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LYHYET PERUSTELUT

Komissio on digipalvelusäädöstä koskevassa ehdotuksessaan esittänyt erilaisia keinoja, joiden 
avulla voidaan suojella ihmisten perusoikeuksia verkossa ja asettaa verkkoalustoille vahvempi 
avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen liittyvä velvoite.

Tämän uuden asetuksen tavoitteena olisi oltava lujittaa demokratiaa, lisätä reilua kilpailua ja 
vauhdittaa innovointia. Digitaalisessa maailmassa on noudatettava aivan samoja 
eurooppalaisia arvoja kuin yhteiskunnissamme: demokratian, sananvapauden ja 
ihmisoikeuksien arvoja. Sen, mikä on laitonta verkon ulkopuolella, olisi oltava laitonta myös 
verkossa. Eurooppalaisille yrityksille ja etenkin pk-yrityksille on niin ikään ensiarvoisen 
tärkeää, että kolmansiin maihin sijoittautuneet mutta sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja sääntöjä kuin nekin.

Käsittelen tässä lausuntoluonnoksessa ainoastaan ITRE-valiokunnan toimivaltaan kuuluvia 
asetuksen osia. Tämä on ollut tietoinen valinta, ja kehotankin kaikkia valmistelijoita ja muita 
kollegoita toimimaan samoin, kun he analysoivat komission ehdotusta ja esittävät siihen 
muutoksia. Meillä teollisuudesta, tutkimuksesta, energia-asioista, tieto- ja viestintätekniikasta 
sekä pk-yrityksistä vastaavan parlamentin valiokunnan jäsenillä on suuri kiinnostus asetusta 
kohtaan ja selkeä toimivalta monilla sen osa-alueilla, mutta meidän olisi myös tunnustettava 
muiden yhteistyöhön osallistuvien valiokuntien ja asian käsittelyä johtavan valiokunnan 
tärkeä rooli.

Ehdotus sisältää velvoitteita poistaa alustoilta laiton sisältö, yrityskäyttäjien jäljitettävyyden, 
keinoja kyseenalaistaa moderointipäätökset ja tutkijoiden pääsyn tietoihin. Meidän on 
asetuksen monissa osissa löydettävä oikea tasapaino erilaisten oikeutettujen etujen ja 
perustelujen välille. Olen analysoinut tarkkaan komission ehdotuksen ja katson, että monissa 
tapauksissa komissio on ehdotuksessaan tehnyt oikeutetun ja hyvin perustellun valinnan. En 
esitä muutoksia näihin säännöksiin, vaikka katsonkin, että monet niistä kuuluvat ITRE-
valiokunnan toimivaltaan.

Keskityn lausuntoluonnoksessani siihen, miten suuria hallinnollisia rasitteita ja vaatimuksia 
asetamme paitsi suurille yrityksille myös – ja erityisesti – pienille yrityksille. Olen 
lausuntoluonnoksessa ottanut esille useita vaatimuksia, joita ei niiden luonteen, niiden 
yksityiskohtaisuuden tai niiden noudattamisesta aiheutuvien odotettavissa olevien 
kustannuksen vuoksi pitäisi soveltaa mikroyrityksiin eikä pieniin yrityksiin. Tämä uskoakseni 
noudattelee hyvin myös sitä palautetta, jota olen saanut eri poliittisilta ryhmiltä ennen tämän 
lausuntoluonnoksen julkistamista.

Sen lisäksi, että olen halunnut keskittyä mikroyrityksiin ja pieniin yrityksiin, olen tehnyt 
ehdotukseen tiettyjä, luonteeltaan teknisempiä täsmennyksiä ja muutoksia. Meidän olisi 
varmistettava, että tässä asetuksessa asettamamme vaatimukset ovat selkeitä ja antavat 
yrityksille ja kuluttajille tarvittavan oikeusvarmuuden. Lisäksi meidän olisi huolehdittava 
siitä, että tässä lainsäädännössä käyttöön ottamamme mekanismit ovat tehokkaita ja 
tarkoituksenmukaisia.

TARKISTUKSET
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Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 2
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tässä asetuksessa käytetyn 
”levittäminen yleisölle” -käsitteen olisi 
sisällettävä tiedon saattaminen 
mahdollisesti rajattoman ihmismäärän 
saataville eli tiedon saattaminen helposti 
käyttäjien saataville yleisesti siten, ettei 
tiedot toimittavalta palvelun 
vastaanottajalta edellytetä mitään 
toimenpiteitä, riippumatta siitä, 
tutustuvatko nämä henkilöt tosiasiassa 
kyseiseen tietoon. Pelkkää mahdollisuutta 
luoda tietyn palvelun käyttäjäryhmiä ei 
tulisi itsessään ymmärtää siten, että tällä 
tavoin levitettyjä tietoja ei levitetä 
yleisölle. Käsitteen ulkopuolelle olisi 
kuitenkin jätettävä tietojen levittäminen 
suljetuissa ryhmissä, joissa on rajallinen 
määrä ennalta määritettyjä henkilöitä. 
Henkilöiden väliset viestintäpalvelut, 
sellaisina kuin ne määritellään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
(EU) 2018/197239, kuten sähköpostit tai 
yksityisviestipalvelut, eivät kuulu tämän 
asetuksen soveltamisalaan. Tiedot olisi 
katsottava levitetyiksi yleisölle tässä 
asetuksessa tarkoitetulla tavalla ainoastaan, 
jos se tapahtuu tiedot toimittaneen palvelun 
vastaanottajan suorasta pyynnöstä.

