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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden 

edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten ja katsoo, että 

ehdotus on tasapainoinen ja sillä puututaan avoimuuden puutteeseen 

verkkoalustaympäristössä. Valmistelija panee merkille periaatteisiin nojautuvan 

lähestymistavan ja asetuksen horisontaalisen luonteen ja toteaa, että tiettyyn alaan tai 

ongelmaan keskittymisen sijaan asetuksella pyritään tasapainottamaan alustojen ja 

yrityskäyttäjien välistä suhdetta nykypäivän verkkopohjaisessa alustataloudessa. Sillä 

edistetään selkeän ja läpinäkyvän oikeudellisen toimintaympäristön luomista sekä 

verkkopalvelujen tarjoajille että yrityskäyttäjille ja digitaalisten sisämarkkinoiden tavoitteita. 

Kun otetaan huomioon liiketoimintamallien moninaisuus ja verkkoalustojen rajat ylittävä 

luonne, valmistelija katsoo, että sääntelyratkaisuja olisi yhdenmukaistettava unionin tasolla, 

jotta tuettaisiin digitaalisia sisämarkkinoita ja vältettäisiin mahdollinen pirstoutuminen. Sen 

vuoksi on hyvä, että lainsäädäntövälineeksi on valittu asetus. 

Vaikka alustojen mahdollinen määräävä asema saattaa antaa niille kimmokkeen harjoittaa 

mahdollisesti haitallisia käytäntöjä, jotka rajoittaisivat ja vähentäisivät yritysten luottamusta, 

valmistelija haluaa täsmentää, että tosiasiassa alustoilla ei ole liiketoiminnassaan vahvempaa 

asemaa. Tämä asetus on luonteeltaan horisontaalinen ja kohdistuu erilaisiin 

verkkoliiketoiminnan muotoihin. Valmistelija katsoo, että verkossa toimivat välityspalvelut ja 

yrityskäyttäjät ovat sidoksissa toisiinsa, ja pyrkii varmistamaan, että asetuksessa ei aseteta 

tarpeettomia rasitteita kummallekaan osapuolelle. Hän etsii tasapainoa avoimuuden 

parantamisen ja oikeudenmukaisuuden varmistamisen välillä yrityskäyttäjiin nähden siten, 

että samalla varmistetaan pääsy oikeudenmukaisille, avoimille ja kilpailukykyisille 

verkkomarkkinoille. 

Huoli suosituimmuuskohtelulausekkeiden haitallisista vaikutuksista kasvaa. Valmistelijan 

mielestä yrityskäyttäjille olisikin annettava mahdollisuus tarjota erilaisia ehtoja 

vaihtoehtoisten jakelukanavien kautta, jotta kuluttajat voisivat hyötyä avoimemmista 

markkinoista ja jotta unionin toimia voitaisiin yhdenmukaistaa. 

Valmistelija korostaa myös, että varmistaakseen avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden 

yrityskäyttäjiin nähden alustojen on tiedotettava yrityskäyttäjille mahdollisista lisäkanavista ja 

niiden tuotemerkkien käyttämisestä tavaroiden ja palveluiden markkinoimiseen. Valmistelija 

katsoo, että yrityskäyttäjillä olisi oltava mahdollisuus valvoa tuotenimeään ja niillä on oltava 

oikeus saada tietoja milloin tahansa, jos alustat aikovat käyttää mainittuja tuotemerkkejä 

tuotteiden ja palvelujen markkinoimiseen. 

Lopuksi valmistelija katsoo, että yritysten kannalta on välttämätöntä pidentää tämän 

asetuksen täytäntöönpanoaikaa kahteentoista kuukauteen, sillä alustojen on toteutettava 

merkittäviä muutoksia. Valmistelija haluaa varmistaa, että siirtymäkausi ei vaikuta alustoihin 

ja yrityksiin kielteisesti.
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TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

2) Verkossa toimivat välityspalvelut 
voivat olla keskeisiä niiden yritysten 
kaupalliselle menestykselle, jotka käyttävät 
kyseisiä palveluja kuluttajien 
saavuttamiseksi. Liiketoimien lisääntynyt 
välittäminen verkossa toimivien 
välityspalvelujen kautta ja siihen 
vaikuttavat vahvat datavetoiset välilliset 
verkkovaikutukset johtavat siihen, että 
kyseiset yrityskäyttäjät, myös 
mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret 
yritykset, ovat yhä enemmän riippuvaisia 
näistä palveluista kuluttajien 
saavuttamiseksi. Kun otetaan huomioon 
tämä yhä suurempi riippuvaisuus, kyseisten 
palvelujen tarjoajilla on usein vahvempi 
neuvotteluvoima, mikä mahdollistaa sen, 
että ne voivat tosiasiallisesti toimia 
yksipuolisesti tavalla, joka voi olla 
epäoikeudenmukainen ja vahingoittaa 
yrityskäyttäjien ja välillisesti myös 
kuluttajien oikeutettuja etuja unionissa.

