
AD\1212373FI.docx PE652.326v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Oikeudellisten asioiden valiokunta

2020/2018(INL)

7.9.2020

LAUSUNTO
oikeudellisten asioiden valiokunnalta

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: 
sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen
(2020/2018(INL))

Valmistelija: Patrick Breyer

(Aloite – työjärjestyksen 47 artikla)

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla



PE652.326v02-00 2/9 AD\1212373FI.docx

FI

PA_INL



AD\1212373FI.docx 3/9 PE652.326v02-00

FI

EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että lukuisilla siviili- ja kauppaoikeuteen sekä siviili- ja hallinto-
oikeuden täytäntöönpanoon liittyvillä kysymyksillä on myös erityistä merkitystä 
puhtaasti kuluttajasuhteiden sekä online-kilpailukyvyn ja -kilpailun kannalta;

B. ottaa huomioon, että sähköisestä kaupankäynnistä annetussa direktiivissä 2000/31/EY 
vahvistetut säännöt ovat merkittävästi edistäneet digitaalisia palveluja sisämarkkinoilla 
ja ovat keskeisiä innovatiivisen liiketoimintaympäristön turvaamisen kannalta; ottaa 
huomioon, että digitaalisia palveluja koskevan säädöksen tavoitteena olisi oltava saattaa 
ajan tasalle verkkoalustojen ja säilytyspalvelun tarjoajien vastuuta koskevat siviili- ja 
kauppaoikeudelliset lait varmuuden ja turvallisuuden takaamiseksi yrityksille, 
käyttäjille ja koko yhteiskunnalle siten, että verkkoalustoille, myös markkinapaikoille, 
asetetaan selkeät velvoitteet;

C. ottaa huomioon, että on näyttöä siitä, että verkossa tarjotaan monia laittomia tuotteita ja 
palveluja, mikä edellyttää toimia digitaalisia palveluja koskevan säädöksen nojalla;

D. katsoo, että digitaalisia palveluja koskevalla säädöksellä olisi tehokkaan ja 
tasapainoisen oikeudellisen kehyksen avulla pyrittävä siihen, että kuluttajat luottavat 
sähköisen kaupankäynnin käyttöön, ja samalla olisi annettava eurooppalaisille startup-
yrityksille ja pk-yrityksille vahvempi asema markkinoilla;

1. korostaa, että aina kun se on teknisesti ja laillisesti mahdollista ja kohtuullista, välittäjiä 
olisi vaadittava mahdollistamaan palvelujensa käyttö ja niistä maksaminen 
nimettömästi, koska nimettömyys estää tehokkaasti tietojen luvattoman luovuttamisen, 
identiteettivarkauden ja muut verkossa kerättyjen henkilötietojen väärinkäytön muodot; 
toteaa, että kun unionin lainsäädännössä edellytetään, että elinkeinonharjoittajien on 
ilmoitettava henkilöllisyytensä, määräävässä asemassa olevien tai systeemisten 
markkinapaikkojen tarjoajat voitaisiin velvoittaa varmentamaan elinkeinonharjoittajien 
henkilöllisyys; ehdottaa, että olisi harkittava ja otettava käyttöön uusia teknisiä 
ratkaisuja käyttäjien henkilöllisyyden määrittämistä ja myös heidän nimettömänä 
pysymistään varten; vahvistaa, että aina kun alustat tunnistavat käyttäjiä, ne eivät saa 
paljastaa käyttäjien henkilöllisyyttä ilman nimenomaista ja vapaaehtoista suostumusta 
tai lakisääteistä tiedonantovelvollisuutta;

2. katsoo, että tulevassa lainsäädäntöehdotuksessa digitaalisia palveluja koskevaksi 
säädökseksi olisi noudatettava täysimääräisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjaa 
sekä unionin sääntöjä, joilla suojellaan kuluttajia ja heidän turvallisuuttaan, 
yksityisyyttään ja henkilötietojaan; muistuttaa, että sähköistä kaupankäyntiä koskevan 
direktiivin keskeisten periaatteiden eli alkuperämaaperiaatteen, rajoitetun vastuun 
lausekkeen ja yleisen valvontavelvoitteen kiellon on oltava edelleen voimassa 
digitaalisia palveluja koskevan säädöksen nojalla; korostaa, että säilytyspalvelujen 
tarjoajia ei saa vaatia poistamaan tai estämään pääsyä tietoihin, jotka ovat laillisia niiden 
alkuperämaassa, jotta voidaan suojata sananvapautta, välttää lainvalintaan liittyvät 
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ristiriidat, estää perusteettomia ja tehottomia maakohtaisia rajoituksia ja pyrkiä 
yhdenmukaistettuihin digitaalisiin sisämarkkinoihin;