(14) Tässä asetuksessa käytetyn 
”levittäminen yleisölle” -käsitteen olisi 
sisällettävä tiedon saattaminen 
mahdollisesti rajattoman ihmismäärän 
saataville eli tiedon saattaminen helposti 
käyttäjien saataville yleisesti siten, ettei 
tiedot toimittavalta palvelun 
vastaanottajalta edellytetä mitään 
toimenpiteitä, riippumatta siitä, 
tutustuvatko nämä henkilöt tosiasiassa 
kyseiseen tietoon. Pelkkää mahdollisuutta 
luoda tietyn palvelun käyttäjäryhmiä ei 
tulisi itsessään ymmärtää siten, että tällä 
tavoin levitettyjä tietoja ei levitetä 
yleisölle. Käsitteen ulkopuolelle olisi 
kuitenkin jätettävä tietojen levittäminen 
suljetuissa ryhmissä, joissa on rajallinen 
määrä ennalta määritettyjä henkilöitä. 
Henkilöiden väliset viestintäpalvelut, 
sellaisina kuin ne määritellään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
(EU) 2018/197239, kuten sähköpostit tai 
yksityisviestipalvelut, eivät kuulu tämän 
asetuksen soveltamisalaan. Siinä määrin 
kuin kyseisiä palveluja pidetään 
”pelkkänä siirtotoimintana”, 
”välimuistiin tallentamisena” tai 
”säilytyspalveluina”, niihin olisi voitava 
soveltaa tämän asetuksen II luvun 
mukaisia vastuuvapautuksia. Tiedot olisi 
katsottava levitetyiksi yleisölle tässä 
asetuksessa tarkoitetulla tavalla ainoastaan, 
jos se tapahtuu tiedot toimittaneen palvelun 
vastaanottajan suorasta pyynnöstä.

_________________ _________________
39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2018, 
eurooppalaisesta sähköisen viestinnän 

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2018, 
eurooppalaisesta sähköisen viestinnän 
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säännöstöstä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 
321, 17.12.2018, s. 36).

säännöstöstä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 
321, 17.12.2018, s. 36).

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Jos tietoyhteiskunnan palvelun 
päätarkoituksena on harjoittaa tai 
helpottaa laitonta toimintaa tai jos 
välityspalvelujen tarjoaja tekee tietoisesti 
yhteistyötä palvelujen vastaanottajan 
kanssa laittoman toiminnan 
harjoittamiseksi, olisi katsottava, ettei 
palvelua ole tarjottu neutraalisti, eikä sen 
näin ollen tulisi voida hyötyä tässä 
asetuksessa säädetyistä 
vastuuvapautuksista.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Voidakseen hyötyä 
säilytyspalveluja koskevasta 
vastuuvapautuksesta palveluntarjoajan 
olisi, saatuaan tosiasiallista tietoa tai 
tultuaan tietoiseksi laittomasta sisällöstä, 
toimittava ripeästi kyseisen sisällön 
poistamiseksi tai siihen pääsyn 
estämiseksi. Tietojen poistamisessa ja 
tietoihin pääsyn estämisessä olisi 
noudatettava sananvapauden periaatetta. 
Palveluntarjoaja voi saada tällaisen 
tosiasiallisen tiedon tai tietämyksen 

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

Palveluntarjoaja voi saada tällaisen 
tosiasiallisen tiedon tai tietämyksen 
erityisesti oma-aloitteisista tutkimuksistaan 
tai yksityishenkilöiden tai toimijoiden sille 
tämän asetuksen mukaisesti toimittamista 
ilmoituksista, jos kyseiset ilmoitukset ovat 
riittävän täsmällisiä ja riittävän perusteltuja 
niin, että huolellinen talouden toimija voi 
kohtuudella tunnistaa, arvioida ja 
tarvittaessa torjua väitettyä laitonta 
sisältöä.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Vuodesta 2000 lähtien on 
ilmaantunut uusia teknologioita, jotka 
parantavat verkossa tapahtuvan 
tiedonsiirron ja tallentamisen järjestelmien 
saatavuutta, tehokkuutta, nopeutta, 
luotettavuutta, kapasiteettia ja 
turvallisuutta, mikä on johtanut yhä 
monimutkaisempaan verkkoekosysteemiin. 
Tässä yhteydessä olisi muistettava, että 
myös sellaisten palvelujen tarjoajat, jotka 
luovat ja helpottavat internetin taustalla 
olevaa loogista arkkitehtuuria ja internetin 
moitteetonta toimintaa, mukaan lukien 
tekniset aputoiminnot, voivat hyötyä tässä 
asetuksessa säädetyistä 
vastuuvapautuksista siinä määrin kuin 
niiden palveluja pidetään ”pelkkänä 
siirtotoimintana”, ”välimuistiin 
tallentamisena” tai säilytyspalvelujen 
tarjoamisena. Tällaisia palveluja ovat 
tapauksen mukaan langattomat lähiverkot, 
verkkotunnusjärjestelmät (DNS), 
aluetunnusrekisterit, digitaalisia 
varmenteita myöntävät 
varmenneviranomaiset taikka 
sisällönjakeluverkot, jotka mahdollistavat 
muiden välityspalvelujen tarjoajien 
toiminnot tai parantavat niitä. Myös 
viestintätarkoituksiin käytettävät palvelut 
ja niiden tekniset toimitustavat ovat 
kehittyneet huomattavasti, mikä on 
johtanut uusien verkkopalvelujen 
esiintuloon. Tällaisia ovat esimerkiksi IP-
puhepalvelut (VoIP-palvelut), 
viestipalvelut ja verkkopohjaiset 
sähköpostipalvelut, joissa viestintä 
tapahtuu internetyhteyspalvelun kautta. 
Myös näihin palveluihin voidaan soveltaa 
vastuuvapautuksia siltä osin kuin niitä 
voidaan pitää ”pelkkänä siirtotoimintana”, 
”välimuistiin tallentamisena” tai 
säilytyspalveluna.