2) Verkossa toimivat välityspalvelut 
voivat olla keskeisiä niiden yritysten 
kaupalliselle menestykselle, jotka käyttävät 
kyseisiä palveluja kuluttajien 
saavuttamiseksi. Liiketoimien lisääntynyt 
välittäminen verkossa toimivien 
välityspalvelujen kautta ja siihen 
vaikuttavat vahvat datavetoiset välilliset 
verkkovaikutukset johtavat siihen, että 
kyseiset yrityskäyttäjät, myös 
mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret 
yritykset, ovat yhä enemmän riippuvaisia 
näistä palveluista kuluttajien 
saavuttamiseksi. Kun otetaan huomioon 
tämä yhä suurempi riippuvaisuus, kyseisten 
palvelujen tarjoajilla voi usein olla
vahvempi neuvotteluvoima, mikä 
mahdollistaa sen, että ne voivat 
tosiasiallisesti toimia yksipuolisesti tavalla, 
joka voi olla epäoikeudenmukainen ja 
vahingoittaa yrityskäyttäjien ja välillisesti 
myös kuluttajien oikeutettuja etuja 
unionissa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) On tärkeää panna merkille, että 
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termin ”yrityskäyttäjä” ja näin myös 
tämän asetuksen soveltamisalan olisi 
katettava myös yksilöt, jotka 
työskentelevät tai tarjoavat palveluja, 
liikenneala mukaan lukien, tekemällä itse 
työtä verkkoalustojen kautta. Tämä ei 
tarkoita pelkästään pk-yrityksiä, vaan 
myös henkilöitä, jotka voidaan luokitella 
itsenäisiksi taloudellisiksi yksiköiksi tai 
itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. Koska 
tällaisten henkilöiden määrä taloudessa 
kasvaa, on tärkeää, että heidät otetaan 
huomioon ja että hekin voivat luottaa 
mahdollisuuteen hakea muutosta. Heillä 
olisi oltava oikeus osallistua alustojen 
hintojen vahvistamismenettelyyn ja 
työehtoihin, koska he ovat haavoittuvaisia 
mielivaltaiselle luettelosta poistamiselle, 
heiltä puuttuu pääsy henkilötietoihin ja 
heitä voidaan syrjiä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b) Tietyillä talouden sektoreilla, jotka 
ovat äskettäin avautuneet unionin 
sisäiselle kilpailulle, verkossa toimivat 
välityspalvelut ja hakukoneet edistävät 
merkittävästi sisämarkkinoiden 
täydentämistä. Kyseisillä sektoreilla 
verkossa toimivat välityspalvelut ja 
hakukoneet tarjoavat palveluita 
yrityksille, jotka olivat jo aiemmin 
perustaneet omat markkinointikanavansa, 
eivätkä ole riippuvaisia verkossa 
toimivista välityspalveluista. Näissä 
tapauksissa olisi harkittava 
avoimuusvelvoitteiden lisäämistä 
yrityskäyttäjiltä verkossa toimiville 
välityspalveluille reilun kilpailun ja 
kuluttajien edun toteutumiseksi 
unionissa.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

6) Unionin tasolla olisi siten 
säädettävä yhdenmukaisista ja 
kohdennetuista säännöistä, jotta 
sisämarkkinoilla turvataan 
oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, 
kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen 
liiketoimintaympäristö varmistamalla 
erityisesti, että verkossa toimivien 
välityspalvelujen yrityskäyttäjille turvataan 
asianmukainen avoimuus sekä toimivat 
oikeussuojamahdollisuudet. Kyseisillä 
säännöillä olisi myös turvattava 
asianmukainen avoimuus sen suhteen, 
miten yritysverkkosivustokäyttäjät 
asetetaan järjestykseen verkossa toimivien 
hakukoneiden hakutuloksissa. Samalla 
kyseisten sääntöjen olisi oltava sellaisia, 
että niillä turvataan laajemman 
verkkopohjaisen alustatalouden potentiaali.

