tai lopettaa 
kokonaan tai osittain palvelun tarjoaminen 
vastaanottajille;

b) päätökset keskeyttää tai lopettaa 
kokonaan tai osittain palvelun tarjoaminen 
vastaanottajille tai ei;

Or. en

Tarkistus 381
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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 tai ei.

Or. en

Tarkistus 382
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo Calenda, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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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 ja helppokäyttöisiä sekä 
mahdollistavat riittävän täsmällisten ja 
asianmukaisesti perusteltujen valitusten 
esittämisen ja helpottavat sitä ja sisältävät 
ihmisen tekemän tarkastuksen.

Or. en

Tarkistus 383
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Verkkoalustojen on käsiteltävä 
sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmänsä 
kautta tehdyt valitukset oikea-aikaisesti, 
huolellisesti ja objektiivisesti. Jos valitus 
sisältää riittävät perusteet, jotta 
verkkoalusta voi katsoa, että tiedot, joita 
valitus koskee, eivät ole laittomia eivätkä 
ristiriidassa verkkoalustan ehtojen kanssa, 
tai jos valitus sisältää tietoja, jotka 
osoittavat, että valituksen tekijän toiminta 
ei oikeuta palvelun tai tilin sulkemiseen 
kokonaan tai määräajaksi, verkkoalustan 
on peruutettava 1 kohdassa tarkoitettu 
päätöksensä ilman aiheetonta viivytystä.

3. Verkkoalustojen on käsiteltävä 
sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmänsä 
kautta tehdyt valitukset oikea-aikaisesti, 
huolellisesti ja ei-mielivaltaisesti. Jos 
valitus sisältää riittävät perusteet, jotta 
verkkoalusta voi katsoa, että tiedot, joita 
valitus koskee, eivät ole laittomia eivätkä 
ristiriidassa verkkoalustan ehtojen kanssa, 
tai jos valitus sisältää tietoja, jotka 
osoittavat, että valituksen tekijän toiminta 
ei oikeuta palvelun tai tilin sulkemiseen 
kokonaan tai määräajaksi, verkkoalustan 
on peruutettava 1 kohdassa tarkoitettu 
päätöksensä ilman aiheetonta 
viivytystä. Jos valituksen tehnyt yksikkö 
niin toivoo, verkkoalustan on myös 
julkisesti vahvistettava päätöksen 
peruuttaminen.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden edellyttämä muutos.
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Tarkistus 384
Robert Roos, Jessica Stegrud

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Verkkoalustojen on käsiteltävä 
sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmänsä 
kautta tehdyt valitukset oikea-aikaisesti, 
huolellisesti ja objektiivisesti. Jos valitus 
sisältää riittävät perusteet, jotta 
verkkoalusta voi katsoa, että tiedot, joita 
valitus koskee, eivät ole laittomia eivätkä 
ristiriidassa verkkoalustan ehtojen kanssa, 
tai jos valitus sisältää tietoja, jotka 
osoittavat, että valituksen tekijän toiminta 
ei oikeuta palvelun tai tilin sulkemiseen 
kokonaan tai määräajaksi, verkkoalustan 
on peruutettava 1 kohdassa tarkoitettu 
päätöksensä ilman aiheetonta viivytystä.

3. Verkkoalustojen on käsiteltävä 
sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmänsä 
kautta tehdyt valitukset oikea-aikaisesti, 
huolellisesti ja objektiivisesti. Jos valitus 
sisältää riittävät perusteet, jotta 
verkkoalusta voi katsoa, että tiedot, joita 
valitus koskee, eivät ole ilmeisen laittomia 
eivätkä ristiriidassa verkkoalustan ehtojen 
kanssa, tai jos valitus sisältää tietoja, jotka 
osoittavat, että valituksen tekijän toiminta 
ei oikeuta palvelun tai tilin sulkemiseen 
kokonaan tai määräajaksi, verkkoalustan 
on peruutettava 1 kohdassa tarkoitettu 
päätöksensä ilman aiheetonta viivytystä.

Or. en

Tarkistus 385
Robert Roos, Jessica Stegrud

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos päätös on peruutettu 3 kohdan 
nojalla, verkkoalustan on korvattava 
vastaanottajalle 25 euroa tai 50 euroa, jos 
verkkoalustan katsotaan olevan erittäin 
suuri verkkoalusta. Edellä sanottu ei 
vaikuta vastaanottajien oikeuteen vaatia 
korvausta tosiasiallisista vahingoista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoite on kahtalainen. Ensiksi: vastaanottajilla täytyy olla kannustin käyttää 
sisäistä valitustenkäsittelyjärjestelmää. Toiseksi: verkkoalustoilla täytyy olla kannustin tehdä 
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huolellinen harkinta ennen sisällön poistamista.

Tarkistus 386
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Perustettava 
valitustenkäsittelyjärjestelmä ei rajoita 
oikeuksia ja oikeussuojakeinoja, jotka 
ovat rekisteröidyillä on asetuksen (EU) 
2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 387
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Verkkoalustojen on ilmoitettava 
valituksen tekijöille ilman aiheetonta 
viivytystä päätöksestä, jonka ne ovat 
tehneet valituksen kohteena olevien 
tietojen osalta, ja ilmoitettava valituksen 
tekijöille mahdollisuudesta 18 artiklassa 
säädettyyn tuomioistuimen ulkopuoliseen 
riitojenratkaisuun sekä muista saatavilla 
olevista muutoksenhakukeinoista.

4. Verkkoalustojen on ilmoitettava 
valituksen tekijöille ilman aiheetonta 
viivytystä, kuitenkin enintään kolmen 
viikon kuluessa valituksen jättämisestä, 
päätöksestä, jonka ne ovat tehneet 
valituksen kohteena olevien tietojen osalta, 
ja ilmoitettava valituksen tekijöille 
mahdollisuudesta 18 artiklassa säädettyyn 
tuomioistuimen ulkopuoliseen 
riitojenratkaisuun sekä muista saatavilla 
olevista muutoksenhakukeinoista.

Or. en

Tarkistus 388
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Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 389
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 ja 
että niihin liitetään aina mielekäs ihmisen 
suorittama valvonta.

Or. en

Perustelu

Automaattisten järjestelmien epäluotettavuuden takia ihmisen suorittava valvonta on aina 
suositeltavaa.

Tarkistus 390
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus
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1. Palvelun vastaanottajilla, joille 17 
artiklan 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. Palvelun vastaanottajilla, joille 17 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut päätökset on 
osoitettu, ja direktiivin (EU) 2020/1828 3 
artiklan 4 kohdassa määritellyillä 
yksiköillä, on oltava oikeus valita mikä 
tahansa 2 kohdan mukaisesti todistuksella 
hyväksytty riitojenratkaisuelin 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 vastaanottajan 
valitseman elimen kanssa ratkaisemaan 
riita, ja kyseisen elimen tekemä päätös 
sitoo niitä.

Or. en

Perustelu

Muutoksen tarkoituksena on varmistaa parempi täytäntöönpano

Tarkistus 391
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Palvelun vastaanottajilla, joille 17 
artiklan 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. Kun sisäiset 
valitustenkäsittelyjärjestelmät on käytetty, 
palvelun vastaanottajilla, joille 17 artiklan 
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 
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ratkaisemaan riita, ja kyseisen elimen 
tekemä päätös sitoo niitä.

Or. en

Tarkistus 392
Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sillä on tarvittava asiantuntemus 
kysymyksissä, joita ilmenee laittoman 
sisällön yhdellä tai useammalla erityisellä 
osa-alueella, tai liittyen yhden tai 
useamman tyyppisen verkkoalustan ehtojen 
soveltamiseen ja soveltamisen valvontaan, 
jotta se voi tehokkaasti edistää riidan 
ratkaisemista;

b) sillä on tarvittava asiantuntemus 
laittomasta sisällöstä aiheutuvista 
ongelmista, erityisesti kysymyksissä, jotka 
liittyvät sananvapauteen ja sen 
rajoittamiseen ja sovellettavaan 
oikeuskäytäntöön, Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntö mukaan luettuna, tai 
yhden tai useamman tyyppisen 
verkkoalustan ehtojen soveltamiseen ja 
soveltamisen valvontaan, jotta se voi 
tehokkaasti edistää riidan ratkaisemista;

Or. en

Tarkistus 393
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sillä on tarvittava asiantuntemus 
kysymyksissä, joita ilmenee laittoman 
sisällön yhdellä tai useammalla erityisellä 
osa-alueella, tai liittyen yhden tai 
useamman tyyppisen verkkoalustan ehtojen 
soveltamiseen ja soveltamisen valvontaan, 
jotta se voi tehokkaasti edistää riidan 

b) sillä on tarvittava oikeudellinen 
asiantuntemus kysymyksissä, joita ilmenee 
laittoman sisällön yhdellä tai useammalla 
erityisellä osa-alueella, tai liittyen yhden 
tai useamman tyyppisen verkkoalustan 
ehtojen soveltamiseen ja soveltamisen 
valvontaan, jotta se voi tehokkaasti edistää 
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ratkaisemista; riidan ratkaisemista;

Or. en

Perustelu

Muutos tarvitaan oikeuksien asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi

Tarkistus 394
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 395
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos elin ratkaisee riidan palvelun 
vastaanottajan hyväksi, verkkoalustan on 
korvattava vastaanottajalle kaikki maksut 
ja muut kohtuulliset kustannukset, jotka 
vastaanottaja on maksanut tai joutuu 
maksamaan riidan ratkaisuun liittyen. Jos 
elin ratkaisee riidan verkkoalustan hyväksi, 
vastaanottajan ei tarvitse korvata mitään 
maksuja tai muita kuluja, jotka 
verkkoalusta on maksanut tai jotka sen on 
maksettava riidan ratkaisuun liittyen.

3. Jos elin ratkaisee riidan palvelun 
vastaanottajan hyväksi, verkkoalustan on 
korvattava vastaanottajalle kaikki maksut 
ja muut kohtuulliset kustannukset, jotka 
vastaanottaja on maksanut tai joutuu 
maksamaan riidan ratkaisuun liittyen. Jos 
elin ratkaisee riidan verkkoalustan hyväksi, 
vastaanottajan ei koskaan tarvitse korvata 
mitään maksuja tai muita kuluja, jotka 
verkkoalusta on maksanut tai jotka sen on 
maksettava riidan ratkaisuun liittyen.

Or. en
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Perustelu

Sen varmistaminen, että oikeussuoja on oikeasti maksutonta.

Tarkistus 396
Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos asianomainen verkkoalusta on 
erittäin suuri verkkoalusta, 
tuomioistuimen ulkopuolisen 
riitojenratkaisumenettelyn 
enimmäismaksu ei saa enemmän kuin 25 
euroa kuluttajan osalta. Jos päätös on 
vastaanottajan kannalla, erittäin suuren 
verkkoalustan on korvattava mahdollinen 
riitojenratkaisuelimelle maksettu maksu. 
Vastaanottajan ei tarvitse korvata mitään 
maksuja tai muita kuluja, jotka 
verkkoalusta on maksanut tai jotka sen on 
maksettava riidan ratkaisuun liittyen. 
Erittäin suuren verkkoalustan on myös 
korvattava vastaanottajalle vähintään 100 
euroa. Edellä sanottu ei vaikuta 
vastaanottajan oikeuteen vaatia korvausta 
tosiasiallisista vahingoista.

Or. en

Tarkistus 397
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kaikki pyrkimykset päästä 
tuomioistuimen ulkopuolella sopimukseen 
riidan ratkaisusta tämän artiklan 
mukaisesti eivät vaikuta asianomaisten 
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verkkoalustapalvelujen tarjoajien ja 
asianomaisten palvelujen vastaanottajien 
oikeuksiin panna vireille oikeudenkäyntiä 
tuomioistuimen ulkopuolisen 
riitojenratkaisumenettelyn aikana, sitä 
ennen tai sen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 398
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. EU:n hallinnoima 
”Eurooppalainen verkkosisältöjä koskeva 
riitojenratkaisurahasto” olisi perustettava. 
Rahaston on oltava riippumaton ja sen 
rahoitusresurssit voivat tulla DSA-
asetuksen nojalla määrätyistä 
hallinnollisista sakoista ja EU:n, 
jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien 
panoksista.

Or. en

Tarkistus 399
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 400
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkoalustojen 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.

1. Säilytyspalvelujen tarjoajien on 
toteutettava tarvittavat tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että luotettavien 
ilmoittajien 14 artiklassa tarkoitettujen 
mekanismien välityksellä tekemät 
ilmoitukset käsitellään ja niiden 
perusteella toimitaan ensisijaisesti ja 
viipymättä ja asianmukaisissa 
olosuhteissa välittömästi.

Or. en

Tarkistus 401
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Adriana Maldonado 
López

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tietyissä tapauksissa, kuten 
tapauksissa, jotka perustuvat olemassa 
oleviin sisäisiin järjestelmiin, tai 
kiireellisyyden mukaan, luotettavien 
ilmoittajien järjestelmän olisi annettava 
mahdollisuus asettaa poikkeuksellisesti 
muita ilmoituksia etusijalle tehokkuuden 
ja kaikkien toimijoiden osallistumisen 
lisäämiseksi.

Or. en

Tarkistus 402
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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:

2. Sen jäsenvaltion digitaalisten 
palvelujen koordinaattori, johon tämän 
asetuksen mukaisen luotettavan ilmoittajan 
aseman hakija on sijoittautunut, tai 
komissio myöntää hakemuksesta kyseisen 
aseman hakijalle, jos tämä on osoittanut 
täyttävänsä kaikki seuraavat edellytykset:

Or. en

Perustelu

Muutoksella on tarkoitus helpottaa yhtenäistämistä

Tarkistus 403
Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, 
Andris Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Adriana 
Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sillä on erityistä asiantuntemusta ja 
osaamista laittoman sisällön 
havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja 
ilmoittamiseksi;

a) sillä on osoitettua erityistä 
osaamista, täsmällisyyttä ja 
asiantuntemusta laittoman sisällön 
havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja 
ilmoittamiseksi;

Or. en

Tarkistus 404
Robert Roos, Jessica Stegrud

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus
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a) sillä on erityistä asiantuntemusta ja 
osaamista laittoman sisällön 
havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja 
ilmoittamiseksi;

a) sillä on erityistä asiantuntemusta ja 
osaamista selvästi laittoman sisällön 
havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja 
ilmoittamiseksi;

Or. en

Tarkistus 405
Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sillä on riittävästi oikeudellista 
asiantuntemusta lainsäädännöstä, joka 
koskee sananvapautta ja sen rajoituksia, 
mukaan lukien Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen sovellettava 
oikeuskäytäntö;

Or. en

Tarkistus 406
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) se edustaa yleisiä etuja, eikä sillä 
ole sisällön poistamiseen liittyvää 
kaupallista etua, ja se on riippumaton 
kaikista verkkoalustoista tai 
alihankkijoista;

Or. en

Tarkistus 407
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
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Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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;

Or. en

Tarkistus 408
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) se suorittaa tehtävänsä ilmoitusten 
tekemiseksi oikea-aikaisesti, huolellisesti 
ja objektiivisesti.

c) se suorittaa tehtävänsä ilmoitusten 
tekemiseksi oikea-aikaisesti, huolellisesti 
ja objektiivisesti ja on asianmukaisesti 
akkreditoitu.

Or. en

Tarkistus 409
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) se suorittaa tehtävänsä ilmoitusten 
tekemiseksi oikea-aikaisesti, huolellisesti 
ja objektiivisesti.

c) se suorittaa tehtävänsä ilmoitusten 
tekemiseksi objektiivisesti.