(27) Vuodesta 2000 lähtien on 
ilmaantunut uusia teknologioita, jotka 
parantavat verkossa tapahtuvan 
tiedonsiirron ja tallentamisen järjestelmien 
saatavuutta, tehokkuutta, nopeutta, 
luotettavuutta, kapasiteettia ja 
turvallisuutta, mikä on johtanut yhä 
monimutkaisempaan verkkoekosysteemiin. 
Tässä yhteydessä olisi muistettava, että 
myös sellaisten palvelujen tarjoajat, jotka 
luovat ja helpottavat internetin taustalla 
olevaa loogista arkkitehtuuria ja internetin 
moitteetonta toimintaa, mukaan lukien 
tekniset aputoiminnot, voivat hyötyä tässä 
asetuksessa säädetyistä 
vastuuvapautuksista siinä määrin kuin 
niiden palveluja pidetään ”pelkkänä 
siirtotoimintana”, ”välimuistiin 
tallentamisena” tai säilytyspalvelujen 
tarjoamisena. Tällaisia palveluja ovat 
tapauksen mukaan langattomat lähiverkot, 
verkkotunnusjärjestelmät (DNS), 
aluetunnusrekisterit, digitaalisia 
varmenteita myöntävät 
varmenneviranomaiset, pilvi-
infrastruktuuripalvelut taikka 
sisällönjakeluverkot, jotka mahdollistavat 
muiden välityspalvelujen tarjoajien 
toiminnot tai parantavat niitä. Myös 
viestintätarkoituksiin käytettävät palvelut 
ja niiden tekniset toimitustavat ovat 
kehittyneet huomattavasti, mikä on 
johtanut uusien verkkopalvelujen 
esiintuloon. Tällaisia ovat esimerkiksi IP-
puhepalvelut (VoIP-palvelut), 
viestipalvelut ja verkkopohjaiset 
sähköpostipalvelut, joissa viestintä 
tapahtuu internetyhteyspalvelun kautta. 
Myös näihin palveluihin voidaan soveltaa 
vastuuvapautuksia siltä osin kuin niitä 
voidaan pitää ”pelkkänä siirtotoimintana”, 
”välimuistiin tallentamisena” tai 
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säilytyspalveluna.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Kolmanteen maahan 
sijoittautuneiden välityspalvelujen 
tarjoajien, jotka tarjoavat palveluja 
unionissa, olisi nimettävä riittävin 
valtuuksin varustettu laillinen edustaja 
unionissa ja annettava laillisiin edustajiinsa 
liittyviä tietoja, jotta tämän asetuksen 
tehokas valvonta ja tarvittaessa 
täytäntöönpano kyseisten 
palveluntarjoajien osalta olisi mahdollista. 
Laillisen edustajan olisi voitava toimia 
myös yhteyspisteenä edellyttäen, että 
tämän asetuksen asiaa koskevia 
vaatimuksia noudatetaan.

(37) Kolmanteen maahan 
sijoittautuneiden välityspalvelujen 
tarjoajien, jotka tarjoavat palveluja 
unionissa, olisi nimettävä riittävin 
valtuuksin varustettu laillinen edustaja 
unionissa ja annettava laillisiin edustajiinsa 
liittyviä tietoja, jotta tämän asetuksen 
tehokas valvonta ja tarvittaessa 
täytäntöönpano kyseisten 
palveluntarjoajien osalta olisi mahdollista. 
Laillisen edustajan olisi voitava toimia 
myös yhteyspisteenä edellyttäen, että 
tämän asetuksen asiaa koskevia 
vaatimuksia noudatetaan. Mikään tässä 
asetuksessa ei kiellä välityspalvelujen 
tarjoajia järjestämästä kollektiivista 
edustusta tai hankkimasta laillisen 
edustajan palveluja muilla keinoin, 
mukaan lukien sopimusteitse, edellyttäen, 
että laillinen edustaja voi täyttää sille 
tässä asetuksessa annetun tehtävän. 
Välityspalvelujen tarjoajien, joiden 
katsotaan olevan suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja 
mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä ja jotka 
kohtuulliset toimet toteutettuaan eivät ole 
onnistuneet hankkimaan laillisen 
edustajan palveluja, olisi voitava pyytää, 
että sen jäsenvaltion digitaalisten 
palvelujen koordinaattori, johon yritys 
aikoo perustaa laillisen edustajan, 
helpottaa pidemmälle menevää yhteistyötä 
ja suosittaa mahdollisia ratkaisuja, 
mukaan lukien mahdollisuudet 
kollektiiviseen edustukseen.
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Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Tuomioistuimen ulkopuolinen 
riitojenratkaisu voi tarjota 
verkkoalustoille ja niiden käyttäjille 
välineet ratkaista riitoja tyydyttävällä 
tavalla turvautumatta 
oikeudenkäynteihin, jotka voivat olla 
pitkiä ja kalliita. Jotta nämä 
tuomioistuimen ulkopuolisen 
riitojenratkaisun hyödyt voitaisiin turvata, 
verkkoalustojen olisi nimettävä 
ehdoissaan, ja kunkin jäsenvaltion osalta 
erikseen, vähintään kaksi tuomioistuimen 
ulkopuolista riitojenratkaisuelintä, jotka 
verkkoalusta hyväksyy. Näiden 
tuomioistuimen ulkopuolisten 
riitojenratkaisuelinten on oltava 
digitaalisten palvelujen koordinaattorin 
todistuksella hyväksymiä ja täytettävä 
asiaankuuluvat riippumattomuutta ja 
asiantuntemusta koskevat kriteerit. Jos 
verkkoalusta jättää nimeämättä vähintään 
kaksi tuomioistuimen ulkopuolista 
riitojenratkaisuelintä tai se nimeää elimiä, 
joiden asiantuntemus ei liity kyseessä 
olevaan riitaan tai jotka eivät kykene 
ratkaisemaan riitoja valituksen tekijän 
kielellä, valituksen tekijällä olisi oltava 
oikeus valita mikä tahansa 
asianmukaisella todistuksella hyväksytty 
tuomioistuimen ulkopuolinen 
riitojenratkaisuelin. Näistä syistä 
kuluttajalle ei aiheudu haittaa, jos 
verkkoalusta jättää nimeämättä kyseiset 
elimet, vaan näin pikemminkin 
laajennetaan kantajan valittavana olevien 
elinten valikoimaa.

