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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et rida küsimusi, mis on seotud tsiviil- ja kaubandusõigusega ning tsiviil- ja 
haldusõiguse jõustamisega, on eriti olulised ka puhtalt tarbijasuhete, samuti 
veebikonkurentsivõime ja -konkurentsi seisukohalt;

B. arvestades, et e-kaubandust käsitlevas direktiivis 2000/31/EÜ (e-kaubanduse direktiiv) 
sätestatud eeskirjad on mänginud olulist rolli digiteenuste hõlbustamisel siseturul ning 
need on otsustava kaaluga innovatiivse ettevõtluskeskkonna kaitsmisel; arvestades, et 
digiteenuste õigusakti eesmärk peaks olema ajakohastada veebiplatvormide ja 
veebimajutusteenuse pakkujate vastutust reguleerivaid tsiviil- ja kaubandusõiguse 
norme, et tagada ettevõtjatele, kasutajatele ja ühiskonnale tervikuna kindlus ja ohutus 
veebiplatvormidele, sealhulgas kauplemiskohtadele kehtestatavate selgete kohustuste 
kaudu;

C. arvestades, et on tõendeid selle kohta, et paljusid ebaseaduslikke tooteid ja teenuseid 
pakutakse internetis, mis nõuab meetmeid digiteenuste õigusakti alusel;

D. arvestades, et digiteenuste õigusakti eesmärk peaks olema tagada tõhusa ja 
tasakaalustatud õigusraamistiku abil tarbijate usaldus e-kaubanduse kasutamise vastu 
ning samal ajal kindlustada Euroopa idufirmade ja VKEde turupositsiooni;

1. rõhutab, et alati, kui see on tehniliselt ja juriidiliselt võimalik ja mõistlik, tuleks 
vahendajatelt nõuda, et nad võimaldaksid oma teenuste anonüümset kasutamist ja nende 
eest tasumist, kuna anonüümsus takistab tõhusalt andmete loata avalikustamist, 
identiteedivargust ja muid veebis kogutud isikuandmete kuritarvitamise vorme; märgib, 
et kui liidu õigusaktidega nõutakse, et kaubandusettevõtjad esitaksid oma isikuandmed, 
võivad juhtivate või süsteemselt oluliste kauplemiskohtade pakkujad olla kohustatud 
kontrollima nende isikusamasust; teeb ettepaneku kaaluda uusi tehnoloogilisi lahendusi 
nii kasutajate tuvastamiseks kui ka anonüümsuse tagamiseks ning võtta need kasutusele; 
kinnitab, et kui platvormid tuvastavad kasutajaid, ei tohi nad kasutajate identiteeti 
avalikustada ilma selgesõnalise ja vabatahtlikult antud nõusolekuta või õigusliku 
avalikustamisnõudeta;

2. on seisukohal, et tulevane digiteenuste õigusakti käsitlev seadusandlik ettepanek peaks 
olema täielikus kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning tarbijaid ja nende 
turvalisust, eraelu puutumatust ja isikuandmeid kaitsvate liidu eeskirjadega; tuletab 
meelde, kui olulised on e-kaubanduse direktiivi peamised põhimõtted, nimelt 
päritoluriigi põhimõte, piiratud vastutuse klausel ja üldise jälgimiskohustuse 
kehtestamise keeld, mis peavad jäävad kehtima ka digiteenuste õigusaktis; rõhutab, et 
veebimajutusteenuse pakkujatelt ei tohiks nõuda nende päritoluriigis seaduslikule 
teabele juurdepääsu kõrvaldamist või selle tõkestamist, et kaitsta väljendusvabadust, 
vältida seaduste vastuolu, põhjendamatut ja ebatõhusat asukohapõhist tõkestust ja luua 
ühtlustatud digitaalne ühtne turg;