Or. en



PE695.033v01-00 76/169 AM\1234906FI.docx

FI

Tarkistus 410
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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 
vuoropuhelua alustojen ja oikeuksien 
haltijoiden kanssa luotettavien 
ilmoittajien järjestelmän täsmällisyyden ja 
tehokkuuden säilyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 411
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 ja komission on 
ilmoitettava lautakunnalle niiden 
toimijoiden nimet, osoitteet ja 
sähköpostiosoitteet, joille ne ovat 
myöntäneet luotettavan ilmoittajan aseman 
2 kohdan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Oikeudellisen johdonmukaisuuden edellyttämä muutos.

Tarkistus 412
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat tunnustaa 
toisessa jäsenvaltiossa tunnustetut 
luotettavat ilmoittajat omalla alueellaan 
luotettaviksi ilmoittajiksi. Luotettaville 
ilmoittajille voidaan myöntää 
eurooppalaisen luotettavan ilmoittajan 
asema;

Or. en

Tarkistus 413
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

5. Jos verkkoalustalla on hallussaan 
tietoja, jotka osoittavat, että luotettu 
ilmoittaja on toimittanut merkittävän 
määrän riittämättömän täsmällisiä tai 
puutteellisesti perusteltuja ilmoituksia tai 
laitonta 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 
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tarvittavat selvitykset ja liiteasiakirjat. koordinaattorille ja toimitettava tälle 
tarvittavat selvitykset ja liiteasiakirjat.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaaminen

Tarkistus 414
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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. Yksikkö, 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.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden edellyttämä muutos.

Tarkistus 415
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi lautakuntaa kuultuaan 
antaa ohjeita verkkoalustojen ja 
digitaalisten palvelujen koordinaattorien 
avustamiseksi 5 ja 6 kohdan 
soveltamisessa.

7. Komission on lautakuntaa 
kuultuaan antaa ohjeita verkkoalustojen ja 
digitaalisten palvelujen koordinaattorien 
avustamiseksi 2, 5 ja 6 kohdan 
soveltamisessa.

Or. en

Tarkistus 416
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi lautakuntaa kuultuaan 
antaa ohjeita verkkoalustojen ja 
digitaalisten palvelujen koordinaattorien 
avustamiseksi 5 ja 6 kohdan 
soveltamisessa.

7. Komission on lautakuntaa 
kuultuaan antaa ohjeita verkkoalustojen ja 
digitaalisten palvelujen koordinaattorien 
avustamiseksi 5 ja 6 kohdan 
soveltamisessa.

Or. en

Tarkistus 417
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Verkkoalustojen on 
mahdollisuuksien mukaan tarjottava 
luotettaville ilmoittajille pääsy teknisiin 
keinoihin, joiden avulla ne voivat havaita 
suuressa mittakaavassa laittoman 
sisällön.



PE695.033v01-00 80/169 AM\1234906FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 418
Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, 
Andris Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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 
laitonta sisältöä. Palvelun tarjoaminen 
voidaan lopettaa tapauksissa, joissa 
vastaanottajat laiminlyövät tässä 
asetuksessa annettujen sovellettavien 
säännösten noudattamisen tai jos palvelu 
on keskeytetty vähintään kolme kertaa 
laittoman sisällön toistuvan tarjoamisen 
vahvistamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 419
Robert Roos

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. Verkkoalustat voivat keskeyttää 
kohtuulliseksi ajaksi ja ennakkovaroituksen 
annettuaan palvelujen tarjoamisen 
palvelun vastaanottajille, jotka toistuvasti 
tarjoavat todistetusti laitonta sisältöä, 
verkkoalustan välityksellä levitetyn 
laittoman sisällön vakavuus huomioon 
ottaen.

Or. en
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Tarkistus 420
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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. Verkkoalustat voivat keskeyttää 
vain kohtuullisen lyhyeksi ajaksi ja 
ennakkovaroituksen ja kattavan 
selvityksen annettuaan palvelujen 
tarjoamisen palvelun vastaanottajille, jotka 
toistuvasti tarjoavat selvästi laitonta 
sisältöä.

Or. en

Perustelu

Suojakeinoista huolehtiminen

Tarkistus 421
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

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. Välityspalvelujen tarjoajien on 
keskeytettävä kohtuulliseksi ajaksi tai 
asianmukaisissa olosuhteissa lopetettava 
ja ennakkovaroituksen annettuaan 
palvelujen tarjoaminen palvelun 
vastaanottajille, jotka toistuvasti tarjoavat 
laitonta sisältöä.

Or. en

Perustelu

20 artikla olisi siirrettävä edellä olevaan luvun III 1 jaksoon, jota sovelletaan kaikkiin 
välityspalvelujen tarjoajiin.
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Tarkistus 422
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

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 tai asianmukaisissa 
olosuhteissa lopetettava palvelun 
tarjoaminen vastaanottajille, jotka 
toistuvasti tarjoavat laitonta sisältöä.

Or. en

Tarkistus 423
Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Verkkoalustojen on viipymättä 
lopetettava palvelujensa tarjoaminen 
vastaanottajille, jotka levittävät selvästi 
laitonta sisältöä, jos selvästi laiton sisältö 
muodostaa myös rikoksen yleistä 
järjestystä, julkista moraalia tai 
kansanterveyttä vastaan.

Or. en

Perustelu

Selvästi laiton sisältö voisi koostua myös teollis- ja tekijänoikeusloukkauksista. Vaikka tietyt 
rikkomiset voisivat johtaa väliaikaiseen tai jopa pysyvään keskeyttämiseen, näitä rikkomuksia 
ei ole käsiteltävä samalla tavalla kuin selvästi laitonta sisältöä, joka muodostaa myös 
rikoksen yleistä järjestystä, julkista moraalia tai kansanterveyttä vastaan (ts. lapsen 
hyväksikäyttö tai laittomien huumeiden myynti).
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Tarkistus 424
Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Verkkoalustojen on keskeytettävä 
kohtuulliseksi ajaksi ja 
ennakkovaroituksen annettuaan 
palvelujen tarjoaminen palvelun 
vastaanottajille, jotka toistuvasti tarjoavat 
selvästi laitonta sisältöä, joka ei muodosta 
hyökkäystä yleistä järjestystä, 
kansanterveyttä tai julkista moraalia 
vastaan. Verkkoalustojen on otettava 
huomioon verkkoalustan välityksellä 
levitetyn laittoman sisällön vakavuus.

Or. en

Tarkistus 425
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

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. Välityspalvelujen tarjoajien 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.

Or. en
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Tarkistus 426
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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. 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 perusteettomia ilmoituksia tai 
valituksia.

Or. en

Tarkistus 427
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

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. 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 perusteettomia ilmoituksia tai 
valituksia.

Or. en
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Tarkistus 428
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Verkkoalustojen on arvioitava 
tapauskohtaisesti ja oikea-aikaisesti, 
huolellisesti ja objektiivisesti, syyllistyykö 
vastaanottaja, yksityishenkilö, toimija tai 
valituksen tekijä 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuun väärinkäytökseen, ottaen 
huomioon kaikki asiaankuuluvat tosiseikat 
ja olosuhteet, jotka käyvät ilmi 
verkkoalustan saatavilla olevista tiedoista. 
Näiden olosuhteiden on käsitettävä 
vähintään seuraavat:

3. Välityspalvelujen tarjoajien on 
arvioitava tapauskohtaisesti ja oikea-
aikaisesti, huolellisesti ja objektiivisesti, 
syyllistyykö vastaanottaja, yksityishenkilö, 
toimija tai valituksen tekijä 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuun väärinkäytökseen, ottaen 
huomioon kaikki asiaankuuluvat tosiseikat 
ja olosuhteet, jotka käyvät ilmi 
verkkoalustan saatavilla olevista tiedoista. 
Näiden olosuhteiden on käsitettävä 
vähintään seuraavat:

Or. en

Tarkistus 429
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus 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 ilmeisen 
perusteettomien ilmoitusten tai valitusten 
absoluuttinen määrä kuluneen vuoden 
aikana;

Or. en

Tarkistus 430
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss
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Ehdotus 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;

Or. en

Tarkistus 431
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Ehdotus 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 tietoisesti 
perusteettomien ilmoitusten tai valitusten 
absoluuttinen määrä kuluneen vuoden 
aikana;

Or. en

Tarkistus 432
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vastaanottajan, yksityishenkilön, 
toimijan tai valituksen tekijän päämäärä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Se vaatisi käyttäjän aikeiden arviointia, mikä voisi johtaa erilaisiin tulkintoihin.
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Tarkistus 433
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Ehdotus asetukseksi
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. Välityspalvelujen tarjoajan 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 ja olosuhteet, joissa 
ne lopettavat palvelujensa tarjoamisen.

Or. en

Tarkistus 434
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
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 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 ja olosuhteet, joissa 
ne lopettavat palvelujensa tarjoamisen.

Or. en
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Tarkistus 435
Robert Roos, Jessica Stegrud

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos vastaanottajien tili 
keskeytetään ja verkkoalusta on erittäin 
suuri verkkoalusta, 
sanavapausvastaavalle ilmoitetaan 
keskeyttämisestä välittömästi.

Or. en

Tarkistus 436
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos verkkoalustan tietoon tulee 
tietoja, jotka antavat aihetta epäillä, että on 
tehty, on meneillään tai todennäköisesti 
tullaan tekemään vakava rikos, johon 
liittyy uhka ihmisten hengelle tai 
turvallisuudelle, sen on viipymättä 
ilmoitettava epäilyksistään kyseisen 
jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden 
lainvalvonta- tai oikeusviranomaisille ja 
toimitettava näille kaikki saatavilla olevat 
asiaankuuluvat tiedot.

1. Jos verkkoalustan tietoon tulee 
tietoja, jotka antavat aihetta epäillä, että on 
tehty, on meneillään tai todennäköisesti 
tullaan tekemään vakava rikos, johon 
liittyy uhka ihmisten hengelle tai 
turvallisuudelle, sen on viipymättä 
ilmoitettava epäilyksistään kyseisen 
jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden 
lainvalvonta- tai oikeusviranomaisille tai 
sen jäsenvaltion, johon se on sijoittanut 
tai jossa sillä on laillinen edustaja, 
lainvalvontaviranomaisille tai Europolille, 
ja toimitettava näille kaikki saatavilla 
olevat asiaankuuluvat tiedot.

Or. en

Tarkistus 437
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos verkkoalusta ei pysty 
kohtuullisella varmuudella määrittämään 
asianomaista jäsenvaltiota, sen on 
ilmoitettava asiasta joko sen jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaisille, johon se on 
sijoittautunut tai jossa sillä on laillinen 
edustaja, tai Europolille.

2. Jos verkkoalusta ei pysty 
kohtuullisella varmuudella määrittämään 
asianomaista jäsenvaltiota, sen on 
ilmoitettava asiasta joko sen jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaisille, jossa on sen 
päätoimipaikka tai jossa sillä on laillinen 
edustaja, ja toimittaa nämä tiedot myös 
Europolille asianmukaisia jatkotoimia 
varten.

Or. en

Tarkistus 438
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier, Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 439
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Urmas 
Paet, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

22 Elinkeinonharjoittajien 
jäljitettävyys

22 Elinkeinonharjoittajien ja 
verkkomainonnan tarjoajien jäljitettävyys

Or. en
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Tarkistus 440
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos verkkoalusta antaa kuluttajille 
mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia 
elinkeinonharjoittajien kanssa, sen on 
varmistettava, että elinkeinonharjoittajat 
voivat käyttää sen palveluja viestiäkseen 
tuotteista tai palveluista tai tarjotakseen 
niitä unionissa oleville kuluttajille 
ainoastaan, jos verkkoalusta on ennen 
tätä saanut seuraavat tiedot:

1. Välityspalvelujen tarjoajan on 
varmistettava, että se on saanut 
elinkeinonharjoittajalta ennen sen 
palvelujen käytön aloittamista seuraavat 
tiedot:

Or. en

Perustelu

DSA-asetuksessa asetettu elinkeinonharjoittajien jäljitettävyyttä koskevan velvoitteen 
soveltaminen verkossa toimiviin markkinapaikkoihin olisi epätäydellinen ratkaisu, koska sen 
soveltamisala on aivan liian kapea. Sitä olisi sovellettava kaikkiin välityspalvelujen tarjoajiin. 
Laittoman digitaalisen sisällön tarjoaminen on väistämättä muiden välittäjien palvelujen 
varassa infrastruktuurin ja tuen osalta. Siksi tämän velvoitteen olisi koskettava kaikkia 
välittäjiä.

Tarkistus 441
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos verkkoalusta antaa kuluttajille 
mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia 
elinkeinonharjoittajien kanssa, sen on 
varmistettava, että elinkeinonharjoittajat 
voivat käyttää sen palveluja viestiäkseen 
tuotteista tai palveluista tai tarjotakseen 
niitä unionissa oleville kuluttajille 
ainoastaan, jos verkkoalusta on ennen tätä 
saanut seuraavat tiedot:

1. Jos verkkoalusta antaa kuluttajille 
mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia 
elinkeinonharjoittajien kanssa, sen on 
varmistettava, että elinkeinonharjoittajat 
voivat käyttää sen palveluja viestiäkseen 
tuotteista tai palveluista tai tarjotakseen 
niitä unionissa oleville kuluttajille 
ainoastaan, jos verkkoalusta on ennen tätä 
kolmansien maiden 
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elinkeinonharjoittajien tapauksissa 
varmistanut, että viimeksi mainituilla on 
eurooppalainen sivuliike tai edustaja, ja 
saanut seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 442
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos verkkoalusta antaa kuluttajille 
mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia 
elinkeinonharjoittajien kanssa, sen on 
varmistettava, että elinkeinonharjoittajat 
voivat käyttää sen palveluja viestiäkseen 
tuotteista tai palveluista tai tarjotakseen 
niitä unionissa oleville kuluttajille 
ainoastaan, jos verkkoalusta on ennen tätä 
saanut seuraavat tiedot:

1. Jos verkkoalusta antaa kuluttajille 
mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia 
ammattimaisten elinkeinonharjoittajien 
kanssa alustalla, sen on varmistettava, että 
elinkeinonharjoittajat voivat käyttää sen 
palveluja viestiäkseen tuotteista tai 
palveluista tai tarjotakseen niitä unionissa 
oleville kuluttajille ainoastaan, jos 
verkkoalusta on ennen tätä saanut 
elinkeinonharjoittajalta seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 443
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos verkkoalusta antaa kuluttajille 
mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia 
elinkeinonharjoittajien kanssa, sen on 
varmistettava, että elinkeinonharjoittajat 
voivat käyttää sen palveluja viestiäkseen 
tuotteista tai palveluista tai tarjotakseen 

1. Jos verkkoalusta antaa kuluttajille 
mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia 
elinkeinonharjoittajien kanssa business-to-
consumer- tai peer-to-peer-periaatteella, 
sen on varmistettava, että 
elinkeinonharjoittajat voivat käyttää sen 
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niitä unionissa oleville kuluttajille 
ainoastaan, jos verkkoalusta on ennen tätä 
saanut seuraavat tiedot:

palveluja viestiäkseen tuotteista tai 
palveluista tai tarjotakseen niitä unionissa 
oleville kuluttajille ainoastaan, jos 
verkkoalusta on ennen tätä saanut 
seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Verkkoalustoilla käytävä merkityksellinen kauppa voi olla business-to-consumer-periaatteella 
(B2C) tapahtuvaa, eli ammattimaisten elinkeinonharjoittajien kauppaa kuluttajille, tai peer 
provider-to-peer consumer -periaatteella (P2P) yhteistyössä tai jakamistaloudessa 
tapahtuvaa (eBay, Airbnb, Blablacar jne.). Tarkistuksella vahvistetaan markkinapaikkoihin 
sovellettavaa liikeasiakkaan tuntemisvelvoitetta koskevaa periaatetta ja laajennetaan sen 
käyttö muihin välittäjiin (mainontapalvelut, verkkoisännöintipalvelut ja verkkotunnusten 
rekisteröintipalvelut).