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 b) Jos tuomioistuimen ulkopuolinen 
riitojenratkaisuelin ratkaisee riidan 
palvelun vastaanottajan hyväksi, 
verkkoalustan olisi korvattava 
vastaanottajalle kaikki maksut ja muut 
kohtuulliset kustannukset, jotka 
vastaanottaja on maksanut tai joutuu 
maksamaan riidan ratkaisuun liittyen. Jos 
elin ratkaisee riidan verkkoalustan 
hyväksi ja toteaa valituksen ilmeisen 
perusteettomaksi tai epäasialliseksi, 
vastaanottajan tarvitsisi korvata 
ainoastaan 10 prosenttia maksuista tai 
muista kuluista, jotka verkkoalusta on 
maksanut tai jotka sen on maksettava 
riidan ratkaisuun liittyen. Tämän 
enimmäismäärän tarkoituksena on ottaa 
huomioon verkkoalustojen saatavilla 
olevat suhteettomat taloudelliset 
valmiudet ja samalla estää vilpillisiä 
toistuvia pyyntöjä tai muuta 
tuomioistuimen ulkopuolisen 
riitojenratkaisun väärinkäyttöä.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Laittoman sisällön vastaisiin 
toimiin voidaan ryhtyä nopeammin ja 
luotettavammin, jos verkkoalustat 
toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että ilmoitukset, joita 
luotettavat ilmoittajat toimittavat tässä 
asetuksessa edellytettyjen ilmoitus- ja 

(46) Laittoman sisällön vastaisiin 
toimiin voidaan ryhtyä nopeammin ja 
luotettavammin, jos verkkoalustat 
toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että ilmoitukset, joita 
luotettavat ilmoittajat toimittavat tässä 
asetuksessa edellytettyjen ilmoitus- ja 
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toimintamekanismien kautta, käsitellään 
ensisijaisina, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta vaatimusta käsitellä kaikki 
näiden mekanismien mukaisesti toimitetut 
ilmoitukset ja tehdä niitä koskevat 
päätökset oikea-aikaisesti, huolellisesti ja 
objektiivisesti. Tällainen luotettavan 
ilmoittajan asema olisi myönnettävä 
ainoastaan sellaisille toimijoille, muttei 
yksityishenkilöille, jotka ovat muun 
muassa osoittaneet, että niillä on erityistä 
asiantuntemusta ja pätevyyttä laittoman 
sisällön torjunnassa, että ne edustavat 
yhteisiä etuja ja että ne toimivat 
huolellisesti ja objektiivisesti. Tällaiset 
toimijat voivat olla luonteeltaan julkisia, 
kuten terroristisen sisällön osalta 
kansallisten lainvalvontaviranomaisten tai 
Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyöviraston, jäljempänä 
’Europol’, yksiköt, jotka käsittelevät 
internetsisällöstä ilmoittamista, tai ne 
voivat olla valtiosta riippumattomia 
järjestöjä ja puolijulkisia elimiä, kuten 
järjestöjä, jotka kuuluvat lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä 
materiaalista ilmoittamista varten 
perustettujen vihjelinjojen INHOPE-
verkostoon, ja järjestöjä, jotka ovat 
sitoutuneet ilmoittamaan verkossa 
esiintyvistä laittomista rasistisista ja 
muukalaisvihamielisistä ilmaisuista. 
Teollis- ja tekijänoikeuksien osalta 
toimialajärjestöille ja oikeudenhaltijoiden 
järjestöille voitaisiin myöntää luotettavan 
ilmoittajan asema, jos ne ovat osoittaneet 
täyttävänsä sovellettavat ehdot. Luotettavia 
ilmoittajia koskevia tämän asetuksen 
sääntöjä ei tulisi tulkita siten, että ne 
estäisivät verkkoalustoja kohtelemasta 
samalla tavalla sellaisten toimijoiden tai 
yksityishenkilöiden tekemiä ilmoituksia, 
joille ei ole myönnetty tämän asetuksen 
mukaista luotettavan ilmoittajan asemaa, 
tai toimimasta muulla tavoin yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien 
tämä asetus ja Euroopan parlamentin ja 

