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Tarkistus 1
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

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;

Or. ro

Tarkistus 2
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että sähköisestä 
kaupankäynnistä annetussa direktiivissä 
2000/31/EY vahvistetut säännöt ovat 
mahdollistaneet internetin ja digitaalisten 
palvelujen kehittämisen EU:ssa jo kahden 
vuosikymmenen ajan ja että ne ovat 
keskeisiä perusoikeuksien suojelun sekä 
innovatiivisen liiketoimintaympäristön 
turvaamisen kannalta; katsoo, että niiden 
tarkistamista olisi harkittava valvotusti ja 
äärimmäistä varovaisuutta noudattaen;

Or. en

Tarkistus 3
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että digitaalisia 
palveluja koskevan säädöksen 
tarkistamisen tavoitteena on saattaa ajan 
tasalle verkkoalustojen ja säilytyspalvelun 
tarjoajien vastuuta koskevat siviili- ja 
kauppaoikeudelliset lait varmuuden ja 
turvallisuuden takaamiseksi yrityksille, 
käyttäjille ja koko yhteiskunnalle;

Or. en

Tarkistus 4
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että on tärkeää tunnustaa 
sähköistä kaupankäyntiä koskevan 
direktiivin keskeinen rooli sähköisen 
kaupankäynnin edistämisessä Euroopassa 
ja erityisesti koko sisämarkkinahankkeen 
tukemisessa;

Or. ro

Tarkistus 5
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. fr
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Tarkistus 6
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. katsoo, että digitaalisia palveluja 
koskevassa säädöksessä on vahvistettava 
verkkoalustoja koskevat selkeät velvoitteet 
ja otettava käyttöön verkossa toimivien 
markkinapaikkojen vastuuta koskevia 
erityissäännöksiä;

Or. fr

Tarkistus 7
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että aina kun se on 
teknisesti mahdollista ja kohtuullista, 
välittäjiä olisi vaadittava mahdollistamaan 
palvelujensa käyttö ja niistä maksaminen 
nimettömästi, koska nimettömyys estää 
tehokkaasti tietojen luvattoman 
luovuttamisen ja identiteettivarkauden; 
toteaa, että kun kuluttajan oikeuksia 
koskevassa direktiivissä edellytetään, että 
elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava 
henkilöllisyytensä, suurten 
markkinapaikkojen tarjoajat voitaisiin 
velvoittaa varmentamaan heidän 
henkilöllisyytensä, kun taas muissa 
tapauksissa olisi säilytettävä oikeus 
käyttää digitaalisia palveluja 
nimettömästi;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 8
József Szájer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että aina kun se on 
teknisesti mahdollista ja kohtuullista, 
välittäjiä olisi vaadittava mahdollistamaan 
palvelujensa käyttö ja niistä maksaminen 
nimettömästi, koska nimettömyys estää 
tehokkaasti tietojen luvattoman 
luovuttamisen ja identiteettivarkauden; 
toteaa, että kun kuluttajan oikeuksia 
koskevassa direktiivissä edellytetään, että 
elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava 
henkilöllisyytensä, suurten 
markkinapaikkojen tarjoajat voitaisiin 
velvoittaa varmentamaan heidän 
henkilöllisyytensä, kun taas muissa 
tapauksissa olisi säilytettävä oikeus 
käyttää digitaalisia palveluja 
nimettömästi;

1. korostaa, että aina kun se on 
teknisesti mahdollista ja kohtuullista, 
välittäjien olisi estettävä tietojen luvaton 
luovuttaminen ja identiteettivarkaus 
panemalla tehokkaasti täytäntöön 
sovellettavat tietosuojaa ja sähköistä 
tietosuojaa koskevat säännöt; toteaa, että 
myyjien henkilöllisyyden selvittäminen 
digitaalisessa toimintaympäristössä on 
olennaisen tärkeää digitaalisten 
liiketoimien turvallisuuden kannalta, ja 
siksi olisi tehtävä 
täytäntöönpanokelpoiseksi, että myyjät 
ilmoittavat henkilöllisyytensä ja että 
suurten markkinapaikkojen tarjoajat 
voitaisiin velvoittaa varmentamaan heidän 
henkilöllisyytensä, jotta voidaan vähentää 
väärennösten ja muun petollisen 
toiminnan yleisyyttä, estää huonoja 
toimijoita toimimasta verkossa ja edistää 
lainvalvontaa; toteaa, että tällaisten 
velvoitteiden käyttöönoton olisi kuitenkin 
oltava oikeasuhteista, ja siihen olisi 
sisällyttävä asianmukaiset suojatoimet, 
joilla suojellaan käyttäjien yksityisyyttä 
oikeutetun ja laillisen toiminnan 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 9
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että aina kun se on 
teknisesti mahdollista ja kohtuullista, 

1. korostaa, että aina kun se on 
teknisesti mahdollista ja kohtuullista, 
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välittäjiä olisi vaadittava mahdollistamaan 
palvelujensa käyttö ja niistä maksaminen 
nimettömästi, koska nimettömyys estää 
tehokkaasti tietojen luvattoman 
luovuttamisen ja identiteettivarkauden; 
toteaa, että kun kuluttajan oikeuksia 
koskevassa direktiivissä edellytetään, että 
elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava 
henkilöllisyytensä, suurten 
markkinapaikkojen tarjoajat voitaisiin 
velvoittaa varmentamaan heidän 
henkilöllisyytensä, kun taas muissa 
tapauksissa olisi säilytettävä oikeus 
käyttää digitaalisia palveluja 
nimettömästi;

välittäjiä olisi vaadittava mahdollistamaan 
palvelujensa käyttö ja niistä maksaminen 
nimettömästi, koska nimettömyys estää 
tehokkaasti tietojen luvattoman 
luovuttamisen ja identiteettivarkauden; 
toteaa, että kun kuluttajan oikeuksia 
koskevassa direktiivissä edellytetään, että 
elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava 
henkilöllisyytensä, suurten 
markkinapaikkojen tarjoajat voitaisiin 
velvoittaa varmentamaan heidän 
henkilöllisyytensä, ja toteaa, että aina kun 
alustojen on tarkistettava käyttäjien 
henkilöllisyys, ne eivät saa paljastaa 
käyttäjien henkilöllisyyttä ilman 
nimenomaista ja vapaaehtoista 
suostumusta;

Or. en

Tarkistus 10
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että aina kun se on 
teknisesti mahdollista ja kohtuullista, 
välittäjiä olisi vaadittava mahdollistamaan 
palvelujensa käyttö ja niistä maksaminen 
nimettömästi, koska nimettömyys estää 
tehokkaasti tietojen luvattoman 
luovuttamisen ja identiteettivarkauden; 
toteaa, että kun kuluttajan oikeuksia 
koskevassa direktiivissä edellytetään, että 
elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava 
henkilöllisyytensä, suurten 
markkinapaikkojen tarjoajat voitaisiin 
velvoittaa varmentamaan heidän 
henkilöllisyytensä, kun taas muissa 
tapauksissa olisi säilytettävä oikeus käyttää 
digitaalisia palveluja nimettömästi;

1. korostaa, että aina kun se on 
teknisesti 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 
kuluttajan oikeuksia koskevassa 
direktiivissä edellytetään, että 
elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava 
henkilöllisyytensä, suurten 
markkinapaikkojen tarjoajat voitaisiin 
velvoittaa varmentamaan heidän 
henkilöllisyytensä, kun taas muissa 
tapauksissa olisi säilytettävä oikeus käyttää 
digitaalisia palveluja nimettömästi;

Or. en
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Tarkistus 11
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että aina kun se on 
teknisesti mahdollista ja kohtuullista, 
välittäjiä olisi vaadittava mahdollistamaan 
palvelujensa käyttö ja niistä maksaminen 
nimettömästi, koska nimettömyys estää 
tehokkaasti tietojen luvattoman 
luovuttamisen ja identiteettivarkauden; 
toteaa, että kun kuluttajan oikeuksia 
koskevassa direktiivissä edellytetään, että 
elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava 
henkilöllisyytensä, suurten 
markkinapaikkojen tarjoajat voitaisiin 
velvoittaa varmentamaan heidän 
henkilöllisyytensä, kun taas muissa 
tapauksissa olisi säilytettävä oikeus käyttää 
digitaalisia palveluja nimettömästi;

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 ja 
identiteettivarkauden; toteaa, että kun 
unionin lainsäädännössä edellytetään, että 
elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava 
henkilöllisyytensä, verkossa toimivien 
markkinapaikkojen tarjoajat voitaisiin 
velvoittaa varmentamaan ammattimaisesti 
tai muuten toimivien 
elinkeinonharjoittajien henkilöllisyys, kun 
taas muissa tapauksissa voitaisiin säilyttää 
oikeus käyttää digitaalisia palveluja 
nimettömästi;

Or. en

Tarkistus 12
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että aina kun se on 
teknisesti mahdollista ja kohtuullista, 
välittäjiä olisi vaadittava mahdollistamaan 
palvelujensa käyttö ja niistä maksaminen 
nimettömästi, koska nimettömyys estää 
tehokkaasti tietojen luvattoman 
luovuttamisen ja identiteettivarkauden; 
toteaa, että kun kuluttajan oikeuksia 
koskevassa direktiivissä edellytetään, että 