Tarkistus 444
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten Løkkegaard, Urmas 
Paet, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos verkkoalusta antaa kuluttajille 
mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia 
elinkeinonharjoittajien kanssa, sen on 
varmistettava, että elinkeinonharjoittajat 
voivat käyttää sen palveluja viestiäkseen 
tuotteista tai palveluista tai tarjotakseen 
niitä unionissa oleville kuluttajille 
ainoastaan, jos verkkoalusta on ennen tätä 
saanut seuraavat tiedot:

1. Jos verkkoalusta antaa kuluttajille 
mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia 
elinkeinonharjoittajien kanssa tai myy 
verkkomainoksia, sen on varmistettava, 
että elinkeinonharjoittajat voivat käyttää 
sen palveluja viestiäkseen tuotteista tai 
palveluista tai tarjotakseen niitä unionissa 
oleville kuluttajille ainoastaan, jos 
verkkoalusta on ennen tätä saanut 
seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 445
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
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22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos verkkoalusta antaa kuluttajille 
mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia 
elinkeinonharjoittajien kanssa, sen on 
varmistettava, että elinkeinonharjoittajat 
voivat käyttää sen palveluja viestiäkseen 
tuotteista tai palveluista tai tarjotakseen 
niitä unionissa oleville kuluttajille 
ainoastaan, jos verkkoalusta on ennen tätä 
saanut seuraavat tiedot:

1. Verkossa toimivien 
markkinapaikkojen tarjoajien on 
varmistettava, että elinkeinonharjoittajat 
voivat käyttää niiden palveluja 
viestiäkseen tuotteista tai palveluista tai 
tarjotakseen niitä unionissa oleville 
kuluttajille ainoastaan, jos verkossa 
toimivat markkinapaikkojen tarjoajat ovat 
ennen tätä saaneet seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 446
Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos verkkoalusta antaa kuluttajille 
mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia 
elinkeinonharjoittajien kanssa, sen on 
varmistettava, että elinkeinonharjoittajat 
voivat käyttää sen palveluja viestiäkseen 
tuotteista tai palveluista tai tarjotakseen 
niitä unionissa oleville kuluttajille 
ainoastaan, jos verkkoalusta on ennen tätä 
saanut seuraavat tiedot:

1. Verkossa toimivien 
markkinapaikkojen tarjoajien on 
varmistettava, että elinkeinonharjoittajat 
voivat käyttää niiden palveluja 
viestiäkseen tuotteista tai palveluista tai 
tarjotakseen niitä unionissa oleville 
kuluttajille ainoastaan, jos verkossa 
toimivat markkinapaikkojen tarjoajat ovat 
ennen tätä saaneet seuraavat tiedot ja 
tarkistaneet niiden sisällön:

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään lainsäädännölliset porsaanreiät ja se, että käyttäjät ymmärtävät väärin 
mainosten ja tuotteiden alkuperän ja tarkoituksen, alustan on tietojen toimittajalta 
hankkimisen lisäksi myös tarkistettava kyseiset tiedot. Tietoihin sisältyvät tiedot, jotka liittyvät 
tuoteturvallisuuteen, kuten tuotemerkinnät ja rekisteröintinumero (tarvittaessa), täytyy myös 
hankkia ja tarkistaa.
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Tarkistus 447
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäljennös elinkeinonharjoittajan 
tunnistusasiakirjasta tai muusta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklassa 
määritellystä sähköisestä 
tunnistamisesta50;

Poistetaan.

_________________
50 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.

Or. en

Perustelu

Suojakeinoja tarvitaan sellaisia satunnaisia elinkeinonharjoittajia varten, jotka ovat 
luonnollisia henkilöitä.

Tarkistus 448
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) elinkeinonharjoittajan 
pankkiyhteystiedot, jos 
elinkeinonharjoittaja on luonnollinen 
henkilö;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 449
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) elinkeinonharjoittajan 
pankkiyhteystiedot, jos 
elinkeinonharjoittaja on luonnollinen 
henkilö;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suojakeinoja tarvitaan sellaisia satunnaisia elinkeinonharjoittajia varten, jotka ovat 
luonnollisia henkilöitä.

Tarkistus 450
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2019/102051 3 artiklan 13 
kohdassa ja 4 artiklassa tai muussa asiaa 
koskevassa unionin säädöksessä tarkoitetun 
talouden toimijan nimi, osoite, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite;

d) siinä laajuudessa kuin sopimus 
liittyy tuotteisiin, joihin sovelletaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2019/1020 4 artiklan 5 
kohdassa lueteltuja unionin säädöksiä, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2019/1020 4 artiklan 1 
kohdassa tai muussa asiaa koskevassa 
unionin säädöksessä tarkoitetun Unioniin 
sijoittautuneen talouden toimijan nimi, 
osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;

_________________
51 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/1020, annettu 20 
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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).

Or. en

Tarkistus 451
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) elinkeinonharjoittajan antama 
omaehtoinen vakuutus, jossa tämä 
sitoutuu tarjoamaan ainoastaan sellaisia 
tuotteita tai palveluja, jotka ovat 
sovellettavien unionin oikeuden sääntöjen 
mukaisia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 452
Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) tuoteturvallisuustiedot, kuten 
tuotemerkinnät ja rekisteröintinumero, 
tarvittaessa, tietyn tyyppisistä tuotteista 
aiheutuvien riskien lieventämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 453
Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Viitaten 5 a artiklaan, alusta on 
velvollinen varmistamaan seuraavien 
vaatimusten noudattaminen unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
1. tuote on varustettu edellytetyllä 
vaatimustenmukaisuusmerkinnällä;
2. tuotteeseen on liitetty asiaankuuluvat 
asiakirjat, kuten EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus, sekä 
ohjeet ja turvallisuustiedot kuluttajien ja 
muiden loppukäyttäjien helposti 
ymmärtämällä kielellä, jos sovellettavassa 
lainsäädännössä niin vaaditaan;
3. a) nimi, b) rekisteröity toiminimi tai 
tavaramerkki ja c) osoite, jota voidaan 
käyttää tuotetta koskeviin 
yhteydenottoihin elinkeinonharjoittajaan. 
Jos täyttäminen ei ole mahdollista 
tuotteen fyysisten ominaisuuksien vuoksi, 
tuotteen pakkauksessa ja/tai siihen 
liitetyissä asiakirjoissa on mainittava 
tyyppi, erä tai sarjanumero tai muu 
tunnistamisen mahdollistava osatekijä;

Or. en

Perustelu

Koska monet alustat eivät koskaan vastaanota tuotteita fyysisesti, asiakirjoja koskevat 
vaatimukset olisi ladattava ja tarkistettava digitaalisesti esimerkiksi siten, että myyjä lataa 
asiakirjasta ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kuvan sähköisen järjestelmän kautta.

Tarkistus 454
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Nämä tiedot saatuaan 
verkkoalustan on toteutettava kohtuudella 
toteutettavissa olevat toimet arvioidakseen, 
ovatko 1 kohdan a, d ja e alakohdassa 
tarkoitetut tiedot luotettavia, käyttäen mitä 
tahansa jäsenvaltioiden tai unionin vapaasti 
saataville antamaa virallista 
verkkotietokantaa tai verkkorajapintaa tai 
pyytämällä elinkeinonharjoittajaa 
toimittamaan todistusasiakirjoja 
luotettavista lähteistä.

2. Nämä tiedot saatuaan 
välityspalvelujen tarjoajan on toteutettava 
huolellisen toimijan kohtuudella 
toteutettavissa olevat toimet korkeaa 
ammatillista huolellisuutta koskevan 
vaatimuksen mukaisesti arvioidakseen, 
ovatko 1 kohdan a, d ja e alakohdassa 
tarkoitetut tiedot täsmällisiä, ajan tasalla 
olevia ja luotettavia, käyttäen 
riippumattomia ja luotettavia lähteitä, 
mukaan lukien mitä tahansa 
jäsenvaltioiden tai unionin vapaasti 
saataville antamaa virallista 
verkkotietokantaa tai verkkorajapintaa tai 
pyytämällä elinkeinonharjoittajaa 
toimittamaan todistusasiakirjoja 
luotettavista lähteistä. Välityspalvelujen 
tarjoajan olisi edellytettävä, että 
elinkeinonharjoittajat ilmoittavat sille heti 
mahdollisista muutoksista edellä a, d ja e 
kohdassa tarkoitettuihin tietoihin, ja 
toistettava tämä varmennusprosessi 
säännöllisesti, kuitenkin vähintään 
kerran vuodessa. Välityspalvelujen 
tarjoajan olisi varmistettava, että 
elinkeinonharjoittajan, jota vastaan on 
sovellettu 20 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua toimenpidettä, ei sallita 
käyttää palvelua, myöskään eri nimellä.

Or. en

Tarkistus 455
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nämä tiedot saatuaan verkkoalustan 
on toteutettava kohtuudella toteutettavissa 
olevat toimet arvioidakseen, ovatko 1 
kohdan a, d ja e alakohdassa tarkoitetut 

2. Nämä tiedot saatuaan verkkoalustan 
on toteutettava tehokkaat toimet, jotka 
ovat kohtuudella huolellisen toimijan 
toteutettavissa, korkeaa ammatillista 
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tiedot luotettavia, käyttäen mitä tahansa 
jäsenvaltioiden tai unionin vapaasti 
saataville antamaa virallista 
verkkotietokantaa tai verkkorajapintaa tai 
pyytämällä elinkeinonharjoittajaa 
toimittamaan todistusasiakirjoja 
luotettavista lähteistä.

huolellisuutta koskevan vaatimuksen 
mukaisesti arvioidakseen, ovatko 1 kohdan 
a, d ja e alakohdassa tarkoitetut tiedot 
täsmällisiä, ajan tasalla olevia ja 
luotettavia, käyttäen riippumattomia ja 
luotettavia lähteitä, mukaan lukien mitä 
tahansa jäsenvaltioiden tai unionin vapaasti 
saataville antamaa virallista 
verkkotietokantaa tai verkkorajapintaa tai 
pyytämällä elinkeinonharjoittajaa 
toimittamaan todistusasiakirjoja 
luotettavista lähteistä. Välityspalvelujen 
tarjoajan olisi edellytettävä, että 
elinkeinonharjoittajat ilmoittavat sille heti 
mahdollisista muutoksista edellä a, d ja e 
kohdassa tarkoitettuihin tietoihin, ja 
toistettava tämä varmennusprosessi 
säännöllisesti.

Or. en

Tarkistus 456
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nämä tiedot saatuaan verkkoalustan 
on toteutettava kohtuudella toteutettavissa 
olevat toimet arvioidakseen, ovatko 1 
kohdan a, d ja e alakohdassa tarkoitetut 
tiedot luotettavia, käyttäen mitä tahansa 
jäsenvaltioiden tai unionin vapaasti 
saataville antamaa virallista 
verkkotietokantaa tai verkkorajapintaa tai 
pyytämällä elinkeinonharjoittajaa 
toimittamaan todistusasiakirjoja 
luotettavista lähteistä.

2. Nämä tiedot saatuaan verkkoalustan 
on toteutettava kohtuudella toteutettavissa 
olevat toimet arvioidakseen, ovatko 1 
kohdan a, d ja e alakohdassa tarkoitetut 
tiedot luotettavia, käyttäen mitä tahansa 
jäsenvaltioiden tai unionin vapaasti 
saataville antamaa virallista 
verkkotietokantaa tai verkkorajapintaa tai 
pyytämällä elinkeinonharjoittajaa 
toimittamaan todistusasiakirjoja 
luotettavista lähteistä. Verkossa toimivien 
markkinapaikkojen olisi suoritettava 
säännöllisin väliajoin 
elinkeinonharjoittajien tilien sekä 
tuotteiden ja palvelujen, joiden 
tarjoamista ne helpottavat, tarkistukset 7 
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artiklan noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 457
Martin Hojsík, Valérie Hayer

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nämä tiedot saatuaan 
verkkoalustan on toteutettava kohtuudella 
toteutettavissa olevat toimet arvioidakseen, 
ovatko 1 kohdan a, d ja e alakohdassa 
tarkoitetut tiedot luotettavia, käyttäen mitä 
tahansa jäsenvaltioiden tai unionin vapaasti 
saataville antamaa virallista 
verkkotietokantaa tai verkkorajapintaa tai 
pyytämällä elinkeinonharjoittajaa 
toimittamaan todistusasiakirjoja 
luotettavista lähteistä.

2. Nämä tiedot saatuaan verkossa 
toimivan markkinapaikan on toteutettava 
kohtuudella toteutettavissa olevat toimet 
arvioidakseen, ovatko 1 kohdan a, d ja e 
alakohdassa tarkoitetut tiedot luotettavia, 
käyttäen mitä tahansa valtuutetun 
hallinnoijan tai jäsenvaltioiden tai unionin 
vapaasti saataville antamaa virallista 
verkkotietokantaa tai verkkorajapintaa tai 
pyytämällä elinkeinonharjoittajaa 
toimittamaan todistusasiakirjoja 
luotettavista lähteistä.

Or. en

Perustelu

Joissakin tapauksissa se ei ole jäsenvaltio itse vaan kyseisessä jäsenvaltiossa tai EU:ssa 
valtuutetut hallinnoijat, minkä takia soveltamisalaa ei pitäisi rajoittaa jäsenvaltioihin tai 
unionin viranomaisiin.

Tarkistus 458
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nämä tiedot saatuaan verkkoalustan 
on toteutettava kohtuudella toteutettavissa 
olevat toimet arvioidakseen, ovatko 1 
kohdan a, d ja e alakohdassa tarkoitetut 

2. Nämä tiedot saatuaan verkkoalustan 
on toimittava tässä asetuksessa 
edellytetyllä tavalla arvioidakseen, ovatko 
1 kohdan a, d ja e alakohdassa tarkoitetut 
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tiedot luotettavia, käyttäen mitä tahansa 
jäsenvaltioiden tai unionin vapaasti 
saataville antamaa virallista 
verkkotietokantaa tai verkkorajapintaa tai 
pyytämällä elinkeinonharjoittajaa 
toimittamaan todistusasiakirjoja 
luotettavista lähteistä.

tiedot luotettavia, käyttäen mitä tahansa 
jäsenvaltioiden tai unionin vapaasti 
saataville antamaa virallista 
verkkotietokantaa tai verkkorajapintaa tai 
pyytämällä elinkeinonharjoittajaa 
toimittamaan todistusasiakirjoja 
luotettavista lähteistä.

Or. en

Tarkistus 459
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nämä tiedot saatuaan 
verkkoalustan on toteutettava kohtuudella 
toteutettavissa olevat toimet arvioidakseen, 
ovatko 1 kohdan a, d ja e alakohdassa 
tarkoitetut tiedot luotettavia, käyttäen mitä 
tahansa jäsenvaltioiden tai unionin vapaasti 
saataville antamaa virallista 
verkkotietokantaa tai verkkorajapintaa tai 
pyytämällä elinkeinonharjoittajaa 
toimittamaan todistusasiakirjoja 
luotettavista lähteistä.