toimintamekanismien kautta, käsitellään 
ensisijaisina, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta vaatimusta käsitellä kaikki 
näiden mekanismien mukaisesti toimitetut 
ilmoitukset ja tehdä niitä koskevat 
päätökset oikea-aikaisesti, huolellisesti ja 
objektiivisesti. Tällainen luotettavan 
ilmoittajan asema olisi myönnettävä 
ainoastaan sellaisille toimijoille, muttei 
yksityishenkilöille, jotka ovat muun 
muassa osoittaneet, että niillä on erityistä 
asiantuntemusta ja pätevyyttä laittoman 
sisällön torjunnassa, että ne edustavat 
yhteisiä etuja ja että ne toimivat 
huolellisesti ja objektiivisesti. Tällaiset 
toimijat voivat olla luonteeltaan julkisia, 
kuten terroristisen sisällön osalta 
kansallisten lainvalvontaviranomaisten tai 
Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyöviraston, jäljempänä 
’Europol’, yksiköt, jotka käsittelevät 
internetsisällöstä ilmoittamista, tai ne 
voivat olla valtiosta riippumattomia 
järjestöjä ja puolijulkisia elimiä, kuten 
järjestöjä, jotka kuuluvat lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä 
materiaalista ilmoittamista varten 
perustettujen vihjelinjojen INHOPE-
verkostoon, ja järjestöjä, jotka ovat 
sitoutuneet ilmoittamaan verkossa 
esiintyvistä laittomista rasistisista ja 
muukalaisvihamielisistä ilmaisuista. 
Teollis- ja tekijänoikeuksien osalta 
toimialajärjestöille ja erikseen tähän 
tarkoitukseen perustetuille 
oikeudenhaltijoiden järjestöille voitaisiin 
myöntää luotettavan ilmoittajan asema, jos 
ne ovat osoittaneet täyttävänsä 
sovellettavat ehdot sekä sen, että niiden 
arvio siitä, mitä pidetään teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkauksena, on 
puolueeton ja johdonmukainen. 
Luotettavia ilmoittajia koskevia tämän 
asetuksen sääntöjä ei tulisi tulkita siten, 
että ne estäisivät verkkoalustoja 
kohtelemasta samalla tavalla sellaisten 
toimijoiden tai yksityishenkilöiden tekemiä 
ilmoituksia, joille ei ole myönnetty tämän 
asetuksen mukaista luotettavan ilmoittajan 
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neuvoston asetus (EU) 2016/79443. asemaa, tai toimimasta muulla tavoin 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, 
mukaan lukien tämä asetus ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2016/79443.

_________________ _________________
43 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä 
toukokuuta 2016, Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) 
sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 
2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 
2009/936/YOS ja 2009/968/YOS 
korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 
135, 24.5.2016, s. 53).

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä 
toukokuuta 2016, Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) 
sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 
2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 
2009/936/YOS ja 2009/968/YOS 
korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 
135, 24.5.2016, s. 53).

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

mahdollisuus olisi esitettävä selkeästi ja 
riittävän yksityiskohtaisesti 
verkkoalustojen ehdoissa. Verkkoalustojen 
tältä osin tekemiin päätöksiin olisi aina 
voitava hakea muutosta, ja toimivaltaisen 
digitaalisten palvelujen koordinaattorin 
olisi valvottava päätöksiä. Väärinkäyttöä 
koskevat tämän asetuksen säännöt eivät 
saisi estää verkkoalustoja toteuttamasta 
muita toimenpiteitä, joilla puututaan niiden 
palvelujen vastaanottajien harjoittamaan 
laittoman sisällön tarjontaan tai muuhun 
palvelujen väärinkäyttöön, sovellettavan 
unionin ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Nämä säännöt eivät rajoita 
unionin tai kansallisessa lainsäädännössä 
säädettyä mahdollisuutta saattaa 
väärinkäytökseen syyllistyneet henkilöt 
vastuuseen, mukaan lukien 
vahingonkorvaus.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(63 a) Jotta voitaisiin toteuttaa 
lisätoimenpiteitä väärennettyjen 
tuotteiden torjumiseksi, verkkoalustojen, 
joita pidetään erittäin suurina 
verkkoalustoina, olisi havaitessaan, että 
kuluttajat ovat ostaneet kolmansina 
osapuolina olevilta myyjiltä väärennettyjä 
tuotteita niiden alustan kautta, 
ilmoitettava havainnostaan näille 
asiakkaille, myös sähköisesti ja käyttäen 
asiakkaan antamia yhteystietoja. 
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Ilmoitukseen olisi sisällyttävä myyjän 
nimi, nimi, jolla väärennetty tuote on 
myyty, ja tiedot kuluttajan saatavilla 
olevista korjaavista toimenpiteistä. Jos 
kolmantena osapuolena olevan myyjän on 
havaittu myyneen useita väärennettyjä 
tuotteita eikä kunkin tuotteen 
erityisluonnetta voidaan määrittää, 
alustan olisi voitava antaa ilmoitus 
kaikille asiakkaille, jotka ovat ostaneet 
tuotteita tältä kolmantena osapuolena 
olevalta myyjältä kyseisen verkossa 
toimivan markkinapaikan kautta. 
Komission ja lautakunnan olisi laadittava 
käytännesääntöjä ilmoitusten 
tarkemmasta sisällöstä.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Jotta voidaan asianmukaisesti 
valvoa, että erittäin suuret verkkoalustat 
noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä 
velvoitteita, sijoittautumispaikan 
digitaalisten palvelujen koordinaattori tai 
komissio voi vaatia pääsyä tiettyihin 
tietoihin tai niiden raportointia. Tällainen 
vaatimus voi koskea esimerkiksi tietoja, 
jotka ovat tarpeen verkkoalustan 
järjestelmien aiheuttamien riskien ja 
mahdollisten haittojen arvioimiseksi, 
tietoja sisällön moderointiin, 
suosittelujärjestelmiin tai 
mainosjärjestelmiin liittyvien algoritmisten 
järjestelmien tarkkuudesta, toiminnasta ja 
testauksesta tai tietoja tässä asetuksessa 
tarkoitettujen sisällön moderoinnin ja 
sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien 
prosesseista ja tuloksista. Tutkijoiden 
suorittamat tutkimukset verkossa 
esiintyvien järjestelmäriskien 