6) Unionin tasolla olisi siten 
säädettävä yhdenmukaisista ja 
kohdennetuista säännöistä, jotta 
sisämarkkinoilla turvataan 
oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, 
kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen 
liiketoimintaympäristö varmistamalla 
erityisesti, että verkossa toimivien 
välityspalvelujen yrityskäyttäjille turvataan 
asianmukainen avoimuus sekä toimivat 
oikeussuojamahdollisuudet ja että verkossa 
toimivilla välityspalveluilla on käytössään 
riittävästi tietoja, jotta ne voivat tarjota 
kuluttajille unionissa ajantasaisia, 
tarkkoja ja asianmukaisia palveluita. 
Kyseisillä säännöillä olisi myös turvattava 
asianmukainen avoimuus sen suhteen, 
miten yritysverkkosivustokäyttäjät 
asetetaan järjestykseen verkossa toimivien 
hakukoneiden hakutuloksissa. Samalla 
kyseisten sääntöjen olisi oltava sellaisia, 
että niillä turvataan laajemman 
verkkopohjaisen alustatalouden potentiaali
ja tuetaan sitä edelleen tulevaisuudessa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) Asianomaisten osapuolten 
tiedottamista ja avoimuutta koskevia 
velvoitteita olisi valvottava tarkkaan, jotta 
kuluttajat voivat luottaa käyttämiinsä 
alustoihin ja yrityksiin eikä heidän 
luottamuksensa sisämarkkinoita kohtaan 
vaarannu. Olisi tuettava kaikkia aloitteita, 
joilla lisätään luokitusmekanismien 
avoimuutta ja autetaan ottamaan 
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käyttöön luotettavat mainetta koskevat 
kriteerit.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b) Digitaaliaikakauden parempi 
sääntely edellyttää periaatteisiin 
pohjaavaa lainsäädäntöä yhdistettynä 
täydentäviin, muihin kuin 
sääntelytoimiin, jotta voidaan nopeasti 
mukautua uusiin tekniikoihin ja uusiin 
liiketoimintamalleihin sisämarkkinoiden 
pirstoutumisen estämiseksi.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

8) Erilaisia yritysten ja kuluttajien 
välisiä liiketoimia välittävät verkossa 
palvelujen tarjoajat, jotka hallinnoivat 
monipuolisia palveluja, jotka perustuvat 
pääasiassa samaan ekosysteemiä 
rakentavaan liiketoimintamalliin. Jotta 
katetaan asianmukaiset palvelut, verkossa 
toimivat välityspalvelut olisi määriteltävä 
tarkasti ja teknologianeutraalisti. 
Palvelujen olisi koostuttava 
tietoyhteiskunnan palveluista, joilla 
pyritään helpottamaan yrityskäyttäjien ja 
kuluttajien välisten suorien liiketoimien 
käynnistämistä, riippumatta siitä, 
toteutetaanko liiketoimet viime kädessä 
verkossa, verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajan tai 
yrityskäyttäjän verkkoportaalissa vai 
verkon ulkopuolella. Lisäksi palveluja olisi 
tarjottava sekä palvelujen tarjoajien ja 
yrityskäyttäjien että palvelujen tarjoajien ja 

8) Erilaisia yritysten ja kuluttajien 
välisiä liiketoimia välittävät verkossa 
palvelujen tarjoajat, jotka hallinnoivat 
monipuolisia palveluja, jotka perustuvat 
pääasiassa samaan ekosysteemiä 
rakentavaan liiketoimintamalliin. Jotta 
katetaan asianmukaiset palvelut, verkossa 
toimivat välityspalvelut olisi määriteltävä 
tarkasti ja teknologianeutraalisti. 
Palvelujen olisi koostuttava 
tietoyhteiskunnan palveluista, joilla 
käynnistetään yrityskäyttäjien ja 
kuluttajien välisiä suoria liiketoimia
riippumatta siitä, toteutetaanko liiketoimet 
viime kädessä verkossa, verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajan tai 
yrityskäyttäjän verkkoportaalissa vai 
verkon ulkopuolella. Lisäksi palveluja olisi 
tarjottava sekä palvelujen tarjoajien ja 
yrityskäyttäjien että palvelujen tarjoajien ja 
kuluttajien välisten sopimussuhteiden 
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kuluttajien välisten sopimussuhteiden 
perusteella. Tällaisen sopimussuhteen 
katsottaisiin syntyvän, kun molemmat 
osapuolet ilmoittavat aikomuksestaan 
sitoutua sopimukseen yksiselitteisesti ja 
todennettavasti ilman, että välttämättä 
edellytetään nimenomaista kirjallista 
sopimusta.