2. Nämä tiedot saatuaan verkossa 
toimivan markkinapaikan on toteutettava 
kohtuudella toteutettavissa olevat toimet 
arvioidakseen, ovatko 1 kohdan a, d ja e 
alakohdassa tarkoitetut tiedot luotettavia, 
käyttäen mitä tahansa jäsenvaltioiden tai 
unionin vapaasti saataville antamaa 
virallista verkkotietokantaa tai 
verkkorajapintaa tai pyytämällä 
elinkeinonharjoittajaa toimittamaan 
todistusasiakirjoja luotettavista lähteistä.

Or. en

Tarkistus 460
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nämä tiedot saatuaan 
verkkoalustan on toteutettava kohtuudella 
toteutettavissa olevat toimet arvioidakseen, 

2. Nämä tiedot saatuaan erittäin 
suurien verkkoalustojen on toteutettava 
kohtuudella toteutettavissa olevat toimet 
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ovatko 1 kohdan a, d ja e alakohdassa 
tarkoitetut tiedot luotettavia, käyttäen mitä 
tahansa jäsenvaltioiden tai unionin vapaasti 
saataville antamaa virallista 
verkkotietokantaa tai verkkorajapintaa tai 
pyytämällä elinkeinonharjoittajaa 
toimittamaan todistusasiakirjoja 
luotettavista lähteistä.

arvioidakseen, ovatko 1 kohdan a, d ja e 
alakohdassa tarkoitetut tiedot luotettavia, 
käyttäen mitä tahansa jäsenvaltioiden tai 
unionin vapaasti saataville antamaa 
virallista verkkotietokantaa tai 
verkkorajapintaa tai pyytämällä 
elinkeinonharjoittajaa toimittamaan 
todistusasiakirjoja luotettavista lähteistä.

Or. en

Perustelu

Oikeasuhteisuudesta huolehtiminen

Tarkistus 461
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Alustat tekevät 
elinkeinonharjoittajien laillisuutta ja 
niiden toimittamia tietoja koskevat 
säännönmukaiset ja huolelliset 
tarkistukset heti ne vastaanotettuaan. 
Verkkoalustan on
a) estettävä vaarallisten ja 
vaatimustenvastaisten tuotteiden ja 
tuoteryhmien tarjoaminen verkossa, 
erityisesti tarkistamalla tiedot virallisista 
verkkotietokannoista eurooppalaista 
tuoteturvallisuussitoumuksen suositusta 
noudattaen.
b) estettävä väärennettyjen tuotteiden 
tarjoaminen verkossa.
c) tehtävä tarvittaessa yhteistyötä 
jälkitoimissa, kun kyseessä ovat jo myydyt 
vaaralliset tuotteet, erityisesti 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa, ja 
toteutettava toimia kuluttajien 
varoittamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 462
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos verkkoalusta saa viitteitä siitä, 
että mikä tahansa 1 kohdassa tarkoitettu 
kyseessä olevalta elinkeinonharjoittajalta 
saatu tieto on virheellinen tai puutteellinen, 
sen on pyydettävä elinkeinonharjoittajaa 
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.

3. Jos verkkoalusta saa sen 2 kohdan 
mukaisesti toteuttamien huolellisen 
toimijan kohtuudella toteutettavissa 
olevien tehokkaiden toimien, tai 
jäsenvaltioiden 
kuluttajansuojaviranomaisten kautta 
viitteitä siitä, että mikä tahansa 1 kohdassa 
tarkoitettu kyseessä olevalta 
elinkeinonharjoittajalta saatu tieto on 
virheellinen, vanhentunut tai 
puutteellinen, sen on pyydettävä 
elinkeinonharjoittajaa 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.

Or. en

Tarkistus 463
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos verkkoalusta saa viitteitä siitä, 
että mikä tahansa 1 kohdassa tarkoitettu 
kyseessä olevalta elinkeinonharjoittajalta 
saatu tieto on virheellinen tai puutteellinen, 
sen on pyydettävä elinkeinonharjoittajaa 
oikaisemaan tiedot siltä osin kuin on 

3. Jos välityspalvelujen tarjoaja saa 
viitteitä siitä, että mikä tahansa 1 kohdassa 
tarkoitettu kyseessä olevalta 
elinkeinonharjoittajalta saatu tieto on 
virheellinen, vanhentunut tai 
puutteellinen, sen on pyydettävä 
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tarpeen sen varmistamiseksi, että kaikki 
tiedot ovat paikkansapitäviä ja täydellisiä, 
ja tekemään se viipymättä tai unionin ja 
kansallisessa lainsäädännössä asetetussa 
määräajassa.

elinkeinonharjoittajaa 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.

Or. en

Tarkistus 464
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos verkkoalusta saa viitteitä siitä, 
että mikä tahansa 1 kohdassa tarkoitettu 
kyseessä olevalta elinkeinonharjoittajalta 
saatu tieto on virheellinen tai puutteellinen, 
sen on pyydettävä elinkeinonharjoittajaa 
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.

3. Jos verkossa toimivan 
markkinapaikan tarjoaja saa viitteitä siitä, 
että mikä tahansa 1 kohdassa tarkoitettu 
kyseessä olevalta elinkeinonharjoittajalta 
saatu tieto on virheellinen tai puutteellinen, 
sen on pyydettävä elinkeinonharjoittajaa 
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.

Or. en

Tarkistus 465
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja ei oikaise tai 
täydennä kyseistä tietoa, verkkoalustan on 
keskeytettävä palvelunsa tarjoaminen 
elinkeinonharjoittajalle siihen asti, kun 

Jos elinkeinonharjoittaja ei oikaise tai 
täydennä kyseistä tietoa, välityspalvelujen 
tarjoajan on keskeytettävä palvelunsa 
tarjoaminen elinkeinonharjoittajalle siihen 
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pyyntö on täytetty. asti, kun pyyntö on täytetty.

Or. en

Tarkistus 466
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Verkkoalustan on säilytettävä 1 ja 2 
kohdan mukaisesti saadut tiedot suojatusti 
niin kauan kuin se on sopimussuhteessa 
kyseiseen elinkeinonharjoittajaan. Tämän 
jälkeen sen on poistettava tiedot.

4. Verkkoalustan on säilytettävä 1 ja 2 
kohdan mukaisesti saadut tiedot suojatusti 
niin kauan kuin se on sopimussuhteessa 
kyseiseen elinkeinonharjoittajaan, 
muutoksenhakuaika mukaan luettuna. 
Tämän jälkeen sen on poistettava tiedot.

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen selvyyden vuoksi tehtävä muutos.

Tarkistus 467
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Verkkoalustan on säilytettävä 1 ja 
2 kohdan mukaisesti saadut tiedot 
suojatusti niin kauan kuin se on 
sopimussuhteessa kyseiseen 
elinkeinonharjoittajaan. Tämän jälkeen sen 
on poistettava tiedot.

4. Verkossa toimivan 
markkinapaikan tarjoajan on säilytettävä 
1 ja 2 kohdan mukaisesti saadut tiedot 
suojatusti niin kauan kuin se on 
sopimussuhteessa kyseiseen 
elinkeinonharjoittajaan. Tämän jälkeen sen 
on poistettava tiedot.

Or. en
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Tarkistus 468
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Verkkoalustan on säilytettävä 1 ja 
2 kohdan mukaisesti saadut tiedot 
suojatusti niin kauan kuin se on 
sopimussuhteessa kyseiseen 
elinkeinonharjoittajaan. Tämän jälkeen sen 
on poistettava tiedot.

4. Välityspalvelujen tarjoajan on 
säilytettävä 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
saadut tiedot suojatusti niin kauan kuin se 
on sopimussuhteessa kyseiseen 
elinkeinonharjoittajaan. Tämän jälkeen sen 
on poistettava tiedot.

Or. en

Tarkistus 469
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Verkkoalusta saa luovuttaa tietoja 
kolmansille osapuolille ainoastaan, 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, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

5. Välityspalvelujen tarjoaja saa 
luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille 
ainoastaan, 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, ja kun 
asianomaiset osapuolet tarvitsevat pääsyn 
tietoihin rikkomisen tutkimisen ja 
oikeuksiensa täytäntöönpanon oikeutettua 
tarkoitusta varten, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 470
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Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Verkkoalusta saa luovuttaa tietoja 
kolmansille osapuolille ainoastaan, 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, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

5. Verkossa toimivan 
markkinapaikan tarjoaja saa luovuttaa 
tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan, 
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, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 471
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Verkkoalustan on asetettava 1 
kohdan a, d, e ja f alakohdassa tarkoitetut 
tiedot palvelun vastaanottajien saataville 
selkeällä, helposti käytettävissä olevalla ja 
ymmärrettävällä tavalla.

6. Verkossa toimivan 
markkinapaikan tarjoajan on asetettava 1 
kohdan a, d, e ja f alakohdassa tarkoitetut 
tiedot palvelun vastaanottajien saataville 
selkeällä, helposti käytettävissä olevalla ja 
ymmärrettävällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 472
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Ehdotus asetukseksi
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22 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Verkkoalustan on asetettava 1 
kohdan a, d, e ja f alakohdassa tarkoitetut 
tiedot palvelun vastaanottajien saataville 
selkeällä, helposti käytettävissä olevalla ja 
ymmärrettävällä tavalla.

6. Välityspalvelujen tarjoajan on 
asetettava 1 kohdan a, d, e ja f alakohdassa 
tarkoitetut tiedot palvelun vastaanottajien 
saataville selkeällä, helposti käytettävissä 
olevalla ja ymmärrettävällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 473
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Verkkoalustan on suunniteltava ja 
organisoitava verkkorajapintansa siten, että 
elinkeinonharjoittajat voivat noudattaa 
sovellettavan unionin lainsäädännön 
mukaisia velvoitteitaan, jotka koskevat 
ennen sopimuksen tekoa annettavia tietoja 
ja tuoteturvallisuustietoja.

7. Verkossa toimivan 
markkinapaikan tarjoajan on 
suunniteltava ja organisoitava 
verkkorajapintansa oikeudenmukaisella ja 
käyttäjäystävällisellä tavalla siten, että 
elinkeinonharjoittajat voivat noudattaa 
sovellettavan unionin lainsäädännön 
mukaisia velvoitteitaan, jotka koskevat 
ennen sopimuksen tekoa annettavia tietoja 
ja tuoteturvallisuustietoja.

Or. en

Tarkistus 474
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Verkkoalustan on suunniteltava ja 
organisoitava verkkorajapintansa siten, että 
elinkeinonharjoittajat voivat noudattaa 

7. Välityspalvelujen tarjoajan on 
suunniteltava ja organisoitava 
verkkorajapintansa siten, että 
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sovellettavan unionin lainsäädännön 
mukaisia velvoitteitaan, jotka koskevat 
ennen sopimuksen tekoa annettavia tietoja 
ja tuoteturvallisuustietoja.

elinkeinonharjoittajat voivat noudattaa 
sovellettavan unionin lainsäädännön 
mukaisia velvoitteitaan, jotka koskevat 
ennen sopimuksen tekoa annettavia tietoja 
ja tuoteturvallisuustietoja.

Or. en

Tarkistus 475
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Verkkorajapinnan on sallittava 
elinkeinonharjoittajille sellaisten tietojen 
tarjoaminen, jotka mahdollistavat 
tuotteen tai palvelun yksiselitteisen 
tunnistamisen, ja tarvittaessa sellaisten 
tietojen tarjoaminen, jotka koskevat 
sovellettavan tuoteturvallisuutta ja 
tuotteiden vaatimustenmukaisuutta 
koskevan lainsäädännön mukaan 
pakollisia merkintöjä, mukaan lukien CE-
merkintä.

Or. en

Tarkistus 476
Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Verkkoalustojen on varmistettava, 
että elinkeinonharjoittajat hyväksytään 
viipymättä, jos ne ovat toimittaneet 
tarvittavat tiedot oikein;

Or. en
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Tarkistus 477
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Verkossa toimivia markkinapaikkoja 
koskevat lisäsäännökset laittomien 

tarjousten osalta
1. Verkossa toimivan markkinapaikan 
tarjoajan on toteutettava riittävät 
toimenpiteet, joilla estetään sen palvelua 
käyttävien elinkeinonharjoittajien 
unionin lainsäädännön vastaisten 
tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen.
2. Jos verkossa toimivan markkinapaikan 
tarjoaja saa sellaisen viitteen, mukaan 
lukien 14 artiklan 2 kohdan a ja b 
alakohdassa luetellut seikat, jonka 
mukaan 22 artiklassa tarkoitettu tieto on 
virheellinen, kyseisen verkossa toimivan 
markkinapaikan tarjoajan on pyydettävä 
elinkeinonharjoittajaa antamaan 
viipymättä todisteet kyseisen tiedon 
oikeellisuudesta tai oikaisemaan sen.
3. Ennen kuin elinkeinonharjoittajan 
tarjous saatetaan saataville verkossa 
toimivassa markkinapaikassa, verkossa 
toimivan markkinapaikan tarjoajan on 
varmennettava 22 artiklan 8 kohdassa 
tarkoitetun tiedon osalta, onko tarjous, 
jonka elinkeinonharjoittaja haluaa esittää 
unioniin sijoittautuneille kuluttajille, 
mainittu vaatimusten vastaisiksi 
tunnistettujen tuotteiden tai tuotteiden 
ryhmien luettelossa tai luetteloissa 
käyttämällä vapaasti saataville annetun 
virallisen verkkotietokannan mukaista 
luokittelua, eikä anna 
elinkeinonharjoittajalle lupaa tarjouksen 
esittämiseen, jos kyseinen tuote on 
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mainittu tällaisessa luettelossa.
4. Jos verkossa toimivan markkinapaikan 
tarjoajan tietoon tulee sen palvelujen 
kautta tarjotun tuotteen tai palvelun 
laiton luonne, sen on ilmoitettava asiasta 
palvelun vastaanottajille, jotka ovat 
hankkineet tuotteen tai sopineet 
palvelusta.
5. Verkossa toimivan markkinapaikan on 
osoitettava, että se pyrkii parhaansa 
mukaan ottamaan käyttöön mekanismeja, 
joilla estetään tarjouksien ilmestyminen 
alustalla uudelleen sellaisten tuotteiden 
osalta, jotka on aiemmin ilmoitettu 14 
artiklan mukaisesti väärennöksiksi. 
Tällaiset mekanismit eivät 7 artiklan 
mukaisesti saa johtaa yleiseen valvontaan.
6. Verkossa toimivan markkinapaikan 
tarjoajan on viipymättä keskeytettävä sen 
palvelujen tarjoaminen 
elinkeinonharjoittajille, jotka tarjoavat 
toistuvasti tai laittomasti tuoteta tai 
palvelua koskevia tarjouksia. Sen on 
välittömästi ilmoitettava päätöksestään 
elinkeinonharjoittajalle.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon verkossa toimivien markkinapaikkojen yleistyminen ja 
eurooppalaisille kuluttajille tarjottavien vaatimusten vastaisten tai vaarallisten tuotteiden 
merkittävä osuus, digipalvelusäädökseen olisi sisällytettävä verkossa toimivien 
markkinapaikkojen tarjoajia koskevia erityisiä säännöksiä. Toimenpiteet eivät saa johtaa 
yleisen valvontavelvoitteen asettamiseen palveluntarjoajalle.