3. korostaa, että on tärkeää luoda selkeä, yhdenmukainen ja ajantasainen sääntelykehys, 
johon sisältyvät muun muassa selkeät määritelmät; korostaa tarvetta määritellä 
määräävässä asemassa olevat tai systeemiset alustat ja vahvistaa niiden ominaisuudet;

4. toteaa, että yksilöiden toiminnasta verkossa voidaan saada syvällistä tietoa heidän 
persoonallisuudestaan, mikä antaa erityisesti määräävässä asemassa oleville tai 
systeemisille alustoille ja sosiaalisille verkostoille mahdollisuuden heidän 
manipuloimiseensa, ja että sen vuoksi digitaalisten palvelujen käyttöä koskevien 
henkilötietojen kerääminen ja käyttö olisi rajoitettava vain siihen, mikä on ehdottomasti 
välttämätöntä palvelun tarjoamiseksi ja käyttäjien laskuttamiseksi; korostaa, että olisi 
pantava täytäntöön lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan sisällön isännöintialustojen 
harjoittamaa sellaisten henkilötietojen keräämistä, jotka perustuvat muun muassa 
käyttäjien vuorovaikutukseen sisällön isännöintialustojen sisällön kanssa ja joiden 
tarkoituksena on laatia kohdennettuja mainosprofiileja; kehottaa sisällön 
isännöintialustoja käyttämään kohdennettua mainontaa, joka perustuu käyttäjän 
aiempaan vuorovaikutukseen sisällön kanssa samalla sisällön isännöintialustalla tai 
kolmansien osapuolten verkkosivustoilla vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on antanut 
siihen etukäteen suostumuksensa yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivin mukaisesti; painottaa, että viranomaisille on annettava pääsy 
käyttäjän metadataan ainoastaan vakavista rikoksista epäiltyjen tutkimiseksi ja 
tuomioistuimen etukäteen antamalla luvalla;

5. on huolissaan siitä, että kertakirjautumispalveluja voidaan käyttää käyttäjien 
jäljittämiseen eri alustoilla; suosittelee, että palveluntarjoajia, jotka tukevat hallitsevan 
markkinaosuuden omaavaa kertakirjautumispalvelua, olisi vaadittava tukemaan myös 
vähintään yhtä avointa ja yhteen liitettyä henkilöllisyyden todentamisjärjestelmää, joka 
perustuu avoimeen kehykseen;

6. huomauttaa, että perusoikeuksien suojaamiseksi ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
digitaalisia palveluja koskevassa säädöksessä ei saa käyttää oikeudellisesti 
määrittelemätöntä "vahingollisen sisällön" käsitettä, mutta siinä on puututtava laittoman 
sisällön julkaisemiseen ja pidettävä kiinni periaatteesta, jonka mukaan se, ”mikä on 
laitonta verkon ulkopuolella on laitonta myös verkossa”; toteaa, että automatisoiduilla 
välineillä ei voida erottaa laitonta sisältöä tietyissä asiayhteyksissä laillisesta sisällöstä; 
huomauttaa myös, että palveluntarjoajien, niiden henkilöstön ja toimeksisaajien 
automatisoitujen raporttien arviointi ihmisen toimesta ei sinänsä voi parantaa 
sisällöntunnistamistekniikoiden toimintaa; korostaa siksi, että digitaalisia palveluja 
koskevassa säädöksessä olisi nimenomaisesti suljettava pois velvoite käyttää 
automaattisia välineitä sisällön moderointiin ja säännellä niiden vapaaehtoista käyttöä, 
tämän kuitenkaan rajoittamatta tekijänoikeusdirektiivin 17 artiklan soveltamista; vaatii, 
että palveluntarjoajien käyttämät sisällön moderointimenettelyt eivät saisi johtaa 
automaattisiin työkaluihin tai sisällön alustalle lataamisen yhteydessä tapahtuvaan 
suodatukseen perustuviin ennakkotarkastustoimenpiteisiin; korostaa, että sisällön 
välittäjien olisi saatava asianmukaista koulutusta ja asianmukaista psykologista tukea; 
tähdentää, että on tärkeää olla tietoinen siitä, onko moderointipäätöksen tehnyt ihminen 
vai algoritmi, ja jälkimmäisessä tapauksessa siitä, onko ihminen tarkistanut päätöksen; 
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korostaa, että sisällön tarkistamisen ja sisällön isännöintialustojen suorittaman 
hallinnoinnin on oltava avoimempaa, ja ehdottaa siksi, että määräävässä asemassa 
olevia tai systeemisiä sisällön isännöintialustoja varten on oltava 
uudelleentarkastelumekanismi, jotta voidaan arvioida niiden 
sisällönhallintapolitiikkojen riskejä;