3. rõhutab, kui oluline on luua selge, ühtne ja ajakohane õigusraamistik, millega muu 
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hulgas kaasneksid selged määratlused; rõhutab vajadust määratleda juhtivad või 
süsteemselt olulised platvormid ning määrata kindlaks nende omadused;

4. märgib, et kuna üksikisikute tegevus veebis annab põhjaliku ülevaate nende isiksusest ja 
võimaldab eelkõige juhtivatel või süsteemselt olulistel platvormidel ja 
sotsiaalvõrgustikel nendega manipuleerida, peaks digiteenuste kasutamisega seotud 
isikuandmete kogumine ja kasutamine piirduma sellega, mis on tingimata vajalik 
teenuse osutamiseks ja selle kasutamise eest arvete esitamiseks; rõhutab vajadust 
jõustada õigusaktid, millega piiratakse isikuandmete kogumist sisumajutusplatvormide 
poolt lähtuvalt kasutajate reaktsioonist sisumajutusplatvormidel majutatavale sisule, 
eesmärgiga koostada suunatud reklaami profiile; nõuab, et sisumajutusplatvormid 
kasutaksid suunatud reklaami, mis põhineb kasutaja eelneval reaktsioonil sama 
sisumajutusplatvormi või kolmandate isikute veebisaitide sisule, üksnes pärast 
kasutajalt eelneva nõusoleku saamist kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse ja e-
privaatsuse direktiiviga; kinnitab, et ametiasutustele võib anda juurdepääsu kasutaja 
metaandmetele ainult selleks, et uurida kohtu eelneval loal raskete kuritegude 
kahtlusaluseid;

5. on mures, et ühtseid sisselogimisteenuseid saab kasutada kasutajate jälgimiseks eri 
platvormidel; soovitab, et teenuseosutajad, kes toetavad valitseva turuosaga ühtset 
sisselogimisteenust, peaksid olema kohustatud toetama ka vähemalt üht mittesiduval 
raamistikul põhinevat avatud ja ühendatud autentimissüsteemi;

6. juhib tähelepanu, et põhiõiguste kaitsmiseks ja õiguskindluse tagamiseks ei tohi 
digiteenuste õigusaktis kasutada õiguslikult määratlemata mõistet „kahjulik sisu“, vaid 
käsitleda tuleb ebaseadusliku sisu avaldamist, järgides põhimõtet „mis on ebaseaduslik 
reaalses maailmas, on seda ka veebis“; märgib, et automatiseeritud vahenditega ei ole 
võimalik konkreetses kontekstis ebaseaduslikku sisu seaduslikust sisust eristada; märgib 
lisaks, et teenuseosutajate, nende töötajate või töövõtjate teostatav automatiseeritud 
teadete läbivaatamine ei paranda iseenesest sisutuvastustehnoloogiate toimimist; 
rõhutab seetõttu, et ilma et see piiraks autoriõiguse direktiivi artikli 17 kohaldamist, 
tuleks digiteenuste õigusaktis selgesõnaliselt välistada kohustus kasutada sisu 
modereerimiseks automatiseeritud vahendeid ja reguleerida nende vabatahtlikku 
kasutamist ning hoiduda kehtestamast mehhanisme, millega oleks välistatud 
mahavõetud veebisisu uuesti veebi ilmumine; rõhutab, et teenuseosutajate kasutatavate 
sisu modereerimise menetlustega ei tohiks kaasneda automatiseeritud vahenditel ega 
üleslaaditava sisu filtreerimisel põhinevad eelkontrollimeetmed; rõhutab, et sisu 
moderaatorid peaksid saama asjakohast koolitust ja piisavat psühholoogilist tuge; 
rõhutab, et oluline on teada, kas sisu modereerimise otsuse tegi inimene või algoritm, ja 
juhul, kui otsustajaks oli algoritm, teada, kas otsuse on läbi vaadanud inimene; rõhutab 
vajadust tagada, et sisu kontrollimine ja haldamine sisumajutusplatvormide poolt oleks 
läbipaistvam, teeb seetõttu ettepaneku kehtestada juhtivatele või süsteemselt olulistele 
sisumajutusplatvormidele kontrollimehhanismi, et hinnata nende sisuhalduspoliitikaga 
seotud riske;