perusteella. Tällaisen sopimussuhteen 
katsottaisiin syntyvän, kun molemmat 
osapuolet ilmoittavat aikomuksestaan 
sitoutua sopimukseen yksiselitteisesti ja 
todennettavasti ilman, että välttämättä 
edellytetään nimenomaista kirjallista 
sopimusta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

9) Tämän asetuksen kattamin verkossa 
toimiviin välityspalveluihin olisi näin ollen 
kuuluttava esimerkiksi verkkokaupan 
markkinapaikat (mukaan lukien 
yhteistyöpohjaiset markkinapaikat, joilla 
yrityskäyttäjät ovat aktiivisia), verkossa 
toimivat ohjelmistosovelluspalvelut sekä 
verkossa toimivat sosiaalisen median 
palvelut. Tätä asetusta ei kuitenkaan tulisi 
soveltaa verkossa toimiviin mainonnan 
välineisiin tai mainontaviestintään, joiden 
tavoitteena ei ole suorien liiketoimien 
käynnistäminen ja joihin ei liity 
sopimussuhdetta kuluttajien kanssa. Tätä 
asetusta ei myöskään tulisi soveltaa 
verkossa oleviin maksupalveluihin, koska 
ne eivät itse täytä sovellettavia vaatimuksia 
vaan ovat luontaisesti lisäpalveluja, jotka 
liittyvät liiketoimiin tavaroiden ja 
palvelujen toimittamiseksi kuluttajille.

9) Tämän asetuksen kattamin verkossa 
toimiviin välityspalveluihin olisi näin ollen 
kuuluttava esimerkiksi verkkokaupan 
markkinapaikat (mukaan lukien 
yhteistyöpohjaiset markkinapaikat, joilla 
yrityskäyttäjät ovat aktiivisia, kuten 
verkossa tarjottavat 
hotellivarauspalvelut), kuten verkossa 
toimivien ohjelmistosovelluspalveluiden 
markkinoiden kaltaiset toiminnot sekä 
verkossa toimivat sosiaalisen median 
palvelut ja ääniohjauspalvelut. Tätä 
asetusta ei kuitenkaan tulisi soveltaa 
verkossa toimiviin mainonnan välineisiin 
tai mainontaviestintään, joiden tavoitteena 
ei ole suorien liiketoimien käynnistäminen 
ja joihin ei liity sopimussuhdetta 
kuluttajien kanssa. Tätä asetusta ei 
myöskään tulisi soveltaa verkossa oleviin 
maksupalveluihin, koska ne eivät itse täytä 
sovellettavia vaatimuksia vaan ovat 
luontaisesti lisäpalveluja, jotka liittyvät 
liiketoimiin tavaroiden ja palvelujen 
toimittamiseksi kuluttajille tai sähköisiin 
viestintäverkkoihin tai -palveluihin tai 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin, joihin 
sovelletaan avoimuutta, 
oikeussuojakeinoja ja syrjimättömyyttä 
koskevaa alakohtaista sääntelyä.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

11) Yhdenmukaisuuden vuoksi tässä 
asetuksessa käytettävän verkossa toimivan 
hakukoneen määritelmä olisi 
yhdenmukaistettava Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU)
2016/114821 käytetyn määritelmän kanssa.

11) Tässä asetuksessa käytettävän 
verkossa toimivan hakukoneen 
määritelmän olisi oltava laajempi kuin
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä (EU) 2016/114821 käytetyn 
määritelmän, jotta varmistetaan 
teknologianeutraalius ja tunnustetaan 
näiden palvelujen moninaisuus.

_________________ _________________

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/1148 toimenpiteistä 
yhteisen korkeatasoisen verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuuden 
varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 
194, 19.7.2016, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/1148 toimenpiteistä 
yhteisen korkeatasoisen verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuuden 
varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 
194, 19.7.2016, s. 1).

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

12) Jotta voidaan tarvittaessa 
tehokkaasti suojella yrityskäyttäjiä, tätä 
asetusta olisi sovellettava, kun 
sopimussuhteen osapuolet eivät erikseen 
neuvottele sopimuksen ehdoista, 
sopimussuhteen nimestä tai muodosta 
riippumatta. Se, onko ehdot neuvoteltu 
erikseen, olisi määritettävä yleisen 
arvioinnin perusteella, jolloin se, että 
tietyt määräykset on voitu neuvotella 
erikseen, ei sinänsä ole ratkaisevaa.