1. korostaa, että aina kun se on 
teknisesti mahdollista ja kohtuullista, 
välittäjiä olisi vaadittava mahdollistamaan 
palvelujensa käyttö ja niistä maksaminen 
nimettömästi, koska nimettömyys estää 
tehokkaasti tietojen luvattoman 
luovuttamisen ja identiteettivarkauden; 
toteaa, että kun kuluttajan oikeuksia 
koskevassa direktiivissä edellytetään, että 
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elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava 
henkilöllisyytensä, suurten 
markkinapaikkojen tarjoajat voitaisiin 
velvoittaa varmentamaan heidän 
henkilöllisyytensä, kun taas muissa 
tapauksissa olisi säilytettävä oikeus käyttää 
digitaalisia palveluja nimettömästi;

elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava 
henkilöllisyytensä, verkossa toimivien 
markkinapaikkojen isännät olisi 
velvoitettava varmentamaan heidän 
henkilöllisyytensä, kun taas muissa 
tapauksissa olisi säilytettävä oikeus käyttää 
digitaalisia palveluja nimettömästi;

Or. fr

Tarkistus 13
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota vaatimaan, 
että verkossa toimivan markkinapaikan 
sisällön säilytysalustat sulkevat sellaisten 
käyttäjien tilit, jotka julkaisevat toistuvasti 
laitonta sisältöä, ja toteuttamaan 
tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että 
tällaista laitonta sisältöä ei esiinny 
uudelleen niiden alustalla;

Or. fr

Tarkistus 14
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. 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 sekä muita 
perusoikeuksia;
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Or. en

Tarkistus 15
József Szájer

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että verkkopalvelujen 
tarjoajat tarkistavat yritysasiakkaidensa 
henkilöllisyyden ja täyttävät siten 
sähköistä kaupankäyntiä koskevan 
direktiivin 2000/31/EY 5 artiklassa 
asetetut vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 16
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että verkossa toimivien 
markkinapaikkojen kautta ostettujen 
tuotteiden olisi oltava kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n 
turvallisuussäännösten mukaisia, koska 
digitaalisia palveluja koskevalla 
säädöksellä olisi voitava parantaa 
digitaalisten alustojen, palvelujen ja 
tuotteiden vastuu- ja turvallisuussääntöjä;

Or. fr

Tarkistus 17
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
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1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. muistuttaa, että sähköistä 
kaupankäyntiä koskevan direktiivin 
keskeisten periaatteiden eli 
alkuperämaaperiaatteen, rajoitetun 
vastuun lausekkeen ja yleisen 
valvontavelvoitteen kiellon on oltava 
edelleen voimassa 
lainsäädäntöehdotuksessa digitaalisia 
palveluja koskevaksi säädökseksi;

Or. en

Tarkistus 18
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa tarvetta määritellä 
”määräävässä asemassa olevat alustat” ja 
vahvistaa niiden ominaisuudet;

Or. en

Tarkistus 19
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. korostaa, että sisällön 
ennakkovalvontaa ei pitäisi olla; korostaa, 
että sisällön tarkistamisen ja sisällön 
isännöintialustojen suorittaman 
hallinnoinnin on oltava avoimempaa, ja 
ehdottaa siksi, että määräävässä asemassa 
olevia sisällön isännöintialustoja varten 
on oltava uudelleentarkastelumekanismi, 
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jotta uusi tai olemassa oleva unionin 
virasto tai unionin elin voi arvioida niiden 
sisällönhallintapolitiikkojen riskejä; 
korostaa, että on tärkeää olla tietoinen 
siitä, onko päätöksen tehnyt ihminen vai 
algoritmi, ja jälkimmäisessä tapauksessa 
siitä, onko ihminen tarkistanut päätöksen;

Or. en

Tarkistus 20
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. korostaa, että aina kun se on 
teknisesti mahdollista ja kohtuullista, 
välittäjiä olisi vaadittava mahdollistamaan 
palvelujensa käyttö ja niistä maksaminen 
nimettömästi, koska nimettömyys estää 
tehokkaasti tietojen luvattoman 
luovuttamisen ja identiteettivarkauden; 
toteaa, että kun kuluttajan oikeuksia 
koskevassa direktiivissä edellytetään, että 
elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava 
henkilöllisyytensä, suurten 
markkinapaikkojen tarjoajat voitaisiin 
velvoittaa varmentamaan heidän 
henkilöllisyytensä, kun taas muissa 
tapauksissa olisi säilytettävä oikeus 
käyttää digitaalisia palveluja 
nimettömästi;

Or. en

Tarkistus 21
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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2. toteaa, että yksilöiden toiminnasta 
verkossa voidaan saada syvällistä tietoa 
heidän persoonallisuudestaan, mikä antaa 
mahdollisuuden heidän 
manipuloimiseensa, ja että sen vuoksi 
digitaalisten palvelujen käyttöä koskevien 
henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön 
olisi sovellettava erityistä 
yksityisyyskehystä ja niiden soveltaminen 
olisi rajoitettava siihen, mikä on tarpeen 
palvelun tarjoamiseksi ja siitä 
laskuttamiseksi;

2. toteaa, että yksilöiden toiminnasta 
verkossa voidaan saada syvällistä tietoa 
heidän persoonallisuudestaan, mikä antaa 
mahdollisuuden heidän 
manipuloimiseensa, ja että sen vuoksi 
digitaalisten palvelujen käyttöä koskevien 
henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön 
olisi sovellettava erityistä 
yksityisyyskehystä ja niiden soveltaminen 
olisi rajoitettava siihen, mikä on tarpeen 
palvelun tarjoamiseksi ja siitä 
laskuttamiseksi; korostaa, että viestinnän 
dataa koskevan oikeuskäytännön 
hengessä viranomaisille on annettava 
pääsy käyttäjän tilaaja- ja metadataan 
ainoastaan vakavista rikoksista epäiltyjen 
tutkimiseksi ja tuomioistuimen etukäteen 
antamalla luvalla;

Or. en

Tarkistus 22
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että yksilöiden toiminnasta 
verkossa voidaan saada syvällistä tietoa 
heidän persoonallisuudestaan, mikä antaa 
mahdollisuuden heidän 
manipuloimiseensa, ja että sen vuoksi 
digitaalisten palvelujen käyttöä koskevien 
henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön 
olisi sovellettava erityistä 
yksityisyyskehystä ja niiden soveltaminen 
olisi rajoitettava siihen, mikä on tarpeen 
palvelun tarjoamiseksi ja siitä 
laskuttamiseksi;

2. korostaa, että voimassa oleva 
asetus (EU) 2016/679 luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta on pantava täytäntöön, ja 
toteaa, että koska yksilöiden toiminnasta 
verkossa voidaan saada syvällistä tietoa 
heidän persoonallisuudestaan, mikä antaa 
mahdollisuuden heidän 
manipuloimiseensa, digitaalisten 
palvelujen käyttöä koskevien 
henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön 
olisi sovellettava tätä kehystä;

Or. en

Tarkistus 23
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Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että yksilöiden toiminnasta 
verkossa voidaan saada syvällistä tietoa 
heidän persoonallisuudestaan, mikä 
antaa mahdollisuuden heidän 
manipuloimiseensa, ja että sen vuoksi 
digitaalisten palvelujen käyttöä koskevien 
henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön 
olisi sovellettava erityistä 
yksityisyyskehystä ja niiden soveltaminen 
olisi rajoitettava siihen, mikä on tarpeen 
palvelun tarjoamiseksi ja siitä 
laskuttamiseksi;

2. toteaa, että koska yksilöiden 
toimintaan verkossa voi sisältyä 
henkilötietojen keräämistä ja käyttöä, 
heihin olisi sovellettava erityistä 
yksityisyyskehystä, ja tietojen 
soveltaminen olisi rajoitettava siihen, mikä 
on tarpeen palvelun tarjoamiseksi ja siitä 
laskuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 24
Gunnar Beck

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että yksilöiden toiminnasta 
verkossa voidaan saada syvällistä tietoa 
heidän persoonallisuudestaan, mikä 
antaa mahdollisuuden heidän 
manipuloimiseensa, ja että sen vuoksi 
digitaalisten palvelujen käyttöä koskevien 
henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön 
olisi sovellettava erityistä 
yksityisyyskehystä ja niiden soveltaminen 
olisi rajoitettava siihen, mikä on tarpeen 
palvelun tarjoamiseksi ja siitä 
laskuttamiseksi;