Tarkistus 478
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

keskeytysten lukumäärä siten, että 
erotetaan toisistaan laittoman sisällön 
tarjoamisesta, perusteettomien ilmoitusten 
tekemisestä ja perusteettomien valitusten 
tekemisestä määrätyt keskeytykset;

Or. en

Tarkistus 479
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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 lukumäärä siten, että 
erotetaan toisistaan laittoman sisällön 
tarjoamisesta, perusteettomien ilmoitusten 
tekemisestä ja perusteettomien valitusten 
tekemisestä määrätyt keskeytykset;

Or. en

Tarkistus 480
Robert Roos

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 lukumäärä siten, että 
erotetaan toisistaan selvästi laittoman 
sisällön tarjoamisesta, perusteettomien 
ilmoitusten tekemisestä ja perusteettomien 
valitusten tekemisestä määrätyt 
keskeytykset;
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Or. en

Tarkistus 481
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Verkkoalustojen on ilmoitettava 
selvästi miten ja mitä tarkoitusta varten 
ne keräävät palvelun käyttäjiltä tietoja ja 
miten, keille ja mitä tarkoitusta varten ne 
levittävät kerättyjä tietoja eteenpäin.

Or. en

Perustelu

Avoimuudesta huolehtiminen

Tarkistus 482
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten Løkkegaard, Urmas 
Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan mallit 1 kohdan mukaisten 
raporttien muodolle, sisällölle ja muille 
yksityiskohdille.

4. Komission on hyväksyttävä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa esitetään 
keskeiset tulosindikaattorit ja vahvistetaan 
mallit 1 kohdan mukaisten raporttien 
muodolle, sisällölle ja muille 
yksityiskohdille.

Or. en

Tarkistus 483
Marisa Matias
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The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Verkkomainonnan läpinäkyvyys Verkkomainonnan läpinäkyvyyttä koskevat 
vaatimukset

Or. en

Tarkistus 484
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Verkkoalustojen, jotka julkaisevat 
verkkorajapinnoillaan mainoksia, on 
varmistettava, että palvelun vastaanottajat 
voivat tunnistaa kunkin yksittäiselle 
vastaanottajalle esitettävän mainonnan 
osalta selkeästi ja yksiselitteisesti ja 
reaaliaikaisesti:

Verkkoalustojen, jotka julkaisevat 
verkkorajapinnoillaan mainoksia, on 
varmistettava, että palvelun vastaanottajat 
voivat tunnistaa kunkin yksittäiselle 
vastaanottajalle esitettävän mainonnan 
osalta selkeästi, ymmärrettävästi ja 
yksiselitteisesti ja reaaliaikaisesti:

Or. en

Tarkistus 485
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Verkkoalustojen, jotka julkaisevat 
verkkorajapinnoillaan mainoksia, on 
varmistettava, että palvelun vastaanottajat 
voivat tunnistaa kunkin yksittäiselle 
vastaanottajalle esitettävän mainonnan 
osalta selkeästi ja yksiselitteisesti ja 

Verkkoalustojen, jotka julkaisevat 
verkkorajapinnoillaan mainoksia, on 
varmistettava, että palvelun vastaanottajat 
voivat tunnistaa kunkin yksittäiselle 
vastaanottajalle esitettävän mainonnan 
osalta selkeästi ja yksiselitteisesti, 
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reaaliaikaisesti: reaaliaikaisesti ja jatkuvasti:

Or. en

Tarkistus 486
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) että näytetty tieto on mainos; a) että näytetty tieto on mainos ja 
onko mainos optimoitu algoritmin avulla, 
mukaan lukien kaikkien mainoksen 
optimointiin käytettyjen välityspalvelimien 
paljastaminen;

Or. en

Tarkistus 487
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) että näytetty tieto on mainos; a) että näytetty tieto tai osa siitä on 
verkkomainos;

Or. en

Tarkistus 488
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

b) luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, jonka puolesta mainos 
esitetään, ja onko mainos valittu 
automaattisen järjestelmän avulla ja jos 
on, järjestelmästä tai järjestelmistä 
vastaavien luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden henkilöllisyys;

Or. en

Tarkistus 489
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jonka puolesta mainos 
esitetään, ja luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, joka rahoittaa 
mainoksen;

Or. en

Tarkistus 490
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) henkilön, jonka puolesta mainos 
esitetään, yksityinen tai ammatillinen 
asema;

Or. en
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Tarkistus 491
Eva Kaili

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, 
samalla tarkkuudella kuin mainostaja on 
ne määrittänyt, ja näihin tietoihin on 
sisällyttävä mainoksen esittämisen 
optimointia koskevat tavoitteet sellaisina 
kuin mainostaja on ne määrittänyt tai 
verkkoalusta on soveltanut.

Or. en

Tarkistus 492
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

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 kaikista 
parametreista, joilla määritetään ja 
kohdennetaan vastaanottaja, jolle mainos 
esitetään, mukaan lukien verkkoalustaan 
ladattujen henkilötietojen ryhmä ja lähde 
ja henkilötietojen lataamisen asetuksen 
(EU) 2016/679 mukainen oikeusperusta;

Or. en

Tarkistus 493
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

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

c) merkitykselliset tiedot 
parametreista, joilla määritetään 
vastaanottaja, jolle mainos esitetään, ja 
miten näitä parametreja muutetaan.

Or. en

Perustelu

Käyttäjävalvonnan parantaminen

Tarkistus 494
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 495
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c a) merkitykselliset tiedot mainoksen 
optimointiin käytetyistä parametreista, jos 
niitä on, mukaan lukien ymmärrettävä 
selitys optimoinnin tavoitteesta, sen 
optimointiin käytetyistä 
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välityspalvelinattribuuteista sekä 
ymmärrettävä selitys syistä, joiden takia 
verkkoalusta on optimoinut ja esittänyt 
mainoksen kyseiselle vastaanottajalle 
optimointitavoitteensa saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 496
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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

Komission teksti Tarkistus

c a) sen, onko mainoksen valitsemiseen 
käytetty automaattista järjestelmää ja jos 
on, tästä järjestelmästä vastaavan 
luonnollisen henkilön henkilöllisyyden.

Or. en

Perustelu

Verkkomainontaa hallitaan eniten automaattisesti.

Tarkistus 497
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) Palvelun vastaanottajilla on oltava 
pääsy profilointitietoihin, joita 
verkkoalustat pitävät heistä. Nämä tiedot 
on saatettava palvelun vastaanottajien 
saataville ymmärrettävässä muodossa ja 
niihin on sisällyttävä myös kyseisestä 
vastaanottajasta tehdyt päätelmät 
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asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. 
Palvelun vastaanottajan on myös voitava 
oikaista ja poistaa profiilinsa, mukaan 
lukien alustan heistä päättelemät tiedot. 
Näitä profiileja ei saa käyttää 
mainontaan.

Or. en

Tarkistus 498
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Urmas 
Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Verkkoalustojen, jotka esittävät 
mainoksia verkkorajapinnoissaan, on 
varmistettava, että mainostajat
a) voivat pyytää tiedot siitä, mihin niiden 
mainoksia on sijoitettu;
b) voivat pyytää tiedot siitä, kuka välittäjä 
käsitteli niiden tietoja;
c) voivat osoittaa, mille tietyille 
verkkosivustoille niiden mainoksia ei 
voida sijoittaa. Jos tätä säännöstä ei 
noudateta, mainostajilla on oltava 
mahdollisuus muutoksenhakukeinoon.

Or. en

Tarkistus 499
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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Välityspalvelujen tarjoajien on 
ilmoitettava sille luonnolliselle henkilölle 
tai oikeushenkilölle, jonka puolesta 
mainos esitetään, missä mainos on 
näytetty. Niiden on myös pyynnöstä 
ilmoitettava asiasta viranomaisille, 
valtiosta riippumattomille järjestöille ja 
tutkijoille.

Or. en

Tarkistus 500
Adam Jarubas, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä b ja c kohdassa asetettujen 
vaatimusten osalta verkkomainonnan 
välityspalvelujen tarjoajien on varmistetta 
niiden pitämien tietojen välittäminen 
palvelun vastaanottajille.

Or. en

Tarkistus 501
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alle 18-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvaa 
käyttäytymiseen perustuvaa ja 
mikrokohdennettua mainontaa ei saisi 
sallia.

Or. en

Tarkistus 502
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Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo Calenda, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Verkkoalustojen on suosittava mainontaa, 
joka ei edellytä minkäänlaista käyttäjän ja 
sisällön välisen vuorovaikutuksen 
seurantaa.

Or. en

Tarkistus 503
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Carlo 
Calenda, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Verkkoalustojen on tarjottava 
mahdollisuus lopettaa helposti 
mikrokohdennettu seuranta.

Or. en

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun raportissa digipalvelusäädöksestä suositellaan, että 
verkkomainonnalta suojautumisen toimenpiteitä lisätään edelleen, mukaan lukien 
kohdennetun mainonnan vaiheistettu kieltäminen, rajoitukset, jotka liittyvät tietoryhmiin, joita 
voidaan käsitellä kohdentamistarkoituksia varten, ja tietoryhmiin, joita saatetaan paljastaa 
mainostajille tai kolmansille osapuolille kohdennetun mainonnan mahdollistamiseksi tai 
helpottamiseksi.

Tarkistus 504
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Carlo 
Calenda, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Verkkoalustojen on tarjottava 
mahdollisuus käyttäytymiseen perustuvien 
tietojen käytön ja poliittisen mainonnan 
valitsemiseen.

Or. en

Tarkistus 505
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a artikla
Kohdennettujen mainosten rajoitukset

Mainosten levittäminen, joka perustuu 
palvelun vastaanottajien kohdentamiseen 
heidän käyttäytymistietojensa perusteella, 
tai jossa käytetään profilointitekniikkaa, 
on kiellettävä. Henkilökohtaiset 
mainokset voidaan perustaa vain 
vastaanottajan verkkoalustassa 
tarkastelemaan sisältöön asianmukaisten 
tietojen kanssa. Käyttäjän seuraaminen 
alustan ulkopuolella muihin palvelujen 
kautta tai laajemmassa verkossa on 
kiellettyä. Verkkoalustat eivät saa käyttää 
alustan sisällä tai ulkopuolella 
käsiteltyjen tietojen laitteiden välistä ja 
sivustojen välistä yhdistelmää.

Or. en

Tarkistus 506
Henna Virkkunen, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Tom 
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Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä jaksoa sovelletaan 
verkkoalustoihin, jotka tarjoavat 
palvelujaan unionissa keskimäärin 
vähintään 45 miljoonalle aktiiviselle 
palvelun vastaanottajalle kuukaudessa, 3 
kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa 
säädöksissä vahvistetun menetelmän 
mukaisesti laskettuna.

1. Tätä jaksoa sovelletaan 
verkkoalustoihin, jotka tarjoavat 
palvelujaan unionissa keskimäärin 
vähintään 45 miljoonalle aktiiviselle 
palvelun vastaanottajalle kuukaudessa, tai 
tapauksissa, joissa alustan toimintamallin 
ja luonteen katsotaan muodostavan 
järjestelmäriskin, 3 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetun 
menetelmän mukaisesti arvioituna. Tätä 
jaksoa ei sovelleta verkkoalustoihin, 
joiden katsotaan olevan suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja 
mikroyrityksiä taikka pieniä tai 
keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset). Tätä 
jaksoa ei myöskään sovelleta yrityksiin, 
jotka ovat aiemmin saavuttaneet 
suosituksen 2003/361/EY liitteessä 
tarkoitetun pienen tai keskisuuren 
yrityksen tai mikroyrityksen aseman, 
kyseisen aseman menettämistä mainitun 
suosituksen 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti seuraavien kahdentoista 
kuukauden aikana.

Or. en

Tarkistus 507
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä jaksoa sovelletaan 
verkkoalustoihin, jotka tarjoavat 
palvelujaan unionissa keskimäärin 

1. Tätä jaksoa sovelletaan 
verkkoalustoihin, jotka tarjoavat 
palvelujaan unionissa keskimäärin 
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vähintään 45 miljoonalle aktiiviselle 
palvelun vastaanottajalle kuukaudessa, 3 
kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa 
säädöksissä vahvistetun menetelmän 
mukaisesti laskettuna.

vähintään 45 miljoonalle aktiiviselle 
palvelun vastaanottajalle kuukaudessa, 
3 kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa 
säädöksissä vahvistetun menetelmän 
mukaisesti laskettuna, tai joiden vuotuinen 
liikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa.1 a

_________________
1 a Komission yksiköiden 
valmisteluasiakirja: Vaikutusten 
arviointia koskeva raportti Liitteet. 
SWD(2020)348.

Or. en

Perustelu

Yli puolet yrityksistä/liikealan järjestöistä, jotka osallistuivat 
vaikutustenarviointikertomukseen sisältyviin avoimiin julkisiin kuulemisiin, ilmoittivat 
vuotuisen liikevaihdon olevan yli 50 miljoonaa euroa.

Tarkistus 508
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä jaksoa sovelletaan 
verkkoalustoihin, jotka tarjoavat 
palvelujaan unionissa keskimäärin 
vähintään 45 miljoonalle aktiiviselle 
palvelun vastaanottajalle kuukaudessa, 3 
kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa 
säädöksissä vahvistetun menetelmän 
mukaisesti laskettuna.

1. Tätä jaksoa sovelletaan 
verkkoalustoihin, jotka tarjoavat 
palvelujaan unionissa keskimäärin 
vähintään 22,5 miljoonalle aktiiviselle 
palvelun vastaanottajalle kuukaudessa, 3 
kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa 
säädöksissä vahvistetun menetelmän 
mukaisesti laskettuna.

Or. en

Perustelu

Keskimääräinen 45 miljoonan aktiivisen palvelun käyttäjän kynnysarvo on melko korkea. 
Vain muutamat yritykset täyttävät nämä kriteerit. Tärkeät alustat, kuten Alibaba tai Airbnb, 
joilla on miljoonia käyttäjiä ja jotka muodostavat ihmisille merkittäviä riskejä, eivät 
välttämättä kuulu erittäin suurten verkkoalustojen määritelmän soveltamisalaan. Ehdotamme 
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kynnysarvoksi 22,5 miljoonaa useiden suurien toimijoiden sisällyttämiseksi soveltamisalaan.

Tarkistus 509
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 69 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
mukautetaan 1 kohdassa tarkoitettujen 
unionissa olevien palvelun vastaanottajien 
kuukausittaista keskimääräistä lukumäärää, 
jos unionin väkiluku kasvaa tai vähenee 
vähintään 5 prosenttia suhteessa sen 
väkilukuun vuonna 2020 tai delegoidulla 
säädöksellä tehdyn mukautuksen jälkeen 
suhteessa sen vuoden väkilukuun, jona 
viimeisin delegoitu säädös annettiin. Siinä 
tapauksessa komissio mukauttaa 
lukumäärää siten, että se vastaa kymmentä 
prosenttia unionin väkiluvusta sinä vuonna, 
jona komissio antaa delegoidun säädöksen, 
pyöristettynä ylös- tai alaspäin siten, että 
luku voidaan esittää miljoonina.