7. rõhutab, kui oluline on teha olemasolevale või uuele ELi ametile või organile 
ülesandeks koordineerida liikmesriikide koostööd piiriülestes küsimustes ja seoses 
sõltumatute riiklike täitevasutuste võrgustiku tegevusega;
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8. rõhutab, et vahendajate poolt oma teenuste kasutajatele kehtestatud standardsete 
lepingutingimuste õigluse ja põhiõiguste standarditele vastavuse suhtes kohaldatakse 
kohtulikku kontrolli;

9. rõhutab, et selleks, et tugineda edasiviivalt e-kaubanduse direktiivi eeskirjadele ning 
tagada õiguskindlus, tuleks kohaldatavates õigusaktides täpsustada ammendavalt ja 
sõnaselgelt digiteenuste osutajate kohustused, selle asemel et kehtestada üldine 
hoolsuskohustus; rõhutab, et digiteenuste osutajate õiguslik vastutuskord ei tohiks 
sõltuda sellistest ebamäärastest mõistetest nagu teenuseosutajate „aktiivne“ või 
„passiivne“ roll;

10. rõhutab, et vastutus seaduse jõustamise, veebitoimingute seaduslikkuse üle otsustamise 
ja veebimajutusteenuse pakkujatele korralduse andmise eest eemaldada ebaseaduslik 
sisu või blokeerida juurdepääs sellele võimalikult kiiresti, sealhulgas sotsiaalmeedias, 
eelkõige kasutajate kaitsmiseks, ning pärast seda, kui teenusepakkujat ja asjaomaseid 
isikuid on teavitatud, peaks alati lasuma sõltumatutel õigusasutustel, kes teevad lõpliku 
otsuse; hoiatab seetõttu sätete eest, millega soodustatakse platvormide vabatahtlikke 
meetmeid; rõhutab, et digiteenuste õigusakt peaks tagama põhiõiguste täieliku 
austamise ja kaitsma kasutajate tsiviilõiguslikke õigusi, samuti tagama selliste 
kaitsemeetmete ja õiguskaitsevahendite täieliku järgimise, mis on kättesaadavad 
platvormide ja digiteenuste osutajate kõigi kohaldatavate meetmete puhul; on 
seisukohal, et veebimajutusteenuse pakkujale, kes on nõuetekohase teavitamise 
tulemusel tegelikult teadlik ebaseaduslikust sisust ja selle ebaseaduslikust olemusest, 
tuleks kehtestada sisu eemaldamise kohustus ning teda võib pidada vastutavaks 
teavitatud sisu hindamise eest, eelkõige internetipõhise kauplemiskoha teenuste puhul; 
palub komisjonil kaaluda, kas tasuks kohustada juhtivaid või süsteemselt olulisi 
veebimajutusteenuse pakkujaid teavitama pädevat õiguskaitseasutust rasketest 
kuritegudest kohe nendest teada saades;

11. rõhutab, et ebaseaduslik sisu tuleks eemaldada sealt, kus seda majutatakse, ja 
juurdepääsu pakkujatelt ei tohi nõuda sisule juurdepääsu blokeerimist;

12. rõhutab, et õigusrikkumise korral tuleks kohaldada proportsionaalseid sanktsioone, ent 
kelleltki ei tohiks võtta digiteenuste kasutamise võimalust;