7. korostaa, että on tärkeää antaa olemassa olevalle tai uudelle unionin virastolle tai 
unionin elimelle tehtäväksi koordinoida jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä rajat 
ylittävissä kysymyksissä ja riippumattomien kansallisten täytäntöönpanoelinten 
verkostoa;

8. korostaa, että tuomioistuimen on valvottava välittäjien palvelujensa käyttäjille 
asettamien ehtojen oikeudenmukaisuutta ja perusoikeusnormien noudattamista;

9. korostaa, että jotta voidaan rakentavasti käyttää sähköisestä kaupankäynnistä annetun 
direktiivin sääntöjä ja varmistaa oikeusvarmuus, sovellettavassa lainsäädännössä on 
tyhjentävästi ja nimenomaisesti esitettävä digitaalisen palvelun tarjoajien velvollisuudet 
sen sijaan, että määrätään yleisestä huolenpitovelvollisuudesta; painottaa, että 
digitaalisen palvelun tarjoajien vastuuta koskeva oikeudellinen järjestelmä ei saisi olla 
riippuvainen epävarmoista käsitteistä kuten palveluntarjoajien "aktiivinen" tai 
"passiivinen" rooli;

10. korostaa, että riippumattomien riidanratkaisuelinten olisi oltava aina vastuussa lain 
täytäntöönpanosta, verkkotoiminnan laillisuudesta päättämisestä ja säilytyspalvelun 
tarjoajien määräämisestä poistamaan laiton sisältö tai estämään siihen pääsy 
mahdollisimman pian myös sosiaalisesta mediasta erityisesti käyttäjien suojelemiseksi 
ja sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle ja asianomaisille osapuolille on ilmoitettu asiasta; 
varoittaa siksi säännöksistä, joilla kannustetaan alustojen vapaaehtoisia toimia; 
korostaa, että digitaalisia palveluja koskevalla säädöksellä olisi varmistettava 
perusoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen ja käyttäjien siviilioikeudellisten 
oikeuksien suojelu sekä varmistettava, että kaikkia alustojen ja digitaalisten palvelujen 
tarjoajien soveltamia toimenpiteitä varten käytettävissä olevia suojatoimia ja 
oikeussuojakeinoja noudatetaan täysimääräisesti; katsoo, että heti, kun säilytyspalvelun 
tarjoaja on todennetun ilmoituksen kautta tullut tosiasiallisesti tietoiseksi laittoman 
sisällön olemassaolosta ja sen laittomasta luonteesta, siihen olisi sovellettava sisällön 
poistamista koskevia velvoitteita ja sitä voidaan pitää vastuullisena ilmoitetun sisällön 
arvioinnista erityisesti, kun on kyse verkossa toimivan markkinapaikan palveluista; 
kehottaa komissiota harkitsemaan sitä, että määräävässä asemassa olevat tai systeemiset 
säilytyspalvelujen tarjoajat velvoitetaan raportoimaan vakavasta rikoksesta 
toimivaltaiselle lainvalvontaviranomaiselle heti, kun ne saavat tosiasiallisen tiedon 
tällaisesta rikoksesta;

11. korostaa, että laiton sisältö olisi poistettava sieltä missä sitä säilytetään ja että 
internetyhteyden tarjoajia ei pitäisi vaatia estämään pääsyä sisältöön;

12. korostaa, että lainsäädännön rikkomisesta olisi määrättävä oikeasuhteisia seuraamuksia, 
joihin ei sisälly yksilöiden jättämistä digitaalisten palvelujen ulkopuolelle;