2. panee merkille, että massadatan 
kokoaminen ja tietotekniset välineet, 
kuten luonnollisen kielen käsittely, 
mahdollistavat henkilökohtaisten 
mieltymysten ja kuluttajien 
käyttäytymisen kartoittamisen ja voivat 
mahdollisesti vaikuttaa niihin; ehdottaa, 
että digitaalisten palvelujen käyttöä 
koskevien henkilötietojen keräämiseen ja 
käyttöön olisi sovellettava erityistä 
yksityisyyskehystä ja niiden soveltaminen 
olisi rajoitettava siihen, mikä on tarpeen 
palvelun tarjoamiseksi ja siitä 
laskuttamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 25
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että yksilöiden toiminnasta 
verkossa voidaan saada syvällistä tietoa 
heidän persoonallisuudestaan, mikä antaa 
mahdollisuuden heidän 
manipuloimiseensa, ja että sen vuoksi 
digitaalisten palvelujen käyttöä koskevien 
henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön 
olisi sovellettava erityistä 
yksityisyyskehystä ja niiden soveltaminen 
olisi rajoitettava siihen, mikä on tarpeen 
palvelun tarjoamiseksi ja siitä 
laskuttamiseksi;

2. toteaa, että yksilöiden toiminnasta 
verkossa voidaan saada syvällistä tietoa 
heidän persoonallisuudestaan, mikä antaa 
mahdollisuuden heidän manipuloimiseensa 
etenkin epäsuorasti, ja että sen vuoksi 
digitaalisten palvelujen käyttöä koskevien 
henkilötietojen keräämiseen, käyttöön ja 
saantiin olisi sovellettava erityistä 
yksityisyyskehystä ja niiden soveltaminen 
olisi rajoitettava siihen, mikä on tiukasti 
tarpeen palvelun tarjoamiseksi ja 
käyttäjien laskuttamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 26
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että yksilöiden toiminnasta 
verkossa voidaan saada syvällistä tietoa 
heidän persoonallisuudestaan, mikä antaa 
mahdollisuuden heidän 
manipuloimiseensa, ja että sen vuoksi 
digitaalisten palvelujen käyttöä koskevien 
henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön 
olisi sovellettava erityistä 
yksityisyyskehystä ja niiden soveltaminen 
olisi rajoitettava siihen, mikä on tarpeen 
palvelun tarjoamiseksi ja siitä 
laskuttamiseksi;

2. toteaa, että yksilöiden toiminnasta 
verkossa voidaan saada syvällistä tietoa 
heidän persoonallisuudestaan, mikä antaa 
mahdollisuuden heidän 
manipuloimiseensa, ja että sen vuoksi 
digitaalisten palvelujen käyttöä koskevien 
henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön 
erityisesti järjestelmäalustoilla ja 
sosiaalisissa verkostoissa olisi sovellettava 
erityistä yksityisyyskehystä ja niiden 
soveltaminen olisi rajoitettava siihen, mikä 
on tarpeen palvelun tarjoamiseksi ja siitä 
laskuttamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 27
Axel Voss

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että yksilöiden toiminnasta 
verkossa voidaan saada syvällistä tietoa 
heidän persoonallisuudestaan, mikä antaa 
mahdollisuuden heidän 
manipuloimiseensa, ja että sen vuoksi 
digitaalisten palvelujen käyttöä koskevien 
henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön 
olisi sovellettava erityistä 
yksityisyyskehystä ja niiden soveltaminen 
olisi rajoitettava siihen, mikä on tarpeen 
palvelun tarjoamiseksi ja siitä 
laskuttamiseksi;

2. toteaa, että yksilöiden toiminnasta 
verkossa voidaan saada syvällistä tietoa 
heidän persoonallisuudestaan, mikä antaa 
mahdollisuuden heidän 
manipuloimiseensa, ja että sen vuoksi 
digitaalisten palvelujen käyttöä koskevien 
henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön 
olisi sovellettava yleistä tietosuoja-
asetusta ja yksityisyyden suojaa verkossa 
koskevia määräyksiä;

Or. en

Tarkistus 28
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. 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;

Or. en

Tarkistus 29
Sergey Lagodinsky
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Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. toistaa, että säilytyspalvelun 
tarjoajia tai muita teknisiä välittäjiä ei saa 
velvoittaa yleisesti seuraamaan käyttäjien 
tuottamaa sisältöä;

Or. en

Tarkistus 30
Gunnar Beck

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että automatisoiduilla 
välineillä ei voida erottaa laitonta sisältöä 
tietyissä asiayhteyksissä laillisesta 
sisällöstä; korostaa, että palveluntarjoajien 
automatisoitujen raporttien arviointi 
ihmisen toimesta ei ratkaise tätä ongelmaa, 
koska yksityiseltä henkilöstöltä puuttuu 
viranomaisten riippumattomuus, pätevyys 
ja vastuuvelvollisuus; korostaa siksi, että 
digitaalisia palveluja koskevassa 
säädöksessä olisi nimenomaisesti 
kiellettävä säilytyspalvelun tarjoajille tai 
muille teknisille välittäjille asetettava 
velvoite käyttää automaattisia välineitä 
sisällön moderointiin ja pidättäydyttävä 
määräämästä ilmoitus- ja 
poistettunapitomekanismeja (notice and 
stay down mechanisms); vaatii, että 
palveluntarjoajien käyttämät sisällön 
moderointimenettelyt eivät saisi johtaa 
automaattisiin työkaluihin tai sisällön 
alustalle lataamisen yhteydessä 
tapahtuvaan suodatukseen perustuviin 
ennakkotarkastustoimenpiteisiin;

3. toteaa, että automatisoiduilla 
välineillä ei aina voida erottaa laitonta 
sisältöä tietyissä asiayhteyksissä laillisesta 
sisällöstä; korostaa, että palveluntarjoajien 
automatisoitujen raporttien arviointi 
ihmisen toimesta ei ratkaise tätä ongelmaa, 
koska yksityiseltä henkilöstöltä puuttuu 
viranomaisten riippumattomuus, pätevyys 
ja vastuuvelvollisuus; korostaa siksi, että 
digitaalisia palveluja koskevassa 
säädöksessä voitaisiin vahvistaa ehdot, 
joilla säilytyspalvelun tarjoajat tai muut 
tekniset välittäjät käyttävät automaattisia 
välineitä sisällön moderointiin;

Or. en



PE653.841v01-00 18/46 AM\1207891FI.docx

FI

Tarkistus 31
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että automatisoiduilla 
välineillä ei voida erottaa laitonta sisältöä 
tietyissä asiayhteyksissä laillisesta 
sisällöstä; korostaa, että 
palveluntarjoajien automatisoitujen 
raporttien arviointi ihmisen toimesta ei 
ratkaise tätä ongelmaa, koska yksityiseltä 
henkilöstöltä puuttuu viranomaisten 
riippumattomuus, pätevyys ja 
vastuuvelvollisuus; korostaa siksi, että 
digitaalisia palveluja koskevassa 
säädöksessä olisi nimenomaisesti 
kiellettävä säilytyspalvelun tarjoajille tai 
muille teknisille välittäjille asetettava 
velvoite käyttää automaattisia välineitä 
sisällön moderointiin ja pidättäydyttävä 
määräämästä ilmoitus- ja 
poistettunapitomekanismeja (notice and 
stay down mechanisms); vaatii, että 
palveluntarjoajien käyttämät sisällön 
moderointimenettelyt eivät saisi johtaa 
automaattisiin työkaluihin tai sisällön 
alustalle lataamisen yhteydessä 
tapahtuvaan suodatukseen perustuviin 
ennakkotarkastustoimenpiteisiin;

3. panee merkille, että 
automatisoidut välineet voisivat parantaa 
sisällöntunnistustekniikoiden toimintaa 
laittoman sisällön erottamiseksi laillisesta 
sisällöstä, jos sitä tarjotaan laillisesti, ja 
että ne voisivat tehostaa nykyisiä 
käytäntöjä, jos niitä käytetään yhdessä 
ihmisen suorittaman arvioinnin kanssa, ja 
lisätä niiden toiminnan avoimuutta; 
korostaa, että henkilöstön hyvinvoinnin ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi 
henkilöstön olisi saatava asianmukaista 
koulutusta ja asianmukaista psykologista 
tukea, jotta voidaan kehittää heitä 
auttavia taitoja ja havaita tarve tehdä 
tarvittaessa yhteistyötä viranomaisten 
kanssa; korostaa, että digitaalisia palveluja 
koskevassa säädöksessä olisi 
nimenomaisesti kiellettävä säilytyspalvelun 
tarjoajille tai muille teknisille välittäjille 
asetettava velvoite käyttää automaattisia 
välineitä sisällön moderointiin ellei 
voimassa olevassa lainasäädäntötekstissä 
muuta säädetä; vaatii, että 
palveluntarjoajien käyttämät sisällön 
moderointimenettelyt eivät saisi johtaa 
ladatun sisällön yleiseen valvontaan;

Or. en

Tarkistus 32
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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3. toteaa, että automatisoiduilla 
välineillä ei voida erottaa laitonta sisältöä 
tietyissä asiayhteyksissä laillisesta 
sisällöstä; korostaa, että palveluntarjoajien 
automatisoitujen raporttien arviointi 
ihmisen toimesta ei ratkaise tätä ongelmaa, 
koska yksityiseltä henkilöstöltä puuttuu 
viranomaisten riippumattomuus, pätevyys 
ja vastuuvelvollisuus; korostaa siksi, että 
digitaalisia palveluja koskevassa 
säädöksessä olisi nimenomaisesti 
kiellettävä säilytyspalvelun tarjoajille tai 
muille teknisille välittäjille asetettava 
velvoite käyttää automaattisia välineitä 
sisällön moderointiin ja pidättäydyttävä 
määräämästä ilmoitus- ja 
poistettunapitomekanismeja (notice and 
stay down mechanisms); vaatii, että 
palveluntarjoajien käyttämät sisällön 
moderointimenettelyt eivät saisi johtaa 
automaattisiin työkaluihin tai sisällön 
alustalle lataamisen yhteydessä 
tapahtuvaan suodatukseen perustuviin 
ennakkotarkastustoimenpiteisiin;