2. Komissio antaa 69 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
mukautetaan 1 kohdassa tarkoitettujen 
unionissa olevien palvelun vastaanottajien 
kuukausittaista keskimääräistä lukumäärää, 
jos unionin väkiluku kasvaa tai vähenee 
vähintään 5 prosenttia suhteessa sen 
väkilukuun vuonna 2020 tai delegoidulla 
säädöksellä tehdyn mukautuksen jälkeen 
suhteessa sen vuoden väkilukuun, jona 
viimeisin delegoitu säädös annettiin. Siinä 
tapauksessa komissio mukauttaa 
lukumäärää siten, että se vastaa viittä 
prosenttia unionin väkiluvusta sinä vuonna, 
jona komissio antaa delegoidun säädöksen, 
pyöristettynä ylös- tai alaspäin siten, että 
luku voidaan esittää miljoonina.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei selvennetä, mitä tapahtuu, jos tietyn kokoisen verkkoalustan 
käyttäjien lukumäärä ja käyttäjäkanta ylittää kymmenen prosenttia yhden tai useamman 
kansallisen markkinan väkiluvusta, mutta ei saavuta 45 miljoonan käyttäjän kynnysarvoa 
EU:ssa. Siitä huolimatta, että yritys on merkittävä toimija EU:ssa tai useissa EU:n 
jäsenvaltioissa, jäsenvaltion toimet saattavat jäädä vaillinaisiksi. Tällä voisi olla merkittäviä 
seurauksia kuluttajansuojalle niissä maissa, joissa alusta olisi katsottava erittäin suureksi 
verkkoalustaksi. Viisi prosenttia vastaa suurin piirtein 22,5 miljoonaa.

Tarkistus 510
Henna Virkkunen, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Tom 
Berendsen, Pernille Weiss
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Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa lautakuntaa 
kuultuaan 69 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 1 
kohdan soveltamiseksi menetelmät 
unionissa olevien aktiivisten palvelun 
vastaanottajien keskimääräisen 
kuukausittaisen lukumäärän laskemiseksi. 
Menetelmissä on erityisesti täsmennettävä, 
miten unionin väkiluku määritetään ja 
millä perusteilla määritetään unionissa 
olevien aktiivisten palvelun vastaanottajien 
kuukausittainen keskimääräinen 
lukumäärä, ottaen huomioon erilaiset 
saavutettavuusominaisuudet.

3. Komissio antaa lautakuntaa 
kuultuaan 69 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 1 
kohdan soveltamiseksi menetelmät 
unionissa olevien aktiivisten palvelun 
vastaanottajien keskimääräisen 
kuukausittaisen lukumäärän laskemiseksi 
tai sen arvioimiseksi, muodostavatko 
alustan toimintamalli ja luonne 
järjestelmäriskin. Menetelmissä on 
erityisesti täsmennettävä, miten unionin 
väkiluku määritetään ja millä perusteilla 
määritetään unionissa olevien aktiivisten 
palvelun vastaanottajien kuukausittainen 
keskimääräinen lukumäärä, ottaen 
huomioon erilaiset 
saavutettavuusominaisuudet, sekä se, 
miten määritetään, katsotaanko alustan 
toimintamallin ja kokonsa puolesta 
muodostavan järjestelmäriskin.

Or. en

Tarkistus 511
Henna Virkkunen, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Tom 
Berendsen, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä vahvistettavien 
menetelmien on perustuttava seuraaviin 
kriteereihin:
a) verkkoalustan rooli julkisen 
keskustelun helpottamisessa;
b) verkkoalustalla toteutettavien 
taloudellisten liiketoimien rooli, luonne ja 
määrä;
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c) verkkoalustan rooli tiedon, 
mielipiteiden ja ajatusten levittämisessä 
sekä vaikuttamisessa siihen, miten 
palvelun vastaanottajat saavat ja 
välittävät tietoa verkossa; eikä
d) alustan aiheuttamien 
yhteiskunnallisten riskien syvyys ja 
laajuus sekä laittoman sisällön aiempi 
yleisyys palvelussa.
Verkkoalustoja, jotka tässä kohdassa 
esitettyjen kriteerien mukaisen arvioinnin 
perusteella aiheuttavat korkean 
järjestelmäriskin, pidetään erittäin 
suurina verkkoalustoina riippumatta 
niiden unionissa olevien aktiivisten 
palvelun vastaanottajien keskimääräisestä 
kuukausittaisesta lukumäärästä.

Or. en

Tarkistus 512
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin on tarkistettava 
vähintään joka kuudes kuukausi, onko sen 
lainkäyttövaltaan kuuluvien 
verkkoalustojen unionissa olevien 
aktiivisten palvelun vastaanottajien 
keskimääräinen kuukausittainen lukumäärä 
yhtä suuri tai suurempi kuin 1 kohdassa 
tarkoitettu määrä. Sen on tämän 
tarkistamisen perusteella tehtävä päätös, 
jolla verkkoalusta nimetään erittäin 
suureksi verkkoalustaksi tätä asetusta 
sovellettaessa tai lopetetaan tällainen 
nimeäminen, ja ilmoitettava päätöksestä 
ilman aiheetonta viivytystä asianomaiselle 
verkkoalustalle ja komissiolle.

4. Sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin on tarkistettava 
vähintään joka kuudes kuukausi, onko sen 
lainkäyttövaltaan kuuluvien 
verkkoalustojen unionissa olevien 
aktiivisten palvelun vastaanottajien 
keskimääräinen kuukausittainen lukumäärä 
yhtä suuri tai suurempi kuin 1 kohdassa 
tarkoitettu määrä tai muodostaako 
verkkoalustan toimintamalli tai luonne 
järjestelmäriskin. Sen on tämän 
tarkistamisen perusteella tehtävä päätös, 
jolla verkkoalusta nimetään erittäin 
suureksi verkkoalustaksi tätä asetusta 
sovellettaessa tai lopetetaan tällainen 
nimeäminen, ja ilmoitettava päätöksestä 
ilman aiheetonta viivytystä asianomaiselle 
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verkkoalustalle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 513
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että nimettyjen 
erittäin suurten verkkoalustojen luettelo 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, ja pitää luettelon ajan tasalla. 
Tämän jakson velvoitteita sovelletaan tai 
niitä lakataan soveltamasta kyseisiin 
erittäin suuriin verkkoalustoihin neljän 
kuukauden kuluttua tästä julkaisemisesta.

Komissio varmistaa, että nimettyjen 
erittäin suurten verkkoalustojen luettelo 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, ja pitää luettelon ajan tasalla. 
Tämän jakson velvoitteita sovelletaan tai 
niitä lakataan soveltamasta kyseisiin 
erittäin suuriin verkkoalustoihin kahden 
kuukauden kuluttua tästä julkaisemisesta.

Or. en

Perustelu

Kaksi kuukautta on johdonmukainen 38 artiklan 3 kohdan kanssa

Tarkistus 514
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Erittäin suurten 
verkkoalustojen on sallittava 
yrityskäyttäjille ja oheispalvelujen 
tarjoajille pääsy samoihin 
käyttöjärjestelmän, laitteiston tai 
ohjelmiston ominaisuuksiin, jotka ovat 
saatavilla tai joita käytetään 
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portinvartijan tarjotessa oheispalveluja, ja 
varmistettava näiden ominaisuuksien 
yhteentoimivuus.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen DMA:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan kanssa erityisesti 
yhteentoimivuusvaatimuksen osalta.

Tarkistus 515
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Erittäin suurien verkkoalustojen 
portinvartijoiden on mahdollistettava 
kolmansien osapuolten 
ohjelmistosovellusten tai 
sovelluskauppojen asentaminen ja 
tehokas käyttö portinvartijan 
käyttöjärjestelmiä käyttäen tai 
yhteentoimivasti niiden kanssa ja 
mahdollistettava pääsy näihin 
ohjelmistosovelluksiin tai 
sovelluskauppoihin muilla keinoin kuin 
portinvartijan ydinalustapalveluilla. 
Portinvartija voi toteuttaa oikeasuhteisia 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
kolmansien osapuolten 
ohjelmistosovellukset tai sovelluskaupat 
eivät vaaranna portinvartijan tarjoamien 
laitteiden tai käyttöjärjestelmien eheyttä.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen DMA-ehdotuksen kanssa
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Tarkistus 516
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo Calenda, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Erittäin suuret verkkoalustat eivät 
saa teknisesti rajoittaa loppukäyttäjien 
mahdollisuuksia vaihtaa ja tilata eri 
ohjelmistosovelluksia ja -palveluja 
portinvartijan käyttöjärjestelmää 
käyttäen, myös siltä osin kuin on kyse 
loppukäyttäjien internetyhteyden 
tarjoajan valinnasta.

Or. en

Tarkistus 517
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 d. Erittäin suurien verkkoalustojen 
on annettava kuluttajille ja kehittäjille 
mobiilisovellusekosysteemeissä 
mahdollisuus lisätä käytettävissä olevien 
sovellusten määrää ja varmistettava pääsy 
uusiin toimintoihin 
ohjelmistosovelluksissa ja palveluissa 
portinvartijan käyttöjärjestelmiä käyttäen.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen DMA-ehdotuksen kanssa. Portinvartijat voisivat rajoittaa 
innovointivalmiuksiaan, jos ne velvoitetaan varmistamaan erilaisten sovellusten käyttö.
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Tarkistus 518
Robert Roos, Jessica Stegrud

Ehdotus asetukseksi
25 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 a artikla
Erittäin suurten verkkoalustojen ehdot

Erittäin suurten verkkoalustojen ehdoissa 
ei saa olla lisäehtoja, joissa määritellään, 
mikä sisältö on sallittua niiden erittäin 
suurilla verkkoalustoilla. Sallittavuudesta 
säädetään sovellettavassa unionin ja 
kansallisessa lainsäädännössä. Erittäin 
suurten verkkoalustojen ehdoilla ei saa 
olla mitään haitallisia vaikutuksia EU:n 
perusoikeuskirjassa vahvistettuihin 
perusoikeuksiin, erityisesti sananvapautta 
koskevaan perusoikeuteen, sovellettavan 
jäsenvaltion lainsäädännön ja 
sovellettavan unionin lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 519
Jessica Stegrud

Ehdotus asetukseksi
25 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 a artikla
Oikeus tiliin

1. Erittäin suurilla verkkoalustoilla on 
velvollisuus tarjota jokaiselle laillisissa 
aikeissa olevalle käyttäjälle mahdollisuus 
luoda tili. Käyttäjän on pystyttävä 
tarkastamaan sen sisältö.
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2. Erittäin suuret verkkoalustat voivat 
poistaa tilin vain, jos käyttäjä käyttää sitä 
laittomaan toimintaan, kuten 
väärinkäytöksiin, petoksiin tai 
terroristipropagandaan.

Or. en

Tarkistus 520
Robert Roos, Jessica Stegrud

Ehdotus asetukseksi
25 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 b artikla
Oikeudellisen sisällön yhdenvertainen 

kohtelu
Erittäin suurien verkkoalustojen 
algoritmit eivät arvioi niiden alustan 
kautta levitetyn sisällön todellista 
luonnetta. Lisäksi erittäin suurien 
verkkoalustojen ei ole sallittua toteuttaa 
oikeudellisen sisällön korjaavia 
toimenpiteitä, kuten mainostuloista 
luopuminen tietyn sisällön osalta, tai 
muita toimia, kuten luotettavien 
tietolähteiden näkyvyyden parantaminen.

Or. en

Tarkistus 521
Jessica Stegrud

Ehdotus asetukseksi
25 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 b artikla
Sisällön moderointi

1. Palveluntarjoaja voi itse poistaa vain 
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laitonta sisältöä erittäin suurella 
verkkoalustalla.
2. Käyttäjä voi estää ja poistaa sen alustan 
osan sisältöä, jota hän valvoo, esimerkiksi 
julkaisuihinsa lähetettyjä kommentteja.

Or. en

Tarkistus 522
Jessica Stegrud, Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
25 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 c artikla
Peitetty poissulkeminen

Peitetyn poissulkemisen käytäntö, jonka 
mukaan käyttäjä voi edelleen käyttää ja 
julkaista sisältöä erittäin suurella 
verkkoalustalla mutta sisällön levittämistä 
on huomattavasti vähennetty, on kielletty.

Or. en

Tarkistus 523
Jessica Stegrud, Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
25 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 d artikla
Algoritmit ja poliittiset näkemykset

Erittäin suuren verkkoalustan algoritmi, 
joka valitsee näytettävän sisällön, ei saa 
missään oloissa suosia tiettyjä poliittisia 
näkemyksiä tai saattaa niitä epäedulliseen 
asemaan.
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Or. en

Tarkistus 524
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Riskinarviointi Ihmisoikeuksia koskeva ennakkoarviointi

Or. en

Tarkistus 525
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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. Riskinarviointi on eriteltävä 
niiden jäsenvaltioiden mukaan, joissa 
palveluja tarjotaan sekä koko unionin 
osalta. Riskinarviointi on kohdennettava 
niiden palveluihin, ja siinä on otettava 
huomioon seuraavat järjestelmäriskit:

Or. en

Tarkistus 526
Eva Kaili
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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 ja 
toimista, mukaan lukien 
liiketoimintamalliohjatut käytännöt ja 
teknologian suunnittelua koskevat 
päätökset, unionissa. Riskinarviointi on 
kohdennettava niiden palveluihin, ja siinä 
on otettava huomioon seuraavat 
järjestelmäriskit:

Or. en

Tarkistus 527
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

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. Ihmisoikeuksia koskeva 
ennakkoarviointi on kohdennettava niiden 
palveluihin, ja siinä on otettava huomioon 
seuraavat järjestelmäriskit:

Or. en
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Tarkistus 528
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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. Riskinarviointi on 
kohdennettava niiden palveluihin ja 
toimintaan, ja siinä on otettava huomioon 
seuraavat järjestelmäriskit:

Or. en

Perustelu

Riskinarvioinnissa olisi käsiteltävä sellaisia kielteisiä vaikutuksia perusoikeuksiin, jotka 
aiheutuvat erittäin suurten verkkoalustojen harjoittamasta toiminnasta, ei vain niiden 
tarjoamista palveluista.