13. korostaa, että laillisen, mutta potentiaalisesti vahingollisen sisällön, kuten 
disinformaation ja vihapuheen, levittämistä sosiaalisessa mediassa olisi hillittävä 
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antamalla käyttäjille mahdollisuus hallita heille ehdotettua sisältöä; korostaa, että 
sisällön kuratoimisen käyttäjien toimien perusteella olisi edellytettävä käyttäjän 
etukäteen antamaa ja täyteen tietoon perustuvaa suosumusta ja että käyttäjille, jotka 
kieltäytyvät antamasta suostumustaan, olisi annettava muita oikeudenmukaisia ja 
kohtuullisia vaihtoehtoja palvelujen käyttämiseksi; ehdottaa, että sosiaalisten 
verkostojen käyttäjillä olisi oltava oikeus nähdä aikajanansa sisältö kronologisessa 
järjestyksessä kuratoituna tai kuratoimattomana; ehdottaa, että määräävässä markkina-
asemassa olevien tai systeemisten alustojen olisi tarjottava käyttäjille sovellusrajapinta, 
joka antaa heille mahdollisuuden valita sisällön kuratoimiseen haluamansa ohjelmistot 
ja palvelut, jos se on teknisesti mahdollista; painottaa, että alustojen olisi varmistettava 
suurempi avoimuus automatisoiduissa päätöksentekoprosesseissa varmistamalla, että 
algoritmit eivät ole puolueellisia ja että algoritmiseen järjestelmään kuuluvien 
päätöksentekoprosessien on aina oltava ymmärrettäviä ja mahdollisimman avoimia; 
vaatii, että digitaalisia palveluja koskevassa säädöksessä on kiellettävä syrjivät sisällön 
moderointikäytännöt;

14. korostaa, että keskitettyjen verkkojen lukkiutumisvaikutuksen poistamiseksi ja kilpailun 
ja kuluttajien valinnanvaran varmistamiseksi määräävässä asemassa olevien sosiaalisen 
median palvelujen ja viestintäpalvelujen käyttäjille olisi annettava mahdollisuus päästä 
alustojen väliseen vuorovaikutukseen avointen rajapintojen kautta (yhteenliitettävyys); 
kehottaa komissiota kieltämään valmistajakohtaisen ja suljetun ekosysteemin 
määräämisen digitaalisten tuotteiden ja palvelujen käytölle eri ympäristöissä, jotta 
mahdollistetaan todellinen ja korkeatasoinen yhteentoimivuus ja tarjotaan näitä tuotteita 
ja palveluja avoimessa muodossa, joka mahdollistaa niiden viennin mihin tahansa 
digitaaliseen ympäristöön;

15. korostaa, että digitaalisia palveluja koskevassa säädöksessä on säädettävä erityisistä ja 
yksityiskohtaisista säännöistä, kuten alustoja ja sosiaalisen median palveluja koskevien 
säännösten selkeyttämisestä; katsoo, että sisältöilmoitusten pätevyyttä ja seurantaa 
koskevat edellytykset on täsmennettävä; katsoo myös, että väärinkäytösten 
ehkäisemisen ja seuraamusten määräämisen olisi perustuttava Euroopan unionin 
tuomioistuimen nykyiseen oikeuskäytäntöön, sillä väärinkäytökset koostuvat erityisesti 
siitä, että sisältöä koskevia vääriä tai vilpillisiä ilmoituksia tehdään toistuvasti;
korostaa lisäksi tarvetta rajoittaa alustojen vastuuta palveluista, erityisesti 
mediasisällöstä, jotka ovat jo sisällöntarjoajan toimituksellisessa valvonnassa ja joihin 
sovelletaan kattavaa sääntelyä ja tunnustetun riippumattoman toimivaltaisen 
viranomaisen riippumatonta ja tehokasta valvontaa sähköistä kaupankäyntiä koskevassa 
direktiivissä vahvistettuja periaatteita noudattavan ilmoitus- ja toimintajärjestelmän 
mukaisesti; katsoo, että pienempiin kaupallisiin ja ei-kaupallisiin palveluntarjoajiin ei 
saisi soveltaa samoja velvoitteita; korostaa, että digitaalisten palvelujen alan uusien 
oikeudellisten puitteiden olisi oltava eurooppalaisten pk-yritysten ja myös startup-
yritysten hallittavissa ja että niihin olisi sen vuoksi sisällyttävä oikeasuhteisia 
velvoitteita ja selkeitä takeita kaikille aloille; korostaa, että digitaalisia palveluja 
koskevan säädöksen säännöksillä olisi estettävä alustojen ylläpitäjiä muuttamasta 
sisältöä sisällöntarjoajan toimituksellisessa valvonnassa, kuten unionin lainsäädännössä 
säädetään; korostaa, että jos tällaisen mediasisällön poistaminen on tarpeen, on 
varmistettava, että se voidaan tehdä ainoastaan tuomioistuimen määräyksen perusteella; 
katsoo, että sisällöntarjoajia on kuultava ennen sisällön saannin estämistä, paitsi jos se 
estäisi tai vaarantaisi meneillään olevan rikostutkinnan; katsoo, että käytettävissä olisi 
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oltava riittävät oikeussuojamekanismit sekä riitojenratkaisuelinten että 
oikeusviranomaisten kautta samalla kun sovelletaan kohtuullisia määräaikoja; katsoo, 
että kaupallisten säilytyspalvelun tarjoajien, joiden katsotaan olevan määräävässä 
asemassa tai systeemisiä, olisi tarjottava julkisesti ja anonyymisti saatavilla oleva 
mekanismi, jolla ilmoitetaan niiden alustoilla julkaistusta väitetystä laittomasta 
sisällöstä; korostaa tässä yhteydessä, että digitaalisia palveluja koskeva säädös ei saa 
heikentää audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin sääntöjä eikä tehdä 
niistä vanhentuneita; korostaa, että oikeudenhaltijoille olisi annettava pääsy niiden 
sisältöjen tuottamiin tai niihin liittyviin muihin kuin henkilötietoihin unionin 
lainsäädännössä säädetyin edellytyksin ja asianmukaisen vaikutustenarvioinnin jälkeen;