3. toteaa, että automatisoiduilla 
välineillä ei voida erottaa laitonta sisältöä 
tietyissä asiayhteyksissä laillisesta 
sisällöstä; korostaa, että palveluntarjoajien, 
niiden henkilöstön ja toimeksisaajien 
automatisoitujen raporttien arviointi 
ihmisen toimesta ei ratkaise tätä ongelmaa, 
koska yksityiseltä henkilöstöltä puuttuu 
viranomaisten riippumattomuus, pätevyys 
ja vastuuvelvollisuus; korostaa siksi, että 
digitaalisia palveluja koskevassa 
säädöksessä olisi nimenomaisesti 
kiellettävä säilytyspalvelun tarjoajille tai 
muille teknisille välittäjille asetettava 
velvoite käyttää automaattisia välineitä 
sisällön moderointiin ja pidättäydyttävä 
määräämästä ilmoitus- ja 
poistettunapitomekanismeja (notice and 
stay down mechanisms); vaatii, että 
palveluntarjoajien käyttämät sisällön 
moderointimenettelyt eivät saisi johtaa 
automaattisiin työkaluihin tai sisällön 
alustalle lataamisen yhteydessä 
tapahtuvaan suodatukseen perustuviin 
ennakkotarkastustoimenpiteisiin;

Or. en

Tarkistus 33
József Szájer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että automatisoiduilla 
välineillä ei voida erottaa laitonta sisältöä 
tietyissä asiayhteyksissä laillisesta 
sisällöstä; korostaa, että 
palveluntarjoajien automatisoitujen 
raporttien arviointi ihmisen toimesta ei 
ratkaise tätä ongelmaa, koska yksityiseltä 
henkilöstöltä puuttuu viranomaisten 
riippumattomuus, pätevyys ja 
vastuuvelvollisuus; korostaa siksi, että 
digitaalisia palveluja koskevassa 
säädöksessä olisi nimenomaisesti 

3. korostaa, että on tärkeää luoda 
selkeä, yhdenmukainen ja ajantasainen 
sääntelykehys, johon sisältyvät muun 
muassa selkeät määritelmät ja 
tehokkaammat säännöt haitallisen ja 
laittoman verkkosisällön torjumiseksi; 
korostaa siksi, että digitaalisia palveluja 
koskevassa säädöksessä olisi 
varmistettava, että sisältöä aktiivisesti 
isännöivät tai välittävät verkkoalustat 
kantavat enemmän vastuuta 
säilyttämästään sisällöstä, ja 
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kiellettävä säilytyspalvelun tarjoajille tai 
muille teknisille välittäjille asetettava 
velvoite käyttää automaattisia välineitä 
sisällön moderointiin ja pidättäydyttävä 
määräämästä ilmoitus- ja 
poistettunapitomekanismeja (notice and 
stay down mechanisms); vaatii, että 
palveluntarjoajien käyttämät sisällön 
moderointimenettelyt eivät saisi johtaa 
automaattisiin työkaluihin tai sisällön 
alustalle lataamisen yhteydessä 
tapahtuvaan suodatukseen perustuviin 
ennakkotarkastustoimenpiteisiin;

kannustettava säilytyspalvelun tarjoajia 
tai muita teknisiä välittäjiä käyttämään 
ennakoivia toimenpiteitä, kuten 
rikkomusten uusijoita koskevia toimia, 
luotettavien ilmoittajien käyttöä, 
joukkoilmoituksia tai automatisoituja 
välineitä laittoman sisällön levittämisen 
havaitsemiseksi ja estämiseksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asianomaisten 
osapuolten mahdollisuutta turvautua 
oikeussuojakeinoihin;

Or. en

Tarkistus 34
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että automatisoiduilla 
välineillä ei voida erottaa laitonta sisältöä 
tietyissä asiayhteyksissä laillisesta 
sisällöstä; korostaa, että 
palveluntarjoajien automatisoitujen 
raporttien arviointi ihmisen toimesta ei 
ratkaise tätä ongelmaa, koska yksityiseltä 
henkilöstöltä puuttuu viranomaisten 
riippumattomuus, pätevyys ja 
vastuuvelvollisuus; korostaa siksi, että 
digitaalisia palveluja koskevassa 
säädöksessä olisi nimenomaisesti 
kiellettävä säilytyspalvelun tarjoajille tai 
muille teknisille välittäjille asetettava 
velvoite käyttää automaattisia välineitä 
sisällön moderointiin ja pidättäydyttävä 
määräämästä ilmoitus- ja 
poistettunapitomekanismeja (notice and 
stay down mechanisms); vaatii, että 
palveluntarjoajien käyttämät sisällön 
moderointimenettelyt eivät saisi johtaa 
automaattisiin työkaluihin tai sisällön 
alustalle lataamisen yhteydessä 
tapahtuvaan suodatukseen perustuviin 

3. toteaa, että automatisoiduilla 
välineillä ei voida erottaa laitonta 
mielipidesisältöä tietyissä asiayhteyksissä 
laillisesta mielipidesisällöstä; toteaa, että 
ihmisen suorittama automatisoitujen 
raporttien tarkastelu ratkaisee tämän 
ongelman; korostaa siksi, että digitaalisia 
palveluja koskevassa säädöksessä olisi 
nimenomaisesti hyväksyttävä se, että 
säilytyspalvelun tarjoajat tai muut tekniset 
välittäjät käyttävät automaattisia välineitä 
sisällön moderointiin, jos siihen liittyy 
ihmisen suorittama seuranta;
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ennakkotarkastustoimenpiteisiin;

korostaa, että kaupallisten 
sisällönsäilytyspalvelujen tarjoajien tai 
muiden teknisten välittäjien on otettava 
käyttöön ilmoitus- ja 
keskeyttämismekanismeja; vaatii, että 
"markkinapaikkojen"palveluntarjoajien 
käyttämät sisällön moderointimenettelyt 
eivät johda automaattisiin työkaluihin tai 
sisällön alustalle lataamisen yhteydessä 
tapahtuvaan suodatukseen perustuviin 
ennakkotarkastustoimenpiteisiin;

Or. fr

Tarkistus 35
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että automatisoiduilla 
välineillä ei voida erottaa laitonta sisältöä 
tietyissä asiayhteyksissä laillisesta 
sisällöstä; korostaa, että palveluntarjoajien 
automatisoitujen raporttien arviointi 
ihmisen toimesta ei ratkaise tätä ongelmaa, 
koska yksityiseltä henkilöstöltä puuttuu 
viranomaisten riippumattomuus, pätevyys 
ja vastuuvelvollisuus; korostaa siksi, että 
digitaalisia palveluja koskevassa 
säädöksessä olisi nimenomaisesti 
kiellettävä säilytyspalvelun tarjoajille tai 
muille teknisille välittäjille asetettava 
velvoite käyttää automaattisia välineitä 
sisällön moderointiin ja pidättäydyttävä 
määräämästä ilmoitus- ja 
poistettunapitomekanismeja (notice and 
stay down mechanisms); vaatii, että 
palveluntarjoajien käyttämät sisällön 
moderointimenettelyt eivät saisi johtaa 
automaattisiin työkaluihin tai sisällön 
alustalle lataamisen yhteydessä 
tapahtuvaan suodatukseen perustuviin 
ennakkotarkastustoimenpiteisiin;

3. toteaa, että automatisoiduilla 
välineillä ei voida erottaa laitonta sisältöä 
tietyissä asiayhteyksissä laillisesta 
sisällöstä; korostaa, että palveluntarjoajien 
automatisoitujen raporttien arviointi 
ihmisen toimesta ei ratkaise tätä ongelmaa, 
koska yksityiseltä henkilöstöltä puuttuu 
viranomaisten riippumattomuus, pätevyys 
ja vastuuvelvollisuus; korostaa siksi, että 
digitaalisia palveluja koskevassa 
säädöksessä olisi säänneltävä 
säilytyspalvelun tarjoajille tai muille 
teknisille välittäjille asetettavaa velvoitetta 
käyttää automaattisia välineitä sisällön 
moderointiin ja pidättäydyttävä 
määräämästä ilmoitus- ja 
poistettunapitomekanismeja (notice and 
stay down mechanisms); vaatii, että 
palveluntarjoajien käyttämät sisällön 
moderointimenettelyt eivät saisi johtaa 
automaattisiin työkaluihin tai sisällön 
alustalle lataamisen yhteydessä 
tapahtuvaan suodatukseen perustuviin 
ennakkotarkastustoimenpiteisiin;
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Or. en