13. rõhutab, et sellise sisu, mis on küll seaduslik, kuid millel võib olla kahjulik mõju, nagu 
desinformatsioon ja vaenu õhutamine, levitamist sotsiaalmeedias tuleks piirata, andes 
kasutajatele kontrolli neile pakutava sisu üle; rõhutab, et kasutajate tegevuse jälgimise 
alusel toimuv sisu kureerimine peaks eeldama kasutaja eelnevat ja täiesti teadlikku 
nõusolekut ning et kasutajatele, kes keelduvad nõusolekut andmast, tuleks teenusele 
juurdepääsuks anda muud õiglased ja mõistlikud võimalused; teeb ettepaneku, tagada 
sotsiaalvõrgustike kasutajatele õiguse näha oma ajajoont kronoloogilises järjekorras, kas 
kureeritult või kureerimata; teeb ettepaneku, et juhtivateks või süsteemselt oluliseks 
peetavad platvormid pakuksid kasutajatele rakendusliidest, mis võimaldab neil oma 
valitud tarkvara või teenuste abil sisu kureerida, kui see on tehniliselt võimalik; rõhutab, 
et platvormid peaksid tagama automatiseeritud otsustusprotsesside suurema 
läbipaistvuse ning et algoritmid ei oleks kallutatud ja otsuste tegemise protsessid 
algoritmilises süsteemis jääksid alati arusaadavaks ja võimalikult läbipaistvaks; 
toonitab, et digiteenuste õigusaktiga tuleb keelata diskrimineerivad sisu modereerimise 
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tavad;

14. rõhutab, et kesksete võrkude kinnistumisest ülesaamiseks ning konkurentsi ja tarbijate 
valikuvõimaluste tagamiseks tuleks turgu valitsevate sotsiaalmeedia- ja sõnumiteenuste 
kasutajatele anda võimalus platvormidevaheliseks suhtluseks avatud liideste kaudu 
(vastastikune seotus). kutsub komisjoni üles keelama digitoodete ja -teenuste eri 
keskkondades kasutamise puhul siduva ja suletud ökosüsteemi kehtestamise, et 
võimaldada tegelikku ja kõrgetasemelist koostalitlusvõimet, pakkudes neid tooteid ja 
teenuseid avatud vormingutes, mis võimaldab nende eksportimist mis tahes 
digikeskkonda;

15. rõhutab vajadust kehtestada digiteenuste õigusaktiga konkreetsed ja üksikasjalikud 
eeskirjad, millega näiteks täpsustatakse sätteid, mis käsitlevad platvorme ja 
sotsiaalmeedia teenuseid; on seisukohal, et tuleb täpsustada sisu käsitlevate teadete 
paikapidavuse ja edasise menetlemise tingimusi; on samuti seisukohal, et eelkõige sisu 
kohta vale- või kuritahtlike teadete korduva esitamisega seotud kuritarvituste 
ennetamisel ja nende eest karistamisel tuleks lähtuda Euroopa Liidu Kohtu senisest 
kohtupraktikast; rõhutab lisaks vajadust piirata platvormide vastutust seoses teenustega, 
eelkõige meediasisuga, mis juba on sisuteenuse pakkuja toimetusvastutuse all, kelle 
enda tegevus on põhjalikult reguleeritud ning tunnustatud sõltumatu pädeva asutuse 
sõltumatu ja tõhusa järelevalve all vastavalt e-kaubanduse direktiivis sätestatud 
põhimõtetega kooskõlas olevale teavitamise ja meetmete süsteemile; on seisukohal, et 
väiksematel kommertsteenuse ja muu kui kommertsteenuse osutajatel ei tohi olla samu 
kohustusi; rõhutab, et mis tahes uus digiteenuseid reguleeriv õigusraamistik peab olema 
Euroopa VKEde, sealhulgas idufirmade jaoks hallatav ning seetõttu sisaldama 
proportsionaalseid kohustusi ja selgeid kaitsemeetmeid kõigi sektorite jaoks; rõhutab, et 
digiteenuste õigusaktis sätestatud eeskirjad peaksid takistama platvormioperaatoritel 
sisuteenuse pakkuja toimetusvastutuse all oleva sisu muutmist, nagu on sätestatud liidu 
õigusaktides; rõhutab, et kui peaks vaja olema meediasisu eemaldada, peab olema 
garanteeritud, et seda võib teha ainult kohtuotsuse alusel; juhib tähelepanu, et enne 
sisule juurdepääsu blokeerimist tuleb ära kuulata sisuteenuse pakkujad, välja arvatud 
juhul, kui see takistaks või ohustaks käimasolevat kriminaaluurimist; on seisukohal, et 
nii vaidluste lahendamise organite kui ka õigusasutuste kaudu tuleks teha 
kättesaadavaks piisavad õiguskaitsemehhanismid ning selleks peavad kehtima 
mõistlikud tähtajad; on arvamusel, et juhtivad või süsteemselt olulised 
kommertsmajutusteenuse pakkujad peaksid pakkuma avalikult ja anonüümselt 
kasutatavat mehhanismi nende platvormidel avaldatud väidetavalt ebaseaduslikust sisust 
teatamiseks; rõhutab sellega seoses, et digiteenuste õigusakt ei tohi kahjustada ega 
väärata audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi eeskirju; rõhutab, et õiguste omajatele 
tuleks liidu õiguses sätestatud tingimustel ja pärast nõuetekohase mõjuhinnangu 
tegemist anda juurdepääs isikustamata andmetele, mis on tekitatud nende sisust 
platvormidel või on sellega seotud;