Tarkistus 529
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laittoman sisällön levittäminen 
näiden palvelujen kautta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Laittoman sisällön levittäminen on aina riski
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Tarkistus 530
Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laittoman sisällön levittäminen 
näiden palvelujen kautta;

a) laittoman sisällön levittäminen 
näiden palvelujen kautta; erittäin suurten 
verkkoalustojen on tehtävä ero väitetysti, 
selvästi ja todistetusti laittoman sisällön 
välillä;

Or. en

Tarkistus 531
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

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-elämän 
kunnioittamista, sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta, syrjintäkieltoa ja 
lapsen oikeuksia koskevien 
perusoikeuksien käyttämiseen;

b) mahdolliset kielteiset vaikutukset 
perusoikeuskirjan 7, 11, 21 ja 24 artiklassa 
vahvistettujen yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamista, sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta, median 
vapautta ja moniarvoisuutta, 
syrjintäkieltoa ja lapsen oikeuksia 
koskevien perusoikeuksien käyttämiseen 
sekä mihin tahansa muuhun 
perusoikeuskirjassa vahvistettuun 
ihmisoikeuteen tai vapauteen, johon 
näillä järjestelmillä voi olla kielteisiä 
vaikutuksia nyt tai tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 532
Robert Roos, Jessica Stegrud
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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-elämän 
kunnioittamista, sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta, syrjintäkieltoa ja 
lapsen oikeuksia koskevien 
perusoikeuksien käyttämiseen;

b) mahdolliset kielteiset vaikutukset 
perusoikeuskirjan 7, 11, 21 ja 24 artiklassa 
vahvistettujen yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamista, sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta, syrjintäkieltoa ja 
lapsen oikeuksia koskevien 
perusoikeuksien käyttämiseen, erityisesti 
sananvapauden osalta;

Or. en

Tarkistus 533
Eva Kaili

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-elämän 
kunnioittamista, sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta, syrjintäkieltoa ja 
lapsen oikeuksia koskevien 
perusoikeuksien käyttämiseen;

b) mahdolliset kielteiset vaikutukset 
muun muassa perusoikeuskirjan 7, 11, 21, 
24 ja 28 artiklassa vahvistettujen yksityis- 
ja perhe-elämän kunnioittamista, 
sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, 
syrjintäkieltoa ja lapsen oikeuksia ja 
kuluttajansuojaa koskevien 
perusoikeuksien käyttämiseen;

Or. en

Tarkistus 534
Adam Jarubas, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mahdolliset kielteiset vaikutukset b) mahdolliset kielteiset vaikutukset 
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perusoikeuskirjan 7, 11, 21 ja 24 artiklassa 
vahvistettujen yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamista, sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta, syrjintäkieltoa ja 
lapsen oikeuksia koskevien 
perusoikeuksien käyttämiseen;

perusoikeuskirjan 7, 11, 21 ja 24 artiklassa 
vahvistettujen yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamista, sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta, median 
vapautta ja moniarvoisuutta, 
syrjintäkieltoa ja lapsen oikeuksia 
koskevien perusoikeuksien käyttämiseen;

Or. en

Tarkistus 535
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo Calenda, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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-elämän 
kunnioittamista, sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta, syrjintäkieltoa ja 
lapsen oikeuksia koskevien 
perusoikeuksien käyttämiseen;

b) mahdolliset kielteiset vaikutukset 
muun muassa perusoikeuskirjan 7, 11, 21 
ja 24 artiklassa vahvistettujen yksityis- ja 
perhe-elämän kunnioittamista, 
sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, 
syrjintäkieltoa ja lapsen oikeuksia 
koskevien perusoikeuksien käyttämiseen;

Or. en

Tarkistus 536
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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-
elämän kunnioittamista, sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta, syrjintäkieltoa ja 
lapsen oikeuksia koskevien 

b) mahdolliset kielteiset vaikutukset 
erityisesti perusoikeuskirjassa 
vahvistettujen yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamista, sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta, syrjintäkieltoa, 
algoritmisia vinoumia ja lapsen oikeuksia 
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perusoikeuksien käyttämiseen; koskevien perusoikeuksien käyttämiseen;

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaaminen

Tarkistus 537
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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) palvelun toimintahäiriö tai 
tahallinen manipulointi, mukaan lukien 
palvelun automatisoitu hyödyntäminen, 
jolla on tosiasiallisia tai ennakoitavissa 
olevia kielteisiä vaikutuksia 
perusoikeuksiin. 

Or. en

Perustelu

Ennustettavuuden ja relevanttien seurausten varmistaminen

Tarkistus 538
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) palvelun tahallinen manipulointi, 
mukaan lukien palvelun epäaito käyttö tai 

c) tosiasialliset tai ennakoitavissa 
olevat systeemiset kielteiset vaikutukset 
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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.

kansanterveyden suojeluun, alaikäisiin tai 
kansalaiskeskusteluun taikka tosiasiallisia 
tai ennakoitavissa olevia vaikutuksia 
vaalimenettelyihin ja yleiseen 
turvallisuuteen, mukaan lukien muun 
muassa niiden palvelun tahallisen 
manipuloinnin riski epäaidon käytön tai 
palvelun automaattisen hyödyntämisen 
keinoin.

Or. en

Tarkistus 539
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Carlo 
Calenda, Adriana Maldonado López

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) tosiasialliset tai ennakoitavissa 
olevat kielteiset vaikutukset 
kansanterveyden suojeluun, alaikäisiin tai 
kansalaiskeskusteluun taikka tosiasiallisia 
tai ennakoitavissa olevia vaikutuksia 
vaalimenettelyihin ja yleiseen 
turvallisuuteen, erityisesti liittyen niiden 
palvelun tahallisen manipuloinnin riskiin, 
mukaan lukien epäaidon käytön tai 
palvelun automaattisen hyödyntämisen 
keinoin.

Or. en

Perustelu

Erittäin suurien verkkoalustojen palvelut voivat aiheuttaa systeemisiä riskejä 
”kansanterveyden suojeluun, alaikäisiin tai kansalaiskeskusteluun taikka tosiasiallisia tai 
ennakoitavissa olevia vaikutuksia vaalimenettelyihin ja yleiseen turvallisuuteen” riippumatta 
siitä, onko niitä manipuloitu vai ei.

Tarkistus 540
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
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Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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) palvelun tahallinen manipulointi, 
mukaan lukien palvelun epäaito käyttö, 
syvähuijaukset 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.

Or. en

Tarkistus 541
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c a) valmius osallistua 37 artiklassa 
tarkoitettuihin kriisisäännöstöihin;

Or. en

Perustelu

Muutos tarvitaan, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus 37 artiklan kanssa.

Tarkistus 542
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) disinformaation levittäminen 
näiden palvelujen kautta.

Or. en

Tarkistus 543
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 niiden sisällön 
moderointijärjestelmien, 
suosittelujärjestelmien ja mainosten 
valinta- ja esitysjärjestelmien vaikutukset.

Or. en

Perustelu

Olemassa olemien ongelmien torjuminen

Tarkistus 544
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
riskinarviointeja tehdessään otettava 

2. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
riskinarviointeja tehdessään otettava 
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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.

erityisesti huomioon, miten niiden sisällön 
moderointijärjestelmät, 
suosittelujärjestelmät ja mainosten valinta- 
ja esitysjärjestelmät vaikuttavat 1 kohdassa 
tarkoitettuihin järjestelmäriskeihin, mukaan 
lukien laittoman sisällön, kuluttajien 
oikeuksien mahdollinen rikkominen ja 
verkkoalustan ehtojen kanssa 
yhteensopimattoman tiedon mahdollinen 
nopea ja laaja leviäminen.

Or. en

Tarkistus 545
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

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 
pakollisia ihmisoikeuksia koskevia 
ennakkoarviointeja 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.

Or. en

Tarkistus 546
Robert Roos, Jessica Stegrud

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erittäin suurten verkkoalustojen on 2. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
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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.

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

Or. en

Tarkistus 547
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta varmistetaan korkea-
asteinen julkinen valvonta ja avoimuus, 
nämä vuosittaiset riskinarvioinnit olisi 
tehtävä mahdollisimman avoimiksi 
käyttämällä avoimesti saatavilla olevia 
tietoja. Riskinarvioinnin tulokset ja 
tausta-asiakirjat on toimitettava 
lautakunnalle ja laitoksen digitaalisten 
palvelujen koordinaattorille. 
Riskinarvioinnin tiivistelmä on saatettava 
julkisesti saataville helposti 
saavutettavassa muodossa.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden takaaminen

Tarkistus 548
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Riskinarvioinnit on suunniteltava 
yhdessä palvelun vastaanottajien 
edustajien, sellaisten ryhmien edustajien, 
joihin niiden palvelut mahdollisesti 
vaikuttavat, riippumattomien 
asiantuntijoiden ja kansalaisjärjestöjen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 549
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Näiden pakollisten perusoikeuksia 
koskevien ennakkoarviointien tiivistelmä 
tai lyhennetty versio olisi saatettava 
julkisesti saataville ja helposti saataville. 
Kaikki tiedot täytyy toimittaa digitaalisten 
palvelujen koordinaattoreille ja 
kansallisille viranomaisille, joilla on 
asiaankuuluvaa asiantuntemusta. 
Tiivistelmä on saatettava vastaavasti 
helposti saataville mahdolliselle voittoa 
tavoittelemattomalle elimelle, järjestölle 
tai yhdistykselle, joka on asianmukaisesti 
perustettu jäsenvaltion lain mukaisesti, 
jolla on sääntömääräiset tavoitteet, jotka 
ovat yleisen edun mukaisia, ja joka on 
aktiivinen kuluttajien oikeuksien tai 
perusoikeuksien ja -vapauksien suojelun 
alalla henkilötietojen suojaamisen, 
sananvapauden ja mielipiteenvapauden, 
tietojen saatavuuden, kuluttajansuojan, 
yhdenvertaista kohtelua koskevan 
oikeuden ja syrjintäkiellon osalta, tämän 
asetuksen 28 artiklassa tarkoitettuja 
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riippumattomia tarkastuksia varten. 
Komission riippumaton täytäntöönpano- 
ja valvontayksikkö tarkastaa ne ja 
lautakunnan olisi hallinnoitava ja 
saatettava julkisesti saataville 
tarkastettujen subjektien luettelo.

Or. en

Tarkistus 550
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 suuret verkkoalustat voivat 
ottaa käyttöön kohtuullisia, oikeasuhteisia 
ja tehokkaita toimenpiteitä, jotka 
lakkauttavat, estävät ja lieventävät 26 
artiklan mukaisesti yksilöityjä erityisiä 
järjestelmäriskejä. Tällaisia toimenpiteitä 
voivat olla tapauksen mukaan esimerkiksi 
seuraavat:

Or. en

Perustelu

Selvyyden ja takeiden varmistaminen

Tarkistus 551
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
otettava käyttöön kohtuullisia, 
oikeasuhteisia ja tehokkaita 

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

riskinhallintatoimenpiteitä, jotka estävät ja 
lieventävät 26 artiklan mukaisesti 
yksilöityjä erityisiä järjestelmäriskejä. 
Tällaisia toimenpiteitä voivat olla 
tapauksen mukaan esimerkiksi seuraavat:

Or. en

Tarkistus 552
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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 toimenpiteitä, 
jotka lakkauttavat, estävät ja lieventävät 
26 artiklan mukaisesti yksilöityjä erityisiä 
järjestelmäriskejä. Tällaisia toimenpiteitä 
voivat olla tapauksen mukaan esimerkiksi 
seuraavat:

Or. en

Perustelu

Erittäin suuret verkkoalustat eivät vain lievennä vaan myös lakkauttavat ja estävät haitallisia 
vaikutuksia ihmisoikeuksiin johdonmukaisesti yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien 
YK:n ohjaavien periaatteiden kanssa.

Tarkistus 553
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) sisällön moderointijärjestelmien tai 
suosittelujärjestelmien, alustojen 
päätöksentekoprosessien, niiden palvelujen 
ominaisuuksien tai toiminnan tai niiden 
ehtojen mukauttaminen;

a) sisällön moderointijärjestelmien tai 
suosittelujärjestelmien, alustojen 
päätöksentekoprosessien, niiden palvelujen 
ominaisuuksien tai toiminnan tai niiden 
ehtojen mukauttaminen, mukaan lukien 
muun muassa niiden sisällön 
suosittelualgoritmien 
uudelleensuunnittelu 26 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa tunnistettujen 
riskien vähentämiseksi ja lieventämiseksi, 
jotta huomion säilyttämiselle asetetaan 
vähemmän painoarvoa ja perus- ja 
ihmisoikeuksien suojelua painotettaisiin 
enemmän ja varmistetaan asianmukainen 
merkintä ja ilmoittaminen niiden 
palvelussa olevan laillisen mutta 
haitallisen sisällön käyttäjille;

Or. en

Tarkistus 554
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sisällön moderointijärjestelmien tai 
suosittelujärjestelmien, alustojen 
päätöksentekoprosessien, niiden palvelujen 
ominaisuuksien tai toiminnan tai niiden 
ehtojen mukauttaminen;

a) sisällön moderointijärjestelmien tai 
suosittelujärjestelmien, alustojen 
päätöksentekoprosessien, niiden palvelujen 
ja toimintojen ominaisuuksien tai 
toiminnan tai niiden ehtojen 
mukauttaminen;

Or. en

Perustelu

Riskinarvioinnissa olisi käsiteltävä sellaisia kielteisiä vaikutuksia perusoikeuksiin, jotka 
aiheutuvat erittäin suurten verkkoalustojen harjoittamasta toiminnasta, ei vain niiden 
tarjoamista palveluista.
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Tarkistus 555
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a a) sellaisten sisällön moderointia 
koskevien toimintatapojen ja käytäntöjen 
hyväksyminen, joihin ei kuulu yksilöiden 
käyttäytymisen seurantaa tai profilointia, 
jolleivat verkkoalustat voi osoittaa 
ihmisoikeuksia koskevan 
ennakkoarvioinnin perusteella, että 
tällaiset toimenpiteet ovat ehdottoman 
välttämättömiä 26 artiklassa 
tunnistettujen järjestelmäriskien luokkien 
torjumiseksi ja ne ovat asetuksen (EU) 
2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY 
mukaisia;

Or. en

Tarkistus 556
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a a) riittävän henkilökunnan 
varmistaminen ilmoitusten ja valituksen 
käsittelemiseksi; 

Or. en

Perustelu

Sääntöjen soveltamiseen tarvittavien asianmukaisten keinojen varmistaminen.
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Tarkistus 557
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) alustan sisäisten prosessien tai sen 
toimintojen valvonnan tehostaminen 
erityisesti järjestelmäriskin 
havaitsemiseksi;

c) alustan sisäisten prosessien tai sen 
toimintojen valvonnan tehostaminen 
erityisesti pakollisen ihmisoikeuksia 
koskevan ennakkoarvioinnin 
suorittamiseksi, mukaan lukien muun 
muassa sen varmistamiseksi, että 
tietoaineistot, joissa informoidaan riskin 
havaitsemisesta, esitetään kaikilla asiaan 
liittyvillä kielillä, joilla palvelut toimivat, 
ja tavalla, jolla edistetään 
monimuotoisuutta ja osallisuutta ja jolla 
ei loukata vapautta koskevia 
perusoikeuksia ja joka ei ole syrjivä;

Or. en

Tarkistus 558
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yhteistyön aloittaminen tai 
mukauttaminen 19 artiklan mukaisten 
luotettavien ilmoittajien kanssa;

d) yhteistyön mukauttaminen 19 
artiklan mukaisten luotettavien ilmoittajien 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 559
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kohdennetut toimenpiteet 
ympäristöriskien lieventämiseksi ja 
kestävyyden edistämiseksi niiden 
palveluissa ja kriteerien vahvistaminen 
energiaomavaraiset digitaaliset palvelut.

Or. en

Perustelu

Sen varmistaminen, että säädös mukautetaan kaksoissiirtymäpolitiikan kanssa.

Tarkistus 560
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) yhteistyön aloittaminen tai 
mukauttaminen muiden verkkoalustojen 
kanssa 35 artiklassa tarkoitettujen 
käytännesääntöjen ja 37 artiklassa 
tarkoitettujen kriisisäännöstöjen avulla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden edellyttämä muutos.

Tarkistus 561
Robert Roos, Jessica Stegrud

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus
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e) yhteistyön aloittaminen tai 
mukauttaminen muiden verkkoalustojen 
kanssa 35 artiklassa tarkoitettujen 
käytännesääntöjen ja 37 artiklassa 
tarkoitettujen kriisisäännöstöjen avulla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 562
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Riskinhallintatoimenpiteet on 
suunniteltava yhdessä palvelun 
vastaanottajien edustajien, sellaisten 
ryhmien edustajien, joihin niiden palvelut 
mahdollisesti vaikuttavat, 
riippumattomien asiantuntijoiden ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa.