Tarkistus 36
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että automatisoiduilla 
välineillä ei voida erottaa laitonta sisältöä 
tietyissä asiayhteyksissä laillisesta 
sisällöstä; korostaa, että palveluntarjoajien 
automatisoitujen raporttien arviointi 
ihmisen toimesta ei ratkaise tätä 
ongelmaa, koska yksityiseltä henkilöstöltä 
puuttuu viranomaisten riippumattomuus, 
pätevyys ja vastuuvelvollisuus; korostaa 
siksi, että digitaalisia palveluja koskevassa 
säädöksessä olisi nimenomaisesti 
kiellettävä säilytyspalvelun tarjoajille tai 
muille teknisille välittäjille asetettava 
velvoite käyttää automaattisia välineitä 
sisällön moderointiin ja pidättäydyttävä 
määräämästä ilmoitus- ja 
poistettunapitomekanismeja (notice and 
stay down mechanisms); vaatii, että 
palveluntarjoajien käyttämät sisällön 
moderointimenettelyt eivät saisi johtaa 
automaattisiin työkaluihin tai sisällön 
alustalle lataamisen yhteydessä 
tapahtuvaan suodatukseen perustuviin 
ennakkotarkastustoimenpiteisiin;

3. toteaa, että automatisoiduilla 
välineillä ei tietyissä olosuhteissa voida 
erottaa laitonta sisältöä tietyissä 
asiayhteyksissä laillisesta sisällöstä; 
korostaa, että tässä yhteydessä voi olla 
apuna ihmisen suorittama arviointi; 
korostaa lisäksi, että komission olisi 
arvioitava säilytyspalvelun tarjoajia tai 
muita teknisiä välittäjiä koskevien 
velvoitteiden toteutettavuutta ja 
oikeasuhteisuutta ottaen huomioon 
sisällön tyyppi, luonne ja riski, kun 
sisällön moderointiin käytetään 
automaattisia välineitä, erityisesti niitä, 
joita käytetään lasten suojelemiseen 
laittomalta verkkosisällöltä, ja otettava 
samalla huomioon monenlaiset 
sidosryhmien näkemykset 
automatisoiduista välineistä ja laittoman 
sisällön lataamisen yhteydessä 
tapahtuvasta suodatuksesta, sekä 
varmistettava perusoikeuksien suojelu;

Or. en

Tarkistus 37
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 38
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 39
József Szájer

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota selventämään 
nopean reagoinnin käsitettä, joka sisältyy 
jo sähköistä kaupankäyntiä koskevaan 
direktiiviin 2000/31/EY;

Or. en

Tarkistus 40
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
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3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. 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;

Or. en

Tarkistus 41
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että riippumattomien 
oikeusviranomaisten olisi oltava 
vastuussa lain täytäntöönpanosta, 
verkkotoiminnan laillisuudesta 
päättämisestä ja säilytyspalvelun tarjoajien 
määräämisestä poistamaan laiton sisältö 
tai estämään siihen pääsy mahdollisimman 
pian; katsoo, että sisällön poistamista 
koskevia velvoitteita olisi sovellettava 
ainoastaan sellaiseen säilytyspalvelun 
tarjoajaan, joka on tosiasiallisesti tietoinen 
laittomasta sisällöstä ja sen laittomasta 
luonteesta;

4. korostaa, että lopullisen vastuun 
lain täytäntöönpanosta ja verkkotoiminnan 
laillisuudesta päättämisestä olisi aina 
oltava riippumattomilla 
oikeusviranomaisilla ja muilla 
toimivaltaisilla viranomaisilla; toteaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajilla on velvollisuus 
varmistaa turvallinen verkkoympäristö 
käyttäjille, ja siksi niiden vastuun 
laittoman sisällön poistamisesta tai siihen 
pääsyn estämisestä mahdollisimman pian 
olisi perustuttava voimassa olevaan 
lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön; 
katsoo, että sisällön poistamista koskevia 
velvoitteita olisi sovellettava ainoastaan 
sellaiseen säilytyspalvelun tarjoajaan, joka 
on todennetun ilmoituksen kautta tullut 
tosiasiallisesti tietoiseksi laittomasta 
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sisällöstä ja sen laittomasta luonteesta, ja 
että vain tällaisen säilytyspalvelun 
tarjoajan on varmistettava, että samaa 
laitonta sisältöä ei voida ladata uudelleen;

Or. en

Tarkistus 42
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että riippumattomien 
oikeusviranomaisten olisi oltava vastuussa 
lain täytäntöönpanosta, verkkotoiminnan 
laillisuudesta päättämisestä ja 
säilytyspalvelun tarjoajien määräämisestä 
poistamaan laiton sisältö tai estämään 
siihen pääsy mahdollisimman pian; katsoo, 
että sisällön poistamista koskevia 
velvoitteita olisi sovellettava ainoastaan 
sellaiseen säilytyspalvelun tarjoajaan, joka 
on tosiasiallisesti tietoinen laittomasta 
sisällöstä ja sen laittomasta luonteesta;

4. korostaa, että riippumattomien 
oikeusviranomaisten olisi oltava vastuussa 
lain täytäntöönpanosta, verkkotoiminnan 
laillisuudesta päättämisestä ja 
säilytyspalvelun tarjoajien määräämisestä 
poistamaan laiton sisältö tai estämään 
siihen pääsy mahdollisimman pian; 
varoittaa siksi säännöksistä, joilla 
kannustetaan alustojen vapaaehtoisia 
toimia; korostaa tarvetta varmistaa, että 
käyttäjien perusoikeuksia ja 
yksityisoikeudellisia oikeuksia 
kunnioitetaan täysimääräisesti; katsoo, 
että sisällön poistamista koskevia 
velvoitteita olisi sovellettava ainoastaan 
sellaiseen säilytyspalvelun tarjoajaan, joka 
on tosiasiallisesti tietoinen laittomasta 
sisällöstä ja sen laittomasta luonteesta;

Or. en

Tarkistus 43
József Szájer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että riippumattomien 
oikeusviranomaisten olisi oltava 

4. korostaa, että digitaalisia palveluja 
koskevalla säädöksellä olisi varmistettava, 
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vastuussa lain täytäntöönpanosta, 
verkkotoiminnan laillisuudesta 
päättämisestä ja säilytyspalvelun tarjoajien 
määräämisestä poistamaan laiton sisältö tai 
estämään siihen pääsy mahdollisimman 
pian; katsoo, että sisällön poistamista 
koskevia velvoitteita olisi sovellettava 
ainoastaan sellaiseen säilytyspalvelun 
tarjoajaan, joka on tosiasiallisesti tietoinen 
laittomasta sisällöstä ja sen laittomasta 
luonteesta;

että kaikkien alustojen ja digitaalisten 
palvelujen tarjoajien soveltamien 
toimenpiteiden osalta on käytettävissä 
suojatoimia ja oikeussuojakeinoja, koska 
riippumattomilla oikeusviranomaisilla on 
lopullinen vastuu lain täytäntöönpanosta 
ja ne tekevät lopullisen päätöksen 
verkkotoiminnan laillisuudesta ja 
säilytyspalvelun tarjoajien määräämisestä 
poistamaan laiton sisältö tai estämään 
pääsy siihen; katsoo, että sisällön 
poistamista koskevia velvoitteita olisi 
sovellettava ainoastaan sellaiseen 
säilytyspalvelun tarjoajaan, joka on 
tosiasiallisesti tietoinen laittomasta 
sisällöstä ja sen laittomasta luonteesta;

Or. en

Tarkistus 44
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että riippumattomien 
oikeusviranomaisten olisi oltava 
vastuussa lain täytäntöönpanosta, 
verkkotoiminnan laillisuudesta 
päättämisestä ja säilytyspalvelun 
tarjoajien määräämisestä poistamaan 
laiton sisältö tai estämään siihen pääsy 
mahdollisimman pian; katsoo, että 
sisällön poistamista koskevia velvoitteita 
olisi sovellettava ainoastaan sellaiseen 
säilytyspalvelun tarjoajaan, joka on 
tosiasiallisesti tietoinen laittomasta 
sisällöstä ja sen laittomasta luonteesta;

4. korostaa, että käyttäjien tuottaman 
mielipidesisällön, myös sosiaalisessa 
mediassa olevan mielipidesisällön, 
laillisuutta koskevan lopullisen päätöksen 
on oltava riippumattoman oikeuslaitoksen 
eikä yksityisen kaupallisen yhteisön 
tekemä;

katsoo, että vastuu lainsäädännön 
täytäntöönpanosta ja verkkotoiminnan 
laillisuudesta päättämisestä on viime 
kädessä riippumattomilla oikeus- tai 
muilla viranomaisilla, kun taas verkossa 
toimivien markkinapaikkojen 
palveluntarjoajat ovat ensisijaisesti 
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vastuussa laittoman sisällön poistamisesta 
ja ilmoitetun sisällön arvioinnista;

Or. fr

Tarkistus 45
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että riippumattomien 
oikeusviranomaisten olisi oltava vastuussa 
lain täytäntöönpanosta, verkkotoiminnan 
laillisuudesta päättämisestä ja 
säilytyspalvelun tarjoajien määräämisestä 
poistamaan laiton sisältö tai estämään 
siihen pääsy mahdollisimman pian; katsoo, 
että sisällön poistamista koskevia 
velvoitteita olisi sovellettava ainoastaan 
sellaiseen säilytyspalvelun tarjoajaan, joka 
on tosiasiallisesti tietoinen laittomasta 
sisällöstä ja sen laittomasta luonteesta;