Poistetaan.

Perustelu

Jos asetuksen kattavuus riippuisi siitä, onko yritys neuvotellut palveluehdoistaan erikseen 
(sopimuksen kokonaisarvioinnin pohjalta), yrityksille aiheutuisi merkittävää epävarmuutta 
siitä, milloin ne voivat olla suojattuja ja miten ne voivat neuvotella vaarantamatta tärkeitä 
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oikeuksiaan. Asetuksen vaarana on, että mitä enemmän yrityksen käyttäjä neuvottelee jonkin 
alustan kanssa, sitä enemmän käyttäjältä evätään sen tunnustamia vähimmäisoikeuksia. Jotta 
hotellit – suuret ja pienet – eivät menettäisi ehdotetun asetuksen suojaa, niiden ei tuolloin 
kannattaisi pyrkiä saamaan parempia sopimusehtoja verkkoalustojen kanssa käymissään 
neuvotteluissa. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

15) Yrityskäyttäjien suojelemiseksi 
toimivaltaisen tuomioistuimen olisi voitava 
päättää, että vaatimustenvastaiset ehdot 
eivät sido kyseistä yrityskäyttäjää ja 
vaikutukset ovat ex nunc. Tällaisen 
tuomioistuimen päätöksen olisi kuitenkin 
koskettava ainoastaan niitä ehtojen 
määräyksiä, jotka eivät ole 
vaatimustenmukaisia. Muut määräykset 
ovat edelleen päteviä ja 
täytäntöönpanokelpoisia sikäli kuin ne 
voidaan erottaa vaatimustenvastaisista 
määräyksistä. Ehtojen äkkinäiset 
muutokset voivat merkittävästi häiritä 
yrityskäyttäjien toimintaa. Jotta voidaan 
rajoittaa tällaisia yrityskäyttäjiin 
kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia ja 
ehkäistä tällaista toimintaa, muutokset, 
jotka tehdään vastoin velvoitetta noudattaa 
sovittua määräaikaa, olisi sen vuoksi 
katsottava mitättömiksi ikään kuin niitä ei 
olisi koskaan tehty ja niiden vaikutukset 
ovat erga omnes ja ex tunc.

15) Yrityskäyttäjien suojelemiseksi ja 
oikeusvarmuuden takaamiseksi kaikille 
osapuolille toimivaltaisen tuomioistuimen 
olisi voitava päättää, että 
vaatimustenvastaiset ehdot eivät sido 
kyseistä yrityskäyttäjää ja vaikutukset ovat 
ex nunc. Tällaisen tuomioistuimen 
päätöksen olisi kuitenkin koskettava 
ainoastaan niitä ehtojen määräyksiä, jotka 
eivät ole vaatimustenmukaisia. Muut 
määräykset ovat edelleen päteviä ja 
täytäntöönpanokelpoisia sikäli kuin ne 
voidaan erottaa vaatimustenvastaisista 
määräyksistä. Ehtojen äkkinäiset 
muutokset voivat merkittävästi häiritä 
yrityskäyttäjien toimintaa. Jotta voidaan 
rajoittaa tällaisia yrityskäyttäjiin 
kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia ja 
ehkäistä tällaista toimintaa, muutokset, 
jotka tehdään vastoin velvoitetta noudattaa 
sovittua määräaikaa, olisi sen vuoksi 
katsottava mitättömiksi ikään kuin niitä ei 
olisi koskaan tehty ja niiden vaikutukset 
ovat erga omnes ja ex tunc.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