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

kehittymisestä ja vakavuudesta ovat 
erityisen tärkeitä, jotta voidaan tasoittaa 
tiedon epäsymmetrioita ja luoda 
häiriönsietokykyinen 
riskinhallintajärjestelmä sekä antaa tästä 
tietoa verkkoalustoille, digitaalisten 
palvelujen koordinaattoreille, muille 
toimivaltaisille viranomaisille, komissiolle 
ja yleisölle. Sen vuoksi tällä asetuksella 
luodaan puitteet erittäin suurilta 
verkkoalustoilta peräisin olevien tietojen 
pakolliselle antamiselle ja tietojen 
pakolliselle saannille hyväksyttyjen 
tutkijoiden käyttöön. Kaikkien tietojen 
antamista ja tietojen saatavuutta 
koskevien, näiden puitteiden mukaisten 
vaatimusten olisi oltava oikeasuhteisia ja 
suojattava asianmukaisesti verkkoalustan ja 
muiden asianomaisten osapuolten, myös 
palvelun vastaanottajien, oikeudet ja 
oikeutetut edut, mukaan lukien 
liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset 
tiedot.

Or. en

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

b a) helpottaa innovointia, tukea 
digitaalista siirtymää, edistää 
talouskasvua ja luoda digitaalisille 
palveluille tasavertaiset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) direktiivi (EU) 2018/1808;

Or. en

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

i a) direktiivi (EU) 2019/882;

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – l alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

l) ’sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattorilla’ sen 
jäsenvaltion digitaalisten palvelujen 
koordinaattoria, johon välityspalvelun 
tarjoaja on sijoittautunut tai jossa sen 
laillinen edustaja asuu tai johon tämä on 
sijoittautunut;

l) ’sijoittautumispaikan digitaalisten 
palvelujen koordinaattorilla’ sen 
jäsenvaltion digitaalisten palvelujen 
koordinaattoria, jossa välityspalvelun 
tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee tai jossa 
sen laillinen edustaja asuu tai johon tämä 
on sijoittautunut;

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 
kun tietoyhteiskunnan palvelun 
päätarkoituksena on harjoittaa tai 
helpottaa laitonta toimintaa tai kun 
tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaja tekee 
tietoisesti yhteistyötä palvelujen 
vastaanottajan kanssa laittoman 
toiminnan harjoittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
sellaisten verkkoalustojen 
kuluttajansuojalainsäädännön mukaiseen 
vastuuseen, jotka antavat kuluttajille 
mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia 
elinkeinonharjoittajien kanssa, jos tällainen 
verkkoalusta esittää tietyn tiedon tai 
muutoin mahdollistaa kyseessä olevan 

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

liiketoimen tavalla, joka saa kohtuullisen 
valistuneen keskivertokuluttajan 
uskomaan, että tieto tai liiketoimen 
kohteena oleva tuote tai palvelu on joko 
verkkoalustan itsensä tai sen valvonnassa 
toimivan palvelun vastaanottajan tarjoama.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Välityspalvelujen tarjoajia ei voida katsoa 
soveltumattomiksi 3, 4 ja 5 artiklassa 
tarkoitettuihin vastuuvapautuksiin 
pelkästään sen vuoksi, että ne toteuttavat 
tarvittavat vapaaehtoiset oma-aloitteiset 
tutkintatoimenpiteet, jotta voidaan 
havaita, tunnistaa ja poistaa laitonta 
sisältöä tai estää pääsy siihen, 
noudattaakseen unionin lainsäädännön 
vaatimuksia, mukaan lukien tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Välityspalvelujen tarjoajien, joiden 
katsotaan olevan suosituksen 
2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja 
mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä ja jotka 
eivät kohtuulliset toimet toteutettuaan ole 
onnistuneet hankkimaan laillisen 
edustajan palveluja, on voitava pyytää, 
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että sen jäsenvaltion digitaalisten 
palvelujen koordinaattori, jossa yritys 
aikoo hankkia laillisen edustajan, 
helpottaa pidemmälle menevää yhteistyötä 
ja suosittaa mahdollisia ratkaisuja, 
mukaan lukien mahdollisuudet 
kollektiiviseen edustukseen.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

a) jäsenvaltioiden viranomaisilta 
vastaanotettujen määräysten lukumäärä, 
mahdollisuuksien mukaan kyseessä 
olevan laittoman sisällön tyypin mukaan 
jaoteltuna, mukaan lukien 8 ja 9 artiklan 
mukaisesti annetut määräykset;