4. korostaa, että riippumattomien 
riidanratkaisuelinten olisi oltava vastuussa 
lain täytäntöönpanosta, verkkotoiminnan 
laillisuudesta päättämisestä ja 
säilytyspalvelun tarjoajien määräämisestä 
poistamaan laiton sisältö tai estämään 
siihen pääsy mahdollisimman pian ja sen 
jälkeen, kun palveluntarjoajalle ja 
asianomaisille osapuolille on ilmoitettu 
asiasta; katsoo, että päätöksistä ja 
määräyksistä on voitava valittaa; katsoo, 
että sisällön poistamista koskevia 
velvoitteita olisi sovellettava ainoastaan 
sellaiseen säilytyspalvelun tarjoajaan, joka 
on tosiasiallisesti tietoinen laittoman 
sisällön olemassaolosta ja sen laittomasta 
luonteesta;

Or. en

Tarkistus 46
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että riippumattomien 
oikeusviranomaisten olisi oltava vastuussa 
lain täytäntöönpanosta, verkkotoiminnan 
laillisuudesta päättämisestä ja 
säilytyspalvelun tarjoajien määräämisestä 

4. korostaa, että riippumattomien 
oikeusviranomaisten olisi oltava vastuussa 
lain täytäntöönpanosta, verkkotoiminnan 
laillisuudesta päättämisestä ja 
säilytyspalvelun tarjoajien määräämisestä 
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poistamaan laiton sisältö tai estämään 
siihen pääsy mahdollisimman pian; katsoo, 
että sisällön poistamista koskevia 
velvoitteita olisi sovellettava ainoastaan 
sellaiseen säilytyspalvelun tarjoajaan, 
joka on tosiasiallisesti tietoinen 
laittomasta sisällöstä ja sen laittomasta 
luonteesta;

poistamaan laiton sisältö tai estämään 
siihen pääsy mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 47
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että riippumattomien 
oikeusviranomaisten olisi oltava vastuussa 
lain täytäntöönpanosta, verkkotoiminnan 
laillisuudesta päättämisestä ja 
säilytyspalvelun tarjoajien määräämisestä 
poistamaan laiton sisältö tai estämään 
siihen pääsy mahdollisimman pian; katsoo, 
että sisällön poistamista koskevia 
velvoitteita olisi sovellettava ainoastaan 
sellaiseen säilytyspalvelun tarjoajaan, 
joka on tosiasiallisesti tietoinen laittomasta 
sisällöstä ja sen laittomasta luonteesta;

4. korostaa, että jäsenvaltioiden 
oikeusviranomaisten olisi oltava vastuussa 
lain täytäntöönpanosta, verkkotoiminnan 
laillisuudesta päättämisestä ja 
säilytyspalvelun tarjoajien määräämisestä 
poistamaan laiton sisältö tai estämään 
siihen pääsy mahdollisimman pian 
käyttäjien suojelemiseksi; katsoo, että 
poistamista koskevat velvoitteet olisi 
täytettävä viipymättä heti kun 
säilytyspalvelun tarjoaja on tosiasiallisesti 
tietoinen laittomasta sisällöstä ja sen 
laittomasta luonteesta;

Or. en

Tarkistus 48
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. ehdottaa, että digitaalisia palveluja 
koskevassa säädöksessä vahvistettaisiin 
ilmoitus- ja toimintamenettelyjen 
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yksityiskohdat, että suurten kaupallisten 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi tarjottava 
julkisesti ja anonyymisti käytettävissä 
oleva mekanismi, jolla ilmoitetaan niiden 
alustalla julkaistusta väitetystä laittomasta 
sisällöstä, että olisi määriteltävä ehdot, 
jotta ilmoitus olisi pätevä ja sitä olisi 
seurattava, että pätevän henkilöstön olisi 
tutkittava ilmoitukset, että 
sisällöntarjoajaa on kuultava ennen kuin 
estetään pääsy sen sisältöön, jos tämä ei 
vaikeuta tai vaaranna meneillään olevaa 
rikostutkintaa, ja että olisi olisi asetettava 
saataville asianmukaiset 
muutoksenhakumekanismit sekä 
riitojenratkaisuelinten että 
oikeusviranomaisten kautta, samalla 
kohtuullisia määräaikoja soveltaen; 
korostaa, että henkilöille, jotka antavat 
järjestelmällisesti ja toistuvasti vääriä tai 
vilpillisiä ilmoituksia, on määrättävä 
seuraamuksia; korostaa, että pienempiin 
kaupallisiin ja ei-kaupallisiin 
palveluntarjoajiin ei sovelleta samoja 
velvoitteita;

Or. en

Tarkistus 49
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että sähköistä 
kaupankäyntiä koskevan direktiivin 
mukaista ilmoitus- ja toimintajärjestelmää 
– joka velvoittaa kaupalliset alustat 
poistamaan tunnistetun laittoman sisällön 
esimerkiksi oikeudenhaltijoiden tekemän 
ilmoituksen ja arvioinnin jälkeen – on 
tuettava ilmoitus- ja 
poistamisjärjestelmällä, jotta jo poistettu 
laiton sisältö ei voi enää esiintyä 
uudelleen alustalla;
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Or. fr

Tarkistus 50
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
ja pitää voimassa periaate, jonka mukaan 
”mikä on laitonta verkon ulkopuolella on 
laitonta myös verkossa”, sekä tarve löytää 
keinoja sen varmistamiseksi, ettei laiton 
verkkosisältö poistamisen jälkeen 
myöhemmin palaa missään muussa 
muodossa;

Or. ro

Tarkistus 51
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota harkitsemaan 
sitä, että tärkeimmät säilytyspalvelujen 
tarjoajat velvoitetaan raportoimaan 
vakavasta rikoksesta toimivaltaiselle 
lainvalvontaviranomaiselle heti, kun ne 
saavat tosiasiallisen tiedon tällaisesta 
rikoksesta;

Or. en

Tarkistus 52
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 53
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 54
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. korostaa, että säilytyspalvelujen 
tarjoajia ei saa vaatia poistamaan tai 
estämään pääsyä tietoihin, jotka ovat 
laillisia niiden alkuperämaassa, jotta 
voidaan suojata sananvapausnormeja, 
välttää lainvalintaan liittyvät ristiriidat, 
estää perusteettomia ja tehottomia 
maakohtaisia rajoituksia ja pyrkiä 
yhdenmukaistettuihin digitaalisiin 
sisämarkkinoihin;

Or. en
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Tarkistus 55
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että väärien ja rasististen 
tietojen levittämistä sosiaalisessa 
mediassa olisi hillittävä antamalla 
käyttäjille mahdollisuus hallita heille 
ehdotettua sisältöä; korostaa, että sisällön 
kuratoiminen käyttäjien toimien 
perusteella edellyttää käyttäjän 
suostumusta; ehdottaa, että sosiaalisten 
verkostojen käyttäjillä olisi oltava oikeus 
nähdä aikajanansa kronologisessa 
järjestyksessä; ehdottaa, että määräävässä 
asemassa olevien alustojen olisi tarjottava 
käyttäjille sovellusrajapinta, jonka avulla 
he voivat valita sisällön kuratoimiseen 
haluamansa ohjelmistot ja palvelut;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 56
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että väärien ja rasististen 
tietojen levittämistä sosiaalisessa mediassa 
olisi hillittävä antamalla käyttäjille 
mahdollisuus hallita heille ehdotettua 
sisältöä; korostaa, että sisällön 
kuratoiminen käyttäjien toimien perusteella 
edellyttää käyttäjän suostumusta; ehdottaa, 
että sosiaalisten verkostojen käyttäjillä olisi 
oltava oikeus nähdä aikajanansa 
kronologisessa järjestyksessä; ehdottaa, 
että määräävässä asemassa olevien 
alustojen olisi tarjottava käyttäjille 

5. 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;  korostaa, että väärien ja 
rasististen tietojen levittämistä sosiaalisessa 
mediassa olisi hillittävä antamalla 
käyttäjille mahdollisuus hallita heille 
ehdotettua sisältöä; korostaa, että sisällön 
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sovellusrajapinta, jonka avulla he voivat 
valita sisällön kuratoimiseen haluamansa 
ohjelmistot ja palvelut;

kuratoiminen käyttäjien toimien perusteella 
edellyttää käyttäjän suostumusta; ehdottaa, 
että sosiaalisten verkostojen käyttäjillä olisi 
oltava oikeus nähdä aikajanansa 
kronologisessa järjestyksessä; ehdottaa, 
että määräävässä asemassa olevien 
alustojen olisi tarjottava käyttäjille 
sovellusrajapinta, jonka avulla he voivat 
valita sisällön kuratoimiseen haluamansa 
ohjelmistot ja palvelut;