16) Verkossa toimivien 16) Verkossa toimivien 
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välityspalvelujen tarjoajalla voi olla 
oikeutettuja syitä päättää palvelujensa 
tarjoamisen lopettamisesta tai 
keskeyttämisestä kokonaan tai osittain 
tietyn yrityskäyttäjän osalta, mukaan lukien 
tietyn yrityskäyttäjän yksittäisten 
tavaroiden tai palvelujen poistaminen 
palvelusta tai hakutulosten poistaminen. 
Kuitenkin koska kyseiset päätökset voivat 
merkittävästi vaikuttaa kyseisen 
yrityskäyttäjän etuihin, päätösten 
perusteista olisi asianmukaisesti 
ilmoitettava. Perusteet olisi esitettävä niin, 
että yrityskäyttäjät voivat todeta, onko 
päätös mahdollista riitauttaa, mikä parantaa 
yrityskäyttäjien mahdollisuuksia toimivaan 
oikeussuojaan. Lisäksi perustelujen 
vaatimisen olisi autettava estämään tai 
korjaamaan yrityskäyttäjän verkkosisällön 
tahaton poistaminen, jos palvelujen tarjoaja 
on virheellisesti katsonut sen laittomaksi 
verkkosisällöksi komission asetuksen (EU)
N:o 2018/33422 mukaisesti. Perusteluissa 
olisi määritettävä päätöksen objektiivinen 
syy tai syyt sen perusteella, mitä palvelujen 
tarjoaja on esittänyt etukäteen ehdoissaan, 
ja viitattava oikeasuhteisella tavalla 
olosuhteisiin, jotka johtivat kyseiseen 
päätökseen.

välityspalvelujen tarjoajalla voi olla 
oikeutettuja syitä soveltaa yrityskäyttäjään 
kohdistuvia rajoituksia tai seuraamuksia, 
kuten myös päättää palvelujensa 
tarjoamisen keskeyttämisestä tai 
lopettamisesta kokonaan tai osittain tietyn 
yrityskäyttäjän osalta, mukaan lukien tietyn 
yrityskäyttäjän yksittäisten tavaroiden tai 
palvelujen poistaminen palvelusta tai 
hakutulosten poistaminen. Kuitenkin koska 
kyseiset päätökset voivat merkittävästi 
vaikuttaa kyseisen yrityskäyttäjän etuihin, 
päätöksestä olisi välittömästi ilmoitettava 
kyseiselle yrityskäyttäjälle ja 
yrityskäyttäjän olisi saatava päätöksen 
perusteet. Jos päätös perustuu kolmansien 
osapuolten ilmoitukseen, ilmoitusten on 
oltava riittävän täsmällisiä ja 
asianmukaisesti perusteltuja, jotta 
välityspalvelujen tarjoaja voi tehdä tietoon 
perustuvan ja huolellisen päätöksen. 
Tarjoajilta olisi tästä syystä edellytettävä 
kyseisten ilmoitusten sisältöjen 
luovuttamista yrityskäyttäjille, jotta ne 
voivat korjata selvästi virheelliset 
ilmoitukset. Perusteet olisi esitettävä niin, 
että yrityskäyttäjät voivat todeta, onko 
päätös mahdollista riitauttaa, mikä parantaa 
yrityskäyttäjien mahdollisuuksia toimivaan 
oikeussuojaan. Lisäksi perustelujen 
vaatimisen olisi autettava estämään tai 
korjaamaan yrityskäyttäjän verkkosisällön 
tahaton poistaminen, jos palvelujen tarjoaja 
on virheellisesti katsonut sen laittomaksi 
verkkosisällöksi komission suosituksen
(EU) 2018/33422 mukaisesti. Perusteluissa 
olisi määritettävä päätöksen objektiivinen 
syy tai syyt sen perusteella, mitä palvelujen 
tarjoaja on esittänyt etukäteen ehdoissaan, 
ja viitattava oikeasuhteisella tavalla 
olosuhteisiin, jotka johtivat kyseiseen 
päätökseen. Koska välityspalvelujen 
tarjoajat voivat käyttää toimissaan 
lisäjakelukanavia tai 
kumppanuusohjelmia, tässä suhteessa 
olisi varmistettava avoimuus 
yrityskäyttäjiä kohtaan. Yrityskäyttäjillä 
olisi oltava oikeus mukauttaa kanavia, 
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joissa ne tekevät tarjouksensa.

__________________ __________________

22 Komission suositus (EU) 2018/334, 
annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, 
toimenpiteistä laittoman verkkosisällön 
torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