Or. en

Tarkistus 27

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, ilmoitusten perusteella 
mahdollisesti toteutetut toimet siten, että 
eritellään, onko toimet toteutettu lain vai 
palveluntarjoajan ehtojen perusteella;
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Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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;

Or. en

Tarkistus 29

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, jos se on 
yksilöitävissä, näiden valitusten perusteet, 
valitusten johdosta tehdyt päätökset sekä 
niiden tapausten lukumäärä, joissa sisällön 
moderointipäätökset peruutettiin.

Or. en

Tarkistus 30

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

Or. en

Tarkistus 31

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 tarkoitettujen 
ilmoitusten on oltava riittävän täsmällisiä 
ja asianmukaisesti perusteltuja 
ilmoituksia, 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 32

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta
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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 33

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 
vilpitön mieli sen suhteen, että ilmoituksen 
sisältämät tiedot ja väitteet ovat tämän 
parhaan tiedon mukaan oikeita ja 
täydellisiä.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Ilmoitusten, joihin sisältyvät 
2 kohdassa tarkoitetut seikat, katsotaan 
antavan tosiasiallisen tiedon tai 
tietoisuuden ilmoitetusta tiedosta 5 artiklan 
soveltamiseksi, jos ilmoitetun tiedon 
laittomuus on palveluntarjoajan 
arvioinnin perusteella riittävän 
täsmällinen ja asianmukaisesti perusteltu.

Or. en
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Tarkistus 35

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 36

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 
tapauksissa, joissa annetut tiedot ovat 
riittävän selkeitä, toimittava 1 kohdassa 
tarkoitettujen mekanismien mukaisesti 
saamiensa ilmoitusten johdosta 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 37

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos säilytyspalvelujen tarjoaja 
päättää poistaa tiettyjä palvelun 
vastaanottajien toimittamia tietoja, 
rajoittaa niihin pääsyä 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 
rajoittamisesta tai estämisestä ja 
perusteltava tällainen päätös selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti.

Or. en
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Tarkistus 39

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 rajoittamista 
tai estämistä ja tarvittaessa pääsyn 
rajoittamisen tai estämisen alueellinen 
soveltamisala;

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) tarvittaessa tiedot automaattisten 
keinojen käytöstä päätöksenteossa;

Or. en

Tarkistus 41

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
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Tarkistus 42

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 yrityksiä. Näitä 
kohtia ei myöskään sovelleta yrityksiin, 
jotka ovat aiemmin saavuttaneet 
suosituksen 2003/361/EY liitteessä 
tarkoitetun mikroyrityksen tai pienen 
yrityksen aseman, kyseisen aseman 
menettämistä mainitun suosituksen 
4 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
seuraavien kahdentoista kuukauden 
aikana.

Or. en

Tarkistus 43

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. 
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
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Tarkistus 44

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

Or. en

Tarkistus 45

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 46

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

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 

1. Kun sisäiset 
valitustenkäsittelymekanismit on käytetty, 
palvelun vastaanottajilla, joille 17 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut päätökset on 
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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.

osoitettu, on oltava oikeus valita jokin 
2 kohdan mukaisesti todistuksella 
hyväksytty ja verkkoalustan hyväksytyksi 
tuomioistuimen ulkopuoliseksi 
riitojenratkaisuelimeksi nimeämä 
tuomioistuimen ulkopuolinen 
riitojenratkaisuelin kyseisiin päätöksiin 
liittyvien riitojen ratkaisemiseksi, mukaan 
lukien valitukset, joita ei ole voitu ratkaista 
kyseisessä artiklassa tarkoitetun sisäisen 
valitustenkäsittelyjärjestelmän avulla. 
Verkkoalustojen on nimettävä vähintään 
kaksi riippumatonta riitojenratkaisuelintä 
kutakin jäsenvaltiota varten ja 
vilpittömässä mielessä pyrittävä yhdessä 
valituksen tekijän valitseman elimen 
kanssa ratkaisemaan riita, ja kyseisen 
elimen tekemä päätös sitoo niitä.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) riitojenratkaisumenettely on 
helposti käytettävissä sähköisen 
viestintäteknologian välityksellä;

c) se tarjoaa 
riitojenratkaisumenettelyn, joka on 
helposti käytettävissä sähköisen 
viestintäteknologian välityksellä;

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) riitojen ratkaisussa noudatetaan 
selkeitä ja oikeudenmukaisia 
menettelysääntöjä.

e) se tarjoaa riitojen ratkaisua, jossa 
noudatetaan selkeitä ja oikeudenmukaisia 
menettelysääntöjä sekä riittäviä 
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luottamuksellisuustakeita.