Or. en

Tarkistus 57
József Szájer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että väärien ja rasististen 
tietojen levittämistä sosiaalisessa mediassa 
olisi hillittävä antamalla käyttäjille 
mahdollisuus hallita heille ehdotettua 
sisältöä; korostaa, että sisällön 
kuratoiminen käyttäjien toimien perusteella 
edellyttää käyttäjän suostumusta; ehdottaa, 
että sosiaalisten verkostojen käyttäjillä olisi 
oltava oikeus nähdä aikajanansa 
kronologisessa järjestyksessä; ehdottaa, 
että määräävässä asemassa olevien 
alustojen olisi tarjottava käyttäjille 
sovellusrajapinta, jonka avulla he voivat 
valita sisällön kuratoimiseen haluamansa 
ohjelmistot ja palvelut;

5. korostaa, että väärän ja laittoman 
sisällön leviämistä sosiaalisessa mediassa 
torjuviin toimenpiteisiin kuuluu se, että 
käyttäjille annetaan mahdollisuus valvoa 
heille ehdotettua sisältöä; korostaa, että 
sisällön kuratoiminen käyttäjien toimien 
perusteella edellyttää käyttäjän 
suostumusta; ehdottaa, että sosiaalisten 
verkostojen käyttäjillä olisi oltava oikeus 
nähdä aikajanansa kronologisessa 
järjestyksessä; ehdottaa, 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;

Or. en

Tarkistus 58
Daniel Buda
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että väärien ja rasististen 
tietojen levittämistä sosiaalisessa mediassa 
olisi hillittävä antamalla käyttäjille 
mahdollisuus hallita heille ehdotettua 
sisältöä; korostaa, että sisällön 
kuratoiminen käyttäjien toimien perusteella 
edellyttää käyttäjän suostumusta; ehdottaa, 
että sosiaalisten verkostojen käyttäjillä olisi 
oltava oikeus nähdä aikajanansa 
kronologisessa järjestyksessä; ehdottaa, 
että määräävässä asemassa olevien 
alustojen olisi tarjottava käyttäjille 
sovellusrajapinta, jonka avulla he voivat 
valita sisällön kuratoimiseen haluamansa 
ohjelmistot ja palvelut;

5. korostaa, että väärien ja rasististen 
tietojen levittämistä sosiaalisessa mediassa 
olisi hillittävä antamalla käyttäjille 
mahdollisuus hallita heille ehdotettua 
sisältöä; korostaa, että sisällön 
kuratoiminen käyttäjien toimien perusteella 
edellyttää käyttäjän etukäteen antamaa ja 
täyteen tietoon perustuvaa suostumusta; 
ehdottaa, että sosiaalisten verkostojen 
käyttäjillä olisi oltava oikeus nähdä 
aikajanansa kronologisessa järjestyksessä; 
ehdottaa, että määräävässä asemassa 
olevien alustojen olisi tarjottava käyttäjille 
sovellusrajapinta, jonka avulla he voivat 
valita sisällön kuratoimiseen haluamansa 
ohjelmistot ja palvelut;

Or. ro

Tarkistus 59
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että väärien ja rasististen 
tietojen levittämistä sosiaalisessa mediassa 
olisi hillittävä antamalla käyttäjille 
mahdollisuus hallita heille ehdotettua 
sisältöä; korostaa, että sisällön 
kuratoiminen käyttäjien toimien perusteella 
edellyttää käyttäjän suostumusta; ehdottaa, 
että sosiaalisten verkostojen käyttäjillä olisi 
oltava oikeus nähdä aikajanansa 
kronologisessa järjestyksessä; ehdottaa, 
että määräävässä asemassa olevien 
alustojen olisi tarjottava käyttäjille 
sovellusrajapinta, jonka avulla he voivat 
valita sisällön kuratoimiseen haluamansa 
ohjelmistot ja palvelut;

5. korostaa, että disinformaation ja 
haitallisen sisällön levittämistä 
sosiaalisessa mediassa olisi hillittävä 
antamalla käyttäjille mahdollisuus hallita 
heille ehdotettua sisältöä; korostaa, että 
sisällön kuratoiminen käyttäjien toimien 
perusteella edellyttää käyttäjän 
suostumusta; ehdottaa, että sosiaalisten 
verkostojen käyttäjillä olisi oltava oikeus 
nähdä aikajanansa kronologisessa 
järjestyksessä kuratoituna tai 
kuratoimattomana; ehdottaa, että 
merkittävässä markkina-asemassa olevien 
alustojen olisi tarjottava käyttäjille 
sovellusrajapinta, jonka avulla he voivat 
valita sisällön kuratoimiseen haluamansa 
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ohjelmistot ja palvelut;

Or. en

Tarkistus 60
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että väärien ja rasististen 
tietojen levittämistä sosiaalisessa mediassa 
olisi hillittävä antamalla käyttäjille 
mahdollisuus hallita heille ehdotettua 
sisältöä; korostaa, että sisällön 
kuratoiminen käyttäjien toimien perusteella 
edellyttää käyttäjän suostumusta; ehdottaa, 
että sosiaalisten verkostojen käyttäjillä olisi 
oltava oikeus nähdä aikajanansa 
kronologisessa järjestyksessä; ehdottaa, 
että määräävässä asemassa olevien 
alustojen olisi tarjottava käyttäjille 
sovellusrajapinta, jonka avulla he voivat 
valita sisällön kuratoimiseen haluamansa 
ohjelmistot ja palvelut;

5. korostaa, että disinformaation, 
kuten väärien ja rasististen tietojen 
levittämistä sosiaalisessa mediassa olisi 
hillittävä myös antamalla käyttäjille 
mahdollisuus hallita heille ehdotettua 
sisältöä; korostaa, että sisällön 
kuratoiminen käyttäjien toimien perusteella 
edellyttää käyttäjän suostumusta; ehdottaa, 
että sosiaalisten verkostojen käyttäjillä olisi 
oltava oikeus nähdä aikajanansa 
kronologisessa järjestyksessä; ehdottaa, 
että määräävässä asemassa olevien 
alustojen olisi tarjottava käyttäjille 
sovellusrajapinta, jonka avulla he voivat 
valita sisällön kuratoimiseen haluamansa 
ohjelmistot ja palvelut;

Or. en

Tarkistus 61
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että väärien ja rasististen 
tietojen levittämistä sosiaalisessa 
mediassa olisi hillittävä antamalla 
käyttäjille mahdollisuus hallita heille 
ehdotettua sisältöä; korostaa, että sisällön 
kuratoiminen käyttäjien toimien 
perusteella edellyttää käyttäjän 

5. korostaa, että käyttäjien olisi 
voitava valvoa heille ehdotettua 
sosiaalisen median sisältöä; korostaa, että 
käyttäjien olisi voitava kieltäytyä sisällön 
kuratoimisesta käyttäjien toimien 
seurannan perusteella; ehdottaa, että 
sosiaalisten verkostojen käyttäjillä olisi 
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suostumusta; ehdottaa, että sosiaalisten 
verkostojen käyttäjillä olisi oltava oikeus 
nähdä aikajanansa kronologisessa 
järjestyksessä; ehdottaa, että määräävässä 
asemassa olevien alustojen olisi tarjottava 
käyttäjille sovellusrajapinta, jonka avulla 
he voivat valita sisällön kuratoimiseen 
haluamansa ohjelmistot ja palvelut;

oltava oikeus nähdä aikajanansa 
kronologisessa järjestyksessä; ehdottaa, 
että määräävässä asemassa olevien 
alustojen olisi tarjottava käyttäjille 
sovellusrajapinta, jonka avulla he voivat 
valita sisällön kuratoimiseen haluamansa 
ohjelmistot ja palvelut;

Or. en

Tarkistus 62
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että erityisesti 
asettamalla tiukkoja ehtoja 
henkilökohtaisesti kohdennettujen 
mainosten käytölle olisi pantava 
täytäntöön olemassa olevia toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan sisällön 
isännöintialustojen keräämiä tietoja, jotka 
perustuvat muun muassa käyttäjien 
vuorovaikutukseen sisällön 
isännöintialustojen sisällön kanssa ja 
joiden tarkoituksena on laatia 
kohdennettuja mainosprofiileja;

Or. en

Tarkistus 63
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. vaatii, että asetuksessa on 
kiellettävä syrjivät sisällön 
moderointikäytännöt;
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Or. en

Tarkistus 64
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. 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 asetuksen 
(EU) 2016/679 mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 65
József Szájer

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että keskitettyjen 
verkkojen lukkiutumisvaikutuksen 
poistamiseksi ja kilpailun ja kuluttajien 
valinnanvaran varmistamiseksi 
määräävässä asemassa olevien sosiaalisen 
median palvelujen ja viestintäpalvelujen 
käyttäjille olisi annettava oikeus alustojen 
väliseen vuorovaikutukseen avointen 
rajapintojen kautta (yhteenliitettävyys).