22 Komission suositus (EU) 2018/334, 
annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, 
toimenpiteistä laittoman verkkosisällön 
torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17) Kun verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajat asettavat tavarat 
ja palvelut järjestykseen, tällä on 
merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin 
ja näin ollen kyseisiä tavaroita ja palveluita 
kuluttajille tarjoavien yrityskäyttäjien 
kaupalliseen menestykseen. Verkossa 
toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi 
sen vuoksi esitettävä tärkeimmät 
järjestyksen määrittävät muuttujat 
etukäteen, jotta parannetaan 
ennustettavuutta yrityskäyttäjien kannalta 
ja ne voivat ymmärtää paremmin 
järjestykseen asettamisen 
toimintamekanismia ja vertailla eri 
palvelujen tarjoajien käytäntöjä. 
Tärkeimpien muuttujien olisi katsottava 
viittaavan kaikkiin yleisiin perusteisiin, 
prosesseihin, algoritmeihin sisältyviin 
erityisiin signaaleihin tai muihin mukautus-
tai alentamismekanismeihin, joita 
käytetään järjestykseen asettamisen 
yhteydessä. Järjestyksen määrittävien 
keskeisten muuttujien kuvauksen olisi 
myös sisällettävä selitys yrityskäyttäjien 
mahdollisuudesta vaikuttaa aktiivisesti 
järjestykseen maksua vastaan sekä sen 
suhteellisista vaikutuksista. Tämän 
kuvauksen olisi annettava yrityskäyttäjille 
riittävä ymmärrys siitä, miten järjestykseen 
asettamisen mekanismissa otetaan 
huomioon yrityskäyttäjän tarjoamien 
tosiasiallisten tavaroiden tai palvelujen 

17) Kun verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajat asettavat tavarat 
ja palvelut järjestykseen, tällä on 
merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin 
ja näin ollen kyseisiä tavaroita ja palveluita 
kuluttajille tarjoavien yrityskäyttäjien 
kaupalliseen menestykseen. Verkossa 
toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi 
sen vuoksi esitettävä tärkeimmät 
järjestyksen määrittävät muuttujat 
etukäteen, jotta parannetaan 
ennustettavuutta yrityskäyttäjien kannalta 
ja ne voivat ymmärtää paremmin 
järjestykseen asettamisen 
toimintamekanismia ja vertailla eri 
palvelujen tarjoajien käytäntöjä. 
Tärkeimpien muuttujien olisi katsottava 
viittaavan kaikkiin yleisiin perusteisiin, 
prosesseihin, algoritmeihin sisältyviin 
erityisiin signaaleihin tai muihin mukautus-
tai alentamismekanismeihin, joita 
käytetään järjestykseen asettamisen 
yhteydessä. Järjestyksen määrittävien 
keskeisten muuttujien kuvauksen olisi 
myös sisällettävä selitys yrityskäyttäjien 
mahdollisuudesta vaikuttaa aktiivisesti 
järjestykseen maksua vastaan sekä sen 
suhteellisista vaikutuksista. Tämän 
kuvauksen olisi annettava yrityskäyttäjille 
riittävä ymmärrys siitä, miten järjestykseen 
asettamisen mekanismissa otetaan 
huomioon yrityskäyttäjän tarjoamien 
tosiasiallisten tavaroiden tai palvelujen 
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ominaisuudet sekä niiden merkitys 
verkossa toimivien välityspalvelujen 
kuluttajille.

ominaisuudet sekä niiden merkitys 
verkossa toimivien välityspalvelujen 
kuluttajille. Lisäksi kuluttajalle olisi 
selkeästi ja yksiselitteisesti ilmoitettava 
erityisellä tai kirjallisella ilmoituksella, 
kun yrityskäyttäjä on vaikuttanut 
järjestykseen maksua vastaan.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a) Lisätäkseen vastuullisuutta 
järjestykseen liittyvien määräysten 
noudattamisessa verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajien ja verkossa 
toimivien hakukoneiden olisi nimettävä 
vastuuhenkilö tarjoajan soveltamia 
algoritmeja ja järjestyksen määrittämistä 
varten. Näin helpotettaisiin asetuksen 
säännösten täytäntöönpanoa ja lisättäisiin 
järjestyksen määrittämiseen liittyvää 
varmuutta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

19) Kun verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoaja itse tarjoaa 
tiettyjä tavaroita tai palveluja kuluttajille 
sen omien verkossa toimivien 
välityspalveluiden kautta tai tekee niin 
määräysvallassaan olevan yrityskäyttäjän 
kautta, kyseinen palvelujen tarjoaja voi 
kilpailla suoraan muiden verkossa 
toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjien 
kanssa, jotka eivät ole palvelujen tarjoajan 
määräysvallassa. Näissä tapauksissa on 
erityisesti tärkeää, että verkossa toimivien 
välittäjäpalvelujen tarjoaja toimii avoimesti 