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – johdantokappale

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 
ja toteaa valituksen ilmeisen 
perusteettomaksi tai epäasialliseksi, 
vastaanottajan tarvitsee korvata ainoastaan 
10 prosenttia maksuista tai muista 
kuluista, jotka verkkoalusta on maksanut 
tai jotka sen on maksettava riidan 
ratkaisuun liittyen.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Verkkoalustojen on nimettävä 
ehdoissaan, ja kunkin jäsenvaltion osalta 
erikseen, vähintään kaksi tuomioistuimen 
ulkopuolista riitojenratkaisuelintä, jotka 
ne hyväksyvät. Jotta tällaiset 
tuomioistuimen ulkopuoliset 
riitojenratkaisuelimet voidaan nimetä, 
kyseisen jäsenvaltion digitaalisten 
palvelujen koordinaattorin on 
hyväksyttävä ne todistuksella tämän 
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artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Kun verkkoalusta jättää 
nimeämättä vähintään kaksi 
tuomioistuimen ulkopuolista 
riitojenratkaisuelintä tai se nimeää elimiä, 
joiden asiantuntemus ei liity kyseessä 
olevaan riitaan tai jotka eivät kykene 
ratkaisemaan riitoja valituksen tekijän 
kielellä, valituksen tekijällä on oikeus 
valita mikä tahansa 2 kohdan mukaisesti 
todistuksella hyväksytty tuomioistuimen 
ulkopuolinen riitojenratkaisuelin.

Or. en

Tarkistus 52

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. 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. Se, 
että luotettavien ilmoittajien tekemiä 
ilmoituksia pidetään ensisijaisina, ei saa 
viivästyttää muiden ilmoitusten käsittelyä, 
kun niiden tekijöiden luotettavuus sekä 
kyseessä olevien tilanteiden vakavuus ja 
kiireellisyys katsotaan poikkeuksellisiksi.
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Or. en

Tarkistus 53

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.

Or. en

Tarkistus 54

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.

Or. en

Tarkistus 55

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 

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

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 56

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 57

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) vastaanottajan, yksityishenkilön, 
toimijan tai valituksen tekijän päämäärä, 
jos se on yksilöitävissä.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus
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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, 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 59

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) elinkeinonharjoittajan 
pankkiyhteystiedot, jos 
elinkeinonharjoittaja on luonnollinen 
henkilö;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 60

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
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Tarkistus 61

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 mikroyrityksen, pienen 
yrityksen tai keskisuuren yrityksen 
aseman, kyseisen aseman menettämistä 
mainitun suosituksen 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti seuraavien kahdentoista 
kuukauden aikana.

Or. en

Tarkistus 62

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 

3. Komissio antaa lautakuntaa 
kuultuaan 69 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
1 kohdan soveltamiseksi menetelmät 
unionissa olevien aktiivisten palvelun 
vastaanottajien keskimääräisen 
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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.

kuukausittaisen lukumäärän laskemiseksi 
ja 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, muodostavatko 
alustan toimintamalli ja koko 
järjestelmäriskin.

Or. en

Tarkistus 63

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;
c) verkkoalustan rooli tiedon, 
mielipiteiden ja ajatusten levittämisessä 
sekä vaikuttamisessa siihen, miten 
palvelun vastaanottajat saavat ja 
välittävät tietoa verkossa; ja
d) alustan aiheuttamien 
yhteiskunnallisten riskien syvyys ja 
laajuus sekä laittoman sisällön aiempi 
yleisyys palvelussa.
Verkkoalustoja, jotka tässä kohdassa 
esitettyjen kriteerien mukaisen arvioinnin 
perusteella aiheuttavat alhaisen 
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järjestelmäriskin, ei pidetä erittäin 
suurina verkkoalustoina.

Or. en

Tarkistus 64

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 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.

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos 1 kohdan mukaisesti on 
käytettävissä useita vaihtoehtoja, erittäin 
suurten verkkoalustojen on tarjottava 
verkkorajapinnassaan helposti saatavilla 
oleva toiminto, jonka avulla palvelun 
vastaanottaja voi kussakin 
suosittelujärjestelmässä milloin tahansa 
valita ja muuttaa valitsemaansa 
vaihtoehtoa, joka määrittää palvelun 
vastaanottajalle esitettävien tietojen 
suhteellisen järjestyksen, mukaan lukien 
mikä tahansa teknisesti mahdollinen 
vaihtoehto, jonka avulla voidaan poistaa 
kokonaan käytöstä algoritminen valinta 
suosittelujärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Erittäin suurten verkkoalustojen, 
jotka näyttävät verkkorajapinnoillaan 
mainoksia, on koottava ja asetettava 
julkisesti saataville sovellusrajapintojen 
kautta tietorekisteri, joka sisältää 
2 kohdassa tarkoitetut tiedot, kun kyse on 
mainoksista, jotka yli 5 000 palvelun 
vastaanottajaa on nähnyt, yhden vuoden 
ajan sen jälkeen, kun mainos oli viimeksi 
asetettu esille niiden verkkorajapinnoilla. 
Niiden on varmistettava, että rekisteri ei 
sisällä sellaisten palvelun vastaanottajien 



PE693.552v01-00 42/43 PA\1232772FI.docx

FI

olisi voitu esittää. henkilötietoja, joille mainos esitettiin tai 
olisi voitu esittää.

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
annettava pääsy 1 ja 2 kohdan mukaisiin 
tietoihin tapauksen mukaan joko 
verkkotietokantojen tai 
sovellusrajapintojen kautta.

3. Erittäin suurten verkkoalustojen on 
annettava pääsy 1 ja 2 kohdan mukaisiin 
tietoihin rajoitetun ajan ja tapauksen 
mukaan joko verkkotietokantojen tai 
sovellusrajapintojen kautta.

Or. en