6. korostaa, että keskitettyjen 
verkkojen lukkiutumisvaikutuksen 
poistamiseksi ja kilpailun ja kuluttajien 
valinnanvaran varmistamiseksi 
määräävässä asemassa olevien sosiaalisen 
median palvelujen ja viestintäpalvelujen 
käyttäjille olisi annettava oikeus alustojen 
väliseen vuorovaikutukseen avointen 
rajapintojen kautta (yhteenliitettävyys); 
korostaa, että verkossa toimivia 
markkinapaikkoja olisi kannustettava 
ottamaan käyttöön lukittu ekosysteemi 
palveluissaan myytävien digitaalisten 
tuotteiden käyttöä varten; katsoo, että olisi 
varmistettava korkean tason 
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yhteentoimivuus tarjoamalla näitä 
tuotteita avoimessa muodossa, joka 
mahdollistaa niiden viennin mihin 
tahansa digitaaliseen ympäristöön;

Or. en

Tarkistus 66
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että keskitettyjen 
verkkojen lukkiutumisvaikutuksen 
poistamiseksi ja kilpailun ja kuluttajien 
valinnanvaran varmistamiseksi 
määräävässä asemassa olevien sosiaalisen 
median palvelujen ja viestintäpalvelujen 
käyttäjille olisi annettava oikeus alustojen 
väliseen vuorovaikutukseen avointen 
rajapintojen kautta (yhteenliitettävyys).

6. korostaa, että keskitettyjen 
verkkojen lukkiutumisvaikutuksen 
poistamiseksi ja kilpailun ja kuluttajien 
valinnanvaran varmistamiseksi 
määräävässä asemassa olevien sosiaalisen 
median palvelujen ja viestintäpalvelujen 
käyttäjille olisi annettava oikeus alustojen 
väliseen vuorovaikutukseen avointen 
rajapintojen kautta (yhteenliitettävyys); 
korostaa, että näiden käyttäjien on voitava 
olla vuorovaikutuksessa vaihtoehtoisten 
palvelujen käyttäjien kanssa ja että 
vaihtoehtoisten palvelujen käyttäjien 
sallitaan olla vuorovaikutuksessa heidän 
kanssaan;

Or. en

Tarkistus 67
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että keskitettyjen 
verkkojen lukkiutumisvaikutuksen 
poistamiseksi ja kilpailun ja kuluttajien 
valinnanvaran varmistamiseksi 
määräävässä asemassa olevien sosiaalisen 

6. korostaa, että keskitettyjen 
verkkojen lukkiutumisvaikutuksen 
poistamiseksi ja kilpailun ja kuluttajien 
valinnanvaran varmistamiseksi sosiaalisen 
median palvelujen ja viestintäpalvelujen, 
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median palvelujen ja viestintäpalvelujen 
käyttäjille olisi annettava oikeus alustojen 
väliseen vuorovaikutukseen avointen 
rajapintojen kautta (yhteenliitettävyys).

joilla on suuri markkinavoima, käyttäjille 
olisi annettava oikeus alustojen väliseen 
vuorovaikutukseen avointen rajapintojen 
kautta (yhteenliitettävyys);

Or. en

Tarkistus 68
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että keskitettyjen 
verkkojen lukkiutumisvaikutuksen 
poistamiseksi ja kilpailun ja kuluttajien 
valinnanvaran varmistamiseksi 
määräävässä asemassa olevien sosiaalisen 
median palvelujen ja viestintäpalvelujen 
käyttäjille olisi annettava oikeus alustojen 
väliseen vuorovaikutukseen avointen 
rajapintojen kautta (yhteenliitettävyys).

6. korostaa, että keskitettyjen 
verkkojen lukkiutumisvaikutuksen 
poistamiseksi ja kilpailun ja kuluttajien 
valinnanvaran varmistamiseksi 
määräävässä asemassa olevien sosiaalisen 
median palvelujen ja viestintäpalvelujen 
käyttäjille olisi annettava tarvittaessa 
mahdollisuus alustojen väliseen 
vuorovaikutukseen avointen rajapintojen 
kautta (yhteenliitettävyys);

Or. en

Tarkistus 69
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
6 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

kehottaa komissiota kieltämään lukitun 
subjektiivisen ekosysteemin määräämisen 
digitaalisten tuotteiden käytölle; katsoo, 
että tietojen aidon yhteentoimivuuden 
toteuttamiseksi digitaalisten tuotteiden on 
oltava muodoltaan avoimia, jolloin 
käyttäjät pystyvät viemään ne erilaisiin 
digitaalisiin ympäristöihin;

Or. fr
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Tarkistus 70
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että verkossa toimivia 
markkinapaikkoja olisi kiellettävä 
edellyttämästä lukittua ekosysteemiä 
palveluissaan myytävien digitaalisten 
tuotteiden käyttöä varten; katsoo, että 
korkea yhteentoimivuuden taso olisi 
varmistettava tarjoamalla näitä tuotteita 
muodossa, joka ei rajoita tuotteen käyttöä 
yksinomaan tiettyyn valmistajakohtaiseen 
digitaaliseen ekosysteemiin;

Or. en

Tarkistus 71
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että pyrkiessään 
laatimaan ehdotuksen digitaalipalveluja 
koskevaksi säädöspaketiksi komission on 
tunnustettava, että on tärkeää vapauttaa 
digitaalisten sisämarkkinoiden potentiaali 
tehokkaan ja tasapainoisen oikeudellisen 
kehyksen avulla, jotta voidaan torjua 
sääntelyn pirstaloitumista ja vahvistaa 
kuluttajien luottamusta sähköisen 
kaupankäynnin käyttöön ja samalla antaa 
pienille ja keskisuurille yrityksille 
vahvempi jalansija markkinoilla;

Or. ro
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Tarkistus 72
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pyytää komissiota estämään 
pääsyn Euroopan markkinoille sellaisilta 
verkossa toimiviksi markkinapaikoiksi 
määritellyiltä sisällön isännöintialustoilta
- jotka eivät pystyisi tunnistamaan 
käyttäjiään,
- jotka eivät ryhtyisi kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin laittomien sisältöjen 
poistamiseksi,
- jotka eivät sulkisi toistuvasti laittomia 
sisältöjä julkaisseiden käyttäjien tilejä;

Or. fr

Tarkistus 73
József Szájer, Marion Walsmann

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että digitaalisten 
palvelujen alan uusien puitteiden olisi 
oltava eurooppalaisten startup-yritysten ja 
pk-yritysten hallittavissa ja että niihin 
olisi sen vuoksi sisällyttävä oikeasuhteisia 
velvoitteita ja selkeitä takeita kaikille 
aloille;

Or. en

Tarkistus 74
Axel Voss

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että olisi harkittava ja 
otettava käyttöön uusia teknisiä ratkaisuja 
alustojen vastuun sekä käyttäjien 
henkilöllisyyden ja nimettömyyden 
vuoksi;

Or. en

Tarkistus 75
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. vahvistaa, että tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoamisen 
alkuperämaaperiaate on keskeinen tekijä 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
toiminnassa;

Or. en

Tarkistus 76
Axel Voss

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että tarvitaan erityisiä 
mediaa koskevia sääntöjä, joilla
1) selvennetään alustoja ja sosiaalisen 
median tarjontaa koskevia 
säännöksiä.Väärinkäytösten estämisen 
olisi perustuttava Euroopan unionin 
tuomioistuimen nykyiseen 
oikeuskäytäntöön, ja siihen olisi 
sisällytettävä selkeät säännöt 
huolellisuusvelvollisuudesta;
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2) rajoitetaan sellaisten alustojen vastuuta 
mediasisällöstä ja mediapalveluista, jotka 
ovat jo sisällöntarjoajan toimituksellisessa 
valvonnassa ja joihin itseensä sovelletaan 
kattavaa sääntelyä ja tunnustetun 
riippumattoman toimivaltaisen 
viranomaisen riippumatonta ja tehokasta 
valvontaa;
3) estetään alustojen ylläpitäjiä 
muuttamasta tätä sisältöä;
4) todetaan, että jos tällaisen 
mediasisällön poistaminen on tarpeen, on 
varmistettava, että se voidaan tehdä 
ainoastaan tuomioistuimen määräyksen 
perusteella;
5) korostetaan tässä yhteydessä, että 
tuleva digitaalisia palveluja koskeva 
säädös ei saa heikentää eikä tehdä 
tarpeettomaksi audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin 
sääntöjä eikä haitata niiden tulevia 
muutoksia;
6) todetaan, että mediayrityksille olisi 
annettava pääsy niiden palveluilla 
tuotettuihin tai niihin liittyviin tietoihin ja 
niiden sisältöön alustoilla;

Or. en

Tarkistus 77
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. 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 
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alustan ylläpitäjä toimii joidenkin haun 
tuloksena esiintyvien tuotteiden 
toimittajana;

Or. en

Tarkistus 78
József Szájer, Marion Walsmann

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 79
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. 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; 
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korostaa, että uudelleentarkastelua ei 
pitäisi julkaista, jos sen laatija on saanut 
etua erityisen myönteisen tai kielteisen 
arvioinnin tekemisestä;

Or. en

Tarkistus 80
József Szájer

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. huomauttaa, että digitaalisia 
paleluja 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 Euroopan unionissa asuvat 
vammaiset henkilöt voivat käyttää 
asianmukaisesti internetpalveluja ja 
hyötyä niistä;

Or. en

Tarkistus 81
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. 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 
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arvostelujen alkuperästä, jos ne siirretään 
toiselta alustalta;

Or. en