16. soovitab tungivalt, et internetipõhiste kauplemiskohtadena toimivad platvormid 
annaksid kasutajatele teavet peamiste parameetrite kohta, mis määravad kindlaks 
kasutajatele nende otsingutulemuste põhjal esitatud toodete järjestuse ja pingerea, 
eelkõige juhul, kui otsingutulemust on mõjutanud teatav tarnija makstud tasu või kui 
platvormihaldur on mõne otsingutulemusena esitatud toote tarnija;
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17. rõhutab, kui oluline on laiendada digiteenuste õigusakti territoriaalset kohaldamisala nii, 
et see hõlmaks ka kolmandates riikides asutatud digiteenuste osutajate tegevust, kui nad 
pakuvad oma teenuseid liidus; teeb ettepaneku, et juhul kui veebipõhised vahendajad on 
asutatud kolmandas riigis, peaksid nad määrama liidus asuva seadusliku esindaja, keda 
saab pidada nende pakutavate toodete või teenuste eest vastutavaks;

18. teeb ettepaneku, et kaupade tarnijate või teenuste osutajate kohta hindamissüsteemi 
kasutavad platvormid annaksid teavet selle kohta, kuidas asjaomase maineskoorini 
jõutakse; soovitab sellega seoses, et selliseid hindamissüsteeme vormivad arvustused 
peaksid põhinema tegelikel kogemustel ja pärinema tehingu osapoolelt; rõhutab, et 
arvustust ei tohiks avaldada, kui selle autor on konkreetsest positiivsest või negatiivsest 
arvustusest kasu saanud;

19. märgib, et digiteenuste õigusakti puhul tuleks pöörata erilist tähelepanu puuetega 
kasutajatele ja tagada nende juurdepääs digiteenustele; on arvamusel, et komisjon peaks 
innustama teenuseosutajaid töötama välja tehnilised vahendid, mis võimaldavad liidus 
elavatel puuetega inimestel internetiteenuseid nõuetekohaselt kasutada ja neist kasu 
saada;

20. soovitab, et kaupade tarnijate või teenuste osutajate kohta hindamissüsteemi kasutavad 
platvormid võimaldaksid olemasolevad arvustused üle kanda teise platvormi 
hindamissüsteemi, kui tarnija seda taotleb ning platvormi ja tarnija vaheline leping 
lõpetatakse; rõhutab, et juhul, kui arvustused kantakse üle teisele platvormile, tuleb 
tarbijaid teavitada, kust arvustused pärinevad.
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