Or. en

Tarkistus 563
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Lautakunta julkaisee yhteistyössä 
komission kanssa kerran vuodessa kattavan 
kertomuksen, jossa on seuraavat tiedot:

2. Lautakunta julkaisee yhteistyössä 
komission kanssa kerran vuodessa kattavan 
kertomuksen. Lautakunnan kertomukset 
on eriteltävä niiden jäsenvaltioiden 
mukaan, joissa järjestelmäriskejä ilmenee 
sekä koko unionin osalta. Kertomukset 
julkaistaan unionin jäsenvaltioissa 
kaikilla virallisilla kielillä. Kertomuksissa 
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on seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 564
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) erittäin suuria verkkoalustoja 
koskevat parhaat toimintatavat 
tunnistettujen järjestelmäriskien 
torjumiseksi.

b) erittäin suuria verkkoalustoja 
koskevat parhaat toimintatavat 
tunnistettujen järjestelmäriskien 
lakkauttamiseksi, estämiseksi ja 
torjumiseksi.

Or. en

Tarkistus 565
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut 
kertomukset on levitettävä yleisölle ja 
niiden on sisällettävä standardisoidut 
avoimet tiedot, joissa kuvataan 
järjestelmäriskit, erityisesti 
perusoikeuksiin kohdistuvat riskit.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden takaaminen
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Tarkistus 566
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

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

3. Lautakunta voi yhteistyössä 
digitaalisten palvelujen koordinaattorien 
kanssa antaa yleisiä ohjeita 1 kohdan 
soveltamisesta erityisten riskien osalta, 
erityisesti parhaiden toimintatapojen 
esittämiseksi ja mahdollisten 
toimenpiteiden suosittelemiseksi, ottaen 
asianmukaisesti huomioon toimenpiteiden 
mahdolliset vaikutukset kaikkien 
osapuolten perusoikeuskirjassa 
vahvistettuihin perusoikeuksiin. Näitä 
ohjeita laatiessaan lautakunta, yhteistyössä 
komission riippumattoman 
täytäntöönpano- ja valvontayksikön 
kanssa, järjestää julkisia kuulemisia.

Or. en

Tarkistus 567
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
toimenpiteiden suosittelemiseksi, ottaen 
asianmukaisesti huomioon toimenpiteiden 
mahdolliset vaikutukset kaikkien 
osapuolten perusoikeuskirjassa 
vahvistettuihin perusoikeuksiin. Näitä 

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

suosituksia laatiessaan komissio järjestää 
julkisia kuulemisia.

Or. en

Perustelu

Sen varmistaminen, että oikeat työkalut otetaan käyttöön

Tarkistus 568
Eva Kaili

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

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

Or. en

Tarkistus 569
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Laajamittaiseen seurantaan 
perustuvan kohdennetun mainonnan 
vaiheittaista kieltämistä on myös 
harkittava.
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Or. en

Tarkistus 570
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
27 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a artikla
Tiedotusvälineiden vapauteen ja 

moniarvoisuuteen kohdistuvien riskien 
torjuminen

1. Jos esiin nousee erityisiä 
järjestelmäriskejä sananvapauden 
harjoittamisen ja tiedotusvälineiden 
vapauden ja moniarvoisuuden osalta 26 
artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, erittäin suurien 
verkkoalustojen on varmistettava, että 
näiden perusoikeuksien harjoittaminen 
suojataan aina riittävästi ja tehokkaasti. 
2. Jos erittäin suuret verkkoalustat 
sallivat direktiivin (EU) 2019/790 2 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
lehtijulkaisujen, direktiivin 2010/13/EU 1 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tai muun sellaisen 
toimituksellisen median levittämisen, joka 
on julkaistu sovellettavan unionin ja 
kansallisen lainsäädäntöä noudattaen ja 
toimituksellisen vastuun alaisena ja 
sellaisen lehtikustantajan, 
audiovisuaalisen tai muun mediapalvelun 
tarjoajan valvonnassa, joka voidaan 
asettaa vastuuseen jäsenvaltion 
lainsäädännön nojalla, alustojen on 
kiellettyä poistaa tällainen sisältö tai 
palvelut, estää niihin pääsy, keskeyttää ne 
tai muulla tavoin puuttua niiden 
tarjoamiseen tai keskeyttää tai lopettaa 
palvelun tarjoajien tilit sillä perusteella, 
että tällainen sisältö on väitetysti niiden 
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ehtojen vastaista. 
3. Erittäin suurien verkkoalustojen on 
varmistettava, että niiden sisällön 
moderointi, niiden 
päätöksentekoprosessit, niiden palvelujen 
ominaisuudet ja toiminta sekä niiden 
ehdot ja suosittelujärjestelmät ovat 
objektiivisia, oikeudenmukaisia ja 
syrjimättömiä.

Or. en

Tarkistus 571
Adam Jarubas, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
27 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a artikla
Tiedotusvälineiden vapauteen ja 

moniarvoisuuteen kohdistuvien riskien 
torjuminen

1. Jos esiin nousee erityisiä 
järjestelmäriskejä sananvapauden 
harjoittamisen ja tiedotusvälineiden 
vapauden ja moniarvoisuuden osalta 26 
artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, erittäin suurien 
verkkoalustojen on varmistettava, että 
näiden perusoikeuksien harjoittaminen 
suojataan aina riittävästi ja tehokkaasti.
2. Erittäin suurien verkkoalustojen on 
varmistettava, että niiden sisällön 
moderointi, niiden 
päätöksentekoprosessit, niiden palvelujen 
ominaisuudet ja toiminta sekä niiden 
ehdot ja suosittelujärjestelmät ovat 
objektiivisia, oikeudenmukaisia ja 
syrjimättömiä.

Or. en
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Tarkistus 572
Eva Kaili

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 ja 
pienemmän kokoisille verkkoalustoille on 
tehtävä niiden omalla kustannuksella 
vähintään kerran vuodessa tarkastus, joissa 
arvioidaan seuraavien noudattamista:

Or. en

Tarkistus 573
Robert Roos

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 kerran vuodessa tarkastus, joissa 
arvioidaan III luvussa säädettyjen 
velvoitteiden noudattamista:

Or. en

Tarkistus 574
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

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 kerran vuodessa riippumaton 
tarkastus, joissa arvioidaan seuraavien 
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noudattamista:

Or. en

Tarkistus 575
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 kerran vuodessa riippumaton 
tarkastus, joissa arvioidaan seuraavien 
noudattamista:

Or. en

Perustelu

Artiklan mukauttaminen otsikkoon.

Tarkistus 576
Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) III luvussa säädetyt velvoitteet; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 577
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) III luvussa säädetyt velvoitteet; a) III luvussa säädetyt velvoitteet; 
niiden olisi sisällettävä erittäin suurien 
verkkoalustojen toimeenpanemien 
prosessien ja menettelyjen tarkastuksen;

Or. en

Tarkistus 578
Robert Roos, Jessica Stegrud

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 35 ja 36 artiklassa tarkoitettujen 
käytännesääntöjen ja 37 artiklassa 
tarkoitettujen kriisisäännöstöjen 
mukaisesti tehdyt sitoumukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 579
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tarkastukset on suoritettava 
vähintään seuraavien osalta:
i. palvelun ehtojen selkeys, 
johdonmukaisuus ja niiden 
täytäntöönpanon ennustettavuus 
erityisesti perusoikeuskirjassa 
vahvistettujen sovellettavien 
perusoikeuksien kannalta;
ii. avoimuusraportointivelvollisuuksien, 
sellaisina kuin ne esitetty 13, 23, 24 ja 30 
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artiklassa, täydellisyys, menetelmä ja 
johdonmukaisuus, sekä korkeimpien 
mahdollisten standardien noudattaminen 
avoimuusraportoinnissa;
iii. tarjoajien jälkitoimien virheettömyys, 
ennakoitavuus ja selvyys palvelun 
vastaanottajille ja ilmoituksen toimittajille 
laittoman sisällön ja palvelun ehtojen 
rikkomisien ja poistettujen tietojen 
luokituksen (laiton tai ehtojen 
rikkominen) virheettömyyden osalta;
iv. sisäiset ja ulkopuoliset 
valitustenkäsittelyjärjestelmät
v. vuorovaikutus luotettavien ilmoittajien 
kanssa ja virheettömyyden, vasteaikojen, 
tehokkuuden ja sen, onko viitteitä 
väärinkäytöstä, riippumaton arviointi;
vi. huolellisuus elinkeinonharjoittajien 
jäljitettävyyden tarkistamisen osalta;
vii. käytännesääntöjen tehokkuus ja 
noudattaminen;
viii. tietojen riittävyys, tietojen luomisen 
vähentäminen yleisesti ja tietoliikenteen 
vähentäminen aina kun mahdollista, 
mihin kuuluu erityisesti toimintaan 
liittyvän sähkönkulutuksen ja 
datakeskusten resurssien vähentäminen 
27 artiklassa tarkoitetun mukaisesti;
ix. valmius osallistua 37 artiklassa 
tarkoitettuihin kriisisäännöstöihin;
Edellä i–vii kohdassa mainittujen 
aiheiden tarkastukset voidaan yhdistää, 
jos tarkastukset suorittavalla 
organisaatiolla on aihekohtaista 
asiantuntemusta käsillä olevissa 
aihepiireissä.

Or. en

Perustelu

Selvän oikeudellisen ohjeen käyttöönotto
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Tarkistus 580
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaiset 
tarkastukset suorittavien organisaatioiden 
on täytettävä seuraavat vaatimukset:

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaiset 
tarkastukset suorittavien voittoa 
tavoittelemattomien elinten, organisaation 
tai yhdistyksen, joka on perustettu 
asianmukaisesti jäsenvaltion lain 
mukaisesti, on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:

Or. en

Tarkistus 581
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaiset 
tarkastukset suorittavien organisaatioiden 
on täytettävä seuraavat vaatimukset:

2. Edellä olevan 1 kohdan ja 1 a 
kohdan mukaiset tarkastukset suorittavien 
organisaatioiden on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:

Or. en

Perustelu

Viittauksen mukauttaminen

Tarkistus 582
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) ne ovat riippumattomia kyseessä 
olevasta erittäin suuresta verkkoalustasta;

a) ne ovat riippumattomia kyseessä 
olevasta erittäin suuresta verkkoalustasta ja 
ne eivät ole tarjonneet muuta palvelua 
alustalle edellisen 12 kuukauden aikana.

Or. en

Tarkistus 583
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niillä on toteen näytetty 
objektiivisuus ja ammattietiikka, jotka 
perustuvat erityisesti käytännesääntöjen 
tai asianmukaisten standardien 
noudattamiseen.

c) niillä on toteen näytetty 
objektiivisuus ja ammattietiikka ja 
kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan 
kehyksen noudattamisen osalta 
läpinäkyvä maine, jotka perustuvat 
erityisesti EU:n perusoikeuskirjan, YK:n 
ohjaavien periaatteiden ja yritystoimintaa 
ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n 
suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskevan 
EU:n varjotoimintasuunnitelman 
noudattamiseen.

Or. en

Tarkistus 584
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

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

Komission teksti Tarkistus

c a) eivät ole tarkastaneet samaa 
erittäin suurta verkkoalustaa useammin 
kuin kolmena peräkkäisenä vuotena.
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Or. en

Tarkistus 585
Eva Kaili

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

Komission teksti Tarkistus

c a) on todistettu asiantuntemus ja 
maine sisällön moderoinnin 
arviointiprosesseissa.

Or. en

Tarkistus 586
Eva Kaili

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Tarkastukset tekevien 
organisaatioiden on laadittava kustakin 
tarkastuksesta tarkastuskertomus. 
Kertomus on laadittava kirjallisesti, ja 
siihen on sisällyttävä vähintään seuraavat 
tiedot:

3. Tarkastukset tekevien 
organisaatioiden on laadittava kustakin 
tarkastuksesta tarkastuskertomus. 
Tarkastajien on oltava luotettuja 
organisaatioita, jotka kuuluvat uuden 
sääntelyjärjestelmän piiriin. Niillä on 
oltava riittävästi politiikkaosaamista ja 
kokemusta tarkastusten suorittamisesta 
luomalla tarkkoja ja luotettavia 
kertomuksia, jotka vastaavat kansallisia ja 
alueellisia vaatimuksia. Tarkastajien on 
oltava toimialasta ja hallinnosta 
riippumattomia. Kertomus on laadittava 
kirjallisesti, ja siihen on sisällyttävä 
vähintään seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 587
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Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jos tarkastuslausunto ei ole 
myönteinen, toimintasuosituksia 
erityisistä toimenpiteistä vaatimusten 
noudattamiseksi.

f) jos tarkastuslausunto on kielteinen, 
suosituksia erityisistä toimenpiteistä 
vaatimusten noudattamiseksi ja aikataulut 
riskiperusteiselle korjaamiselle, jossa 
keskitytään ensisijaisesti sellaisten 
ongelmien korjaamiseen, joista voi 
mahdollisesti aiheutua eniten haittaa 
palvelun käyttäjille.

Or. en

Tarkistus 588
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) jos tarkastuksia suorittavilla 
organisaatioilla ei ole riittävästi tietoa 
lausunnon laatimiseksi tarkastettujen 
seikkojen uutuuden vuoksi, 
asiaankuuluva vastuuvapauslauseke.

Or. en

Tarkistus 589
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus
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4. Erittäin suurten verkkoalustojen, 
joista tehty tarkastuskertomus ei ole 
myönteinen, on otettava asianmukaisesti 
huomioon niille annetut 
toimintasuositukset ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet suositusten 
täytäntöönpanemiseksi. Niiden on 
kuukauden kuluessa näiden suositusten 
vastaanottamisesta laadittava tarkastuksen 
täytäntöönpanokertomus, jossa esitetään 
kyseiset toimenpiteet. Jos ne eivät pane 
toimintasuosituksia täytäntöön, niiden on 
esitettävä tarkastuksen 
täytäntöönpanokertomuksessa syyt siihen 
sekä mahdolliset vaihtoehtoiset 
toimenpiteet, joita ne ovat toteuttaneet 
havaittujen sääntöjenvastaisuuksien 
korjaamiseksi.

4. Erittäin suurten verkkoalustojen, 
joista tehty tarkastuskertomus sisältää 
todisteita järjestelmäriskeistä, jotka 
johtuvat niiden palvelujen toiminnasta ja 
käytöstä unionissa, on otettava 
asianmukaisesti huomioon niille annetut 
toimintasuositukset ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet suositusten 
täytäntöönpanemiseksi. Niiden on 
kuukauden kuluessa näiden suositusten 
vastaanottamisesta laadittava tarkastuksen 
täytäntöönpanokertomus, jossa esitetään 
kyseiset toimenpiteet. Jos ne eivät pane 
toimintasuosituksia täytäntöön, niiden on 
esitettävä tarkastuksen 
täytäntöönpanokertomuksessa syyt siihen 
sekä mahdolliset vaihtoehtoiset 
toimenpiteet, joita ne ovat toteuttaneet 
havaittujen sääntöjenvastaisuuksien 
korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 590
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tarkastukset on välittömästi 
niiden päätyttyä toimitettava digitaalisten 
palvelujen koordinaattoreille, Euroopan 
unionin perusoikeusvirastolle ja 
komissiolle. Tarkastuksen tulokset 
julkistetaan arkaluonteisia tietoja lukuun 
ottamatta. Digitaalisten palvelujen 
koordinaattorit, Euroopan unionin 
perusoikeusvirasto ja komissio voivat 
kommentoida tarkastuksia julkisesti.

Or. en
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Perustelu

Avoimuutta koskevista säännöksistä huolehtiminen

Tarkistus 591
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Digitaalisten palvelujen 
koordinaattorien on toimitettava niiden 
toimivaltaan kuuluville erittäin suurille 
verkkoalustoille vuotuinen 
tarkastussuunnitelma, jossa esitetään 
tulevan tarkastusjakson tärkeimmät 
painopisteet.

Or. en