19) Kun verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoaja itse tarjoaa 
tiettyjä tavaroita tai palveluja kuluttajille 
sen omien verkossa toimivien 
välityspalveluiden kautta tai tekee niin 
määräysvallassaan olevan yrityskäyttäjän 
kautta, kyseinen palvelujen tarjoaja voi 
kilpailla suoraan muiden verkossa 
toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjien 
kanssa, jotka eivät ole palvelujen tarjoajan 
määräysvallassa. Näissä tapauksissa on 
erityisesti tärkeää, että verkossa toimivien 
välittäjäpalvelujen tarjoaja toimii avoimesti 
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ja esittää kuvauksen eriytetystä kohtelusta, 
jota sovelletaan sen itsensä tarjoamiin 
tavaroihin tai palveluihin verrattuna niihin, 
joita yrityskäyttäjät tarjoavat, riippumatta 
siitä, toteutetaanko tällainen eriytetty 
kohtelu oikeudellisin, kaupallisin vai 
teknisin keinoin. Oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi tätä velvollisuutta olisi 
sovellettava kaikkien verkossa toimivien 
välityspalvelujen tasolla pikemmin kuin 
näiden palvelujen kautta tarjottujen 
yksittäisten tavaroiden tai palvelujen 
tasolla.

ja esittää kuvauksen eriytetystä kohtelusta, 
jota sovelletaan sen itsensä tarjoamiin 
tavaroihin tai palveluihin verrattuna niihin, 
joita yrityskäyttäjät tarjoavat, riippumatta 
siitä, toteutetaanko tällainen eriytetty 
kohtelu oikeudellisin, kaupallisin vai 
teknisin keinoin, kuten oletusasetuksin. 
Verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajat eivät sen vuoksi saisi tarjota 
mitään suoraan tai välillisesti 
määräysvallassaan olevaa tavaraa tai 
palvelua oletusvaihtoehtona antamatta 
ensin kuluttajille mahdollisuutta valita 
saatavilla olevista keskenään kilpailevista 
vaihtoehdoista käyttäessään verkossa 
toimivaa välityspalvelua ensimmäistä 
kertaa. Eriytetty kohtelu olisi sallittava 
ainoastaan siinä määrin kuin 
kilpailulainsäädäntöä noudatetaan täysin. 
Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi tätä 
velvollisuutta olisi sovellettava kaikkien 
verkossa toimivien välityspalvelujen 
tasolla pikemmin kuin näiden palvelujen 
kautta tarjottujen yksittäisten tavaroiden tai 
palvelujen tasolla. Koska verkossa toimivat 
välityspalvelut myös usein omistavat 
useampia kuin yhden alustan tai 
verkkosivuston, niiden olisi tiedotettava 
niiden kanssa listaussopimuksen tekeville 
yrityskäyttäjille, millä alustoilla tai 
verkkosivustoilla listaus on näkyvillä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

20) Mahdollisuus saada tietoja ja 
käyttää niitä, myös henkilötietoja, voi 
mahdollistaa merkittävän 
arvonmuodostuksen verkkopohjaisessa 
alustataloudessa. Näin ollen on tärkeää, 
että verkossa toimivien välittäjäpalveluiden 
tarjoajat antavat yrityskäyttäjille selkeän 
kuvauksen tietojen saannin ja käytön 
laajuudesta, luonteesta ja edellytyksistä 

20) Mahdollisuus saada todennettavia 
tietoja ja käyttää niitä, myös henkilötietoja, 
voi mahdollistaa merkittävän 
arvonmuodostuksen verkkopohjaisessa 
alustataloudessa. Näin ollen on tärkeää, 
että verkossa toimivien välittäjäpalveluiden 
tarjoajat antavat yrityskäyttäjille selkeän 
kuvauksen tietojen saannin ja käytön 
laajuudesta, luonteesta ja edellytyksistä 
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tiettyjen tietoluokkien osalta. Kuvauksen 
olisi oltava oikeasuhteinen ja siinä olisi 
viitattava mahdollisesti yleisiin 
tiedonsaantiehtoihin pikemmin kuin 
yksilöitävä kattavasti tosiasialliset tiedot tai 
tietoluokat, jotta yrityskäyttäjät voivat 
ymmärtää, voivatko ne käyttää tietoja 
arvonmuodostuksen parantamiseen, myös 
mahdollisesti säilyttämällä kolmansien 
osapuolten tietopalvelut. Henkilötietojen 
käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
2016/67924.

tiettyjen tietoluokkien osalta. Kuvauksen 
olisi oltava oikeasuhteinen ja siinä olisi 
viitattava mahdollisesti yleisiin 
tiedonsaantiehtoihin pikemmin kuin