16. suosittelee painokkaasti, että verkossa toimivina markkinapaikkoina toimivat alustat 
antavat käyttäjille tietoa tärkeimmistä muuttujista, jotka määrittävät käyttäjille hakujen 
tuloksena esitettyjen tuotteiden järjestyksen ja paremmuusjärjestyksen, erityisesti jos 
haun tulokseen on vaikuttanut toimittajan mahdollisesti maksama korvaus tai jos alustan 
ylläpitäjä toimii joidenkin haun tuloksena esiintyvien tuotteiden toimittajana;

17. korostaa, että on tärkeää laajentaa digitaalisia palveluja koskevan säädöksen alueellinen 
soveltamisala kattamaan myös kolmansiin maihin sijoittautuneiden digitaalisten 
palvelujen tarjoajien toiminta, jos ne tarjoavat palvelujaan unionissa; ehdottaa, että jos 
välittäjät ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan, niiden olisi nimettävä unioniin 
sijoittautunut laillinen edustaja, joka voidaan saattaa vastuuseen tarjoamistaan tuotteista 
tai palveluista;

18. ehdottaa, että alustojen, jotka tarjoavat mainejärjestelmän tavaroiden tai palvelujen 
toimittajille, on annettava tietoa siitä, miten maineeseen perustuvat pisteet saadaan; 
suosittelee tässä yhteydessä, että tällaisiin mainejärjestelmiin liittyvien arviointien olisi 
perustuttava todellisiin kokemuksiin ja oltava peräisin transaktion osapuolelta; korostaa, 
että uudelleentarkastelua ei pitäisi julkaista, jos sen laatija on saanut etua erityisen 
myönteisen tai kielteisen arvioinnin tekemisestä;

19. huomauttaa, että digitaalisia palveluja koskevassa säädöksessä olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota vammaisiin käyttäjiin ja taattava heidän mahdollisuutensa käyttää 
digitaalisia palveluja; katsoo, että komission olisi kannustettava palveluntarjoajia 
kehittämään teknisiä välineitä, joiden avulla unionissa asuvat vammaiset henkilöt voivat 
käyttää asianmukaisesti internetpalveluja ja hyötyä niistä;

20. suosittelee, että tavaroiden tai palvelujen toimittajille mainejärjestelmää tarjoavat alustat 
mahdollistavat olemassa olevien arvostelujen siirtämisen toisen alustan 
mainejärjestelmään toimittajan pyynnöstä ja kun alustan ja toimittajan välinen sopimus 
irtisanotaan; korostaa, että kuluttajille on tiedotettava arvostelujen alkuperästä, jos ne 
siirretään toiselta alustalta.
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