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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

Yleistä
1. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon Euroopan datastrategiasta; 

korostaa, että unionin maailmanlaajuisen kilpailukyvyn, digitaalisen 
riippumattomuuden ja taloudellisen vaurauden varmistaminen edellyttää yhteisen 
eurooppalaisen data-avaruuden luomista; 

2. toteaa, että digitalisaatiota koskevan EU:n lähestymistavan olisi oltava ihmiskeskeinen 
ja perustuttava arvoihin ja sosiaalisen markkinatalouden käsitteeseen; korostaa, että 
kolmannen tavan soveltaminen digitalisaation yhteydessä ei saisi merkitä sitä, että EU 
alkaa toimia protektionistisella tavalla; korostaa tämän vuoksi, että kaikkien EU:n 
ulkopuolisten toimijoiden olisi silti voitava hyödyntää yhteistä eurooppalaista data-
avaruutta edellyttäen, että ne noudattavat unionin eettisiä sekä teknologiaa, yksityisyyttä 
ja turvallisuutta koskevia normeja;

Parempaa sääntelyä koskevat periaatteet

3. katsoo, että uusi strategia olisi pantava täytäntöön sellaisen periaatteisiin perustuvan ja 
innovointia edistävän unionin oikeudellisen kehyksen avulla, jonka olisi oltava 
oikeasuhteinen ja jossa olisi vältettävä tarpeettoman hallinnollisen taakan aiheuttamista 
pienille ja keskisuurille yrityksille ja startup-yrityksille ja joka olisi yhdistettävä 
konkreettisiin toimenpiteisiin, ohjaukseen, julkisen ja yksityisen sektorin 
käytännesääntöihin ja ohjelmiin, vahvoihin investointeihin sekä tarvittaessa uuteen 
alakohtaiseen lainsäädäntöön;

4. kehottaa komissiota ennen aloitteiden laatimista tarkastelemaan ja kartoittamaan 
perusteellisesti nykyistä lainsäädäntöä ja arvioimaan tämän perusteella, tarvitseeko sitä 
mukauttaa tai siihen lisätä vaatimuksia, jotta voidaan tukea EU:n data-alaa, turvata 
kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden reilu kilpailu ja välttää päällekkäisyydet 
mahdollisen tulevan datastrategian täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön kanssa;

Datan yhteiskäyttö ja oikeus käyttää dataa

5. korostaa, että on erittäin tärkeää edistää EU:n yritysten ja erityisesti pk-yritysten ja 
startup-yritysten datankäyttömahdollisuuksia; katsoo, että oikeudenmukaisiin ja 
avoimiin sopimusjärjestelyihin perustuva yritysten välinen vapaaehtoinen datan 
yhteiskäyttö, jota kannustettaisiin avustuksilla ja verohelpotuksilla, auttaisi kyseisen 
tavoitteen saavuttamisessa; 

6. toteaa, että samaan toimitusketjuun kuuluvien ja eri aloilla toimivien yritysten väliset 
oikeudenmukaista, yksinkertaista, selkeää, turvallista, yhteentoimivaa ja kohtuuhintaista 
datan vapaaehtoista yhteiskäyttöä koskevat sopimukset, joissa muunnetaan rahaksi 
datan toimittajien osallistuminen tai mahdollistetaan molemminpuolisten myönnytysten 
järjestelyt, vauhdittavat edelleen EU:n datatalouden kehitystä;
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7. kehottaa komissiota arvioimaan mahdollisuutta määritellä oikeudenmukaiset 
sopimusehdot, jotta voidaan puuttua markkinavoiman epätasapainoon; korostaa, että 
yhteinen eurooppalainen data-avaruus edellyttää, että yrityksille annetaan mahdollisuus 
tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään, ja katsoo sen vuoksi, että tarvitaan safe harbour 
-säännöksiä ja ryhmäpoikkeuksia datan yhteiskäyttöä ja yhdistämistä koskevaa 
yhteistyötä varten ja että komission on annettava yrityksille enemmän 
kilpailulainsäädäntöä koskevaa neuvontaa;

8. kehottaa vahvistamaan yhteentoimivuutta ja laatimaan yhteisymmärrykseen perustuvia 
toimialavetoisia yhteisiä normeja, jotta voidaan taata, että data liikkuu eri laitteiden ja 
tahojen välillä innovatiivisella tavalla;

9. toteaa, että henkilötietoja ja muita kuin henkilötietoja koskevien oikeudellisten 
järjestelmien välinen ero on olennaisen tärkeä, sillä yritykset voivat usein valita 
ainoastaan vaihtoehdon olla jakamatta mitään kaupallisia tietoaineistoja, koska nykyiset 
säännöt ovat monimutkaisia ja on olemassa merkittävä oikeudellinen epävarmuus siitä, 
onko henkilötiedoista erotettu tunnistamisen mahdollistavat tiedot riittävän hyvin; 
toteaa, että järjestelmien erottelu voi olla vaikeaa käytännössä, kun otetaan huomioon 
yhdistetty data, jota varten olisi otettava käyttöön erillisiä sääntöjä ja lähestymistapoja; 
katsoo, että on edistettävä anonymisointiin keskittyviä malleja, joita varten tarvitaan 
selkeä oikeusperusta ja perusteluettelo, sekä muita teknisiä 
yksityisyydenvarmistustapoja, kuten siirtymistä datan yhteiskäytöstä yhteiseen 
tietojenkäsittelyyn, sovellusrajapintoja (API), synteettistä dataa ja virtuaalisia 
testausympäristöjä;

10. korostaa, että on tärkeää selventää niiden yksilöiden ja yritysten sopimusperusteisia 
oikeuksia, jotka osallistuvat dataa käyttävien ja muiden laitteiden luomiseen;

Dataan liittyvä vastuu

11. katsoo, että nykyiset vastuuta koskevat periaatteet ja teknologianeutraalit vastuuta 
koskevat säännöt ovat jo valmiita digitaalitaloutta ja uusimpia kehitteillä olevia 
teknologioita varten; toteaa, että kuitenkin joissakin tapauksissa, kuten 
tekoälyjärjestelmien operaattoreiden tapauksissa, tarvitaan uusia vastuuta koskevia 
sääntöjä, jotta asianomaiset henkilöt saavat asianmukaisen korvauksen työstään;

Teollis- ja tekijänoikeudet, liikesalaisuudet ja tietokantadirektiivi

12. korostaa, että Euroopan datastrategian täytäntöönpanossa on varmistettava tasapaino 
yhtäältä datan laajemman käytön ja yhteiskäytön edistämisen ja toisaalta teollis- ja 
tekijänoikeuksien, yksityisyyden ja liikesalaisuksien suojelun välillä; 

13. katsoo, ettei datavetoinen digitaalitalous edellytä merkittäviä muutoksia nykyiseen 
teollis- ja tekijänoikeuskehykseen, ja toteaa siksi, että komission olisi arvioitava 
tarkasti, mitkä lainsäädäntömuutokset ovat todella tarpeellisia; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission aikomusta tarkistaa tietokantadirektiiviä ja selventää 
liikesalaisuusdirektiivin soveltamista;
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Oikeudenkäyttöalue ja prosessioikeus

14. kehottaa komissiota arvioimaan, missä määrin unionin ulkopuolisten 
oikeudenkäyttöalueiden lainsäädännön, kuten Yhdysvaltojen Cloud Act -lain, 
soveltaminen voi aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta ja haittaa unionissa asuville 
henkilöille ja unioniin sijoittautuneille yrityksille ja tarvitseeko tämän vuoksi ryhtyä 
toimenpiteisiin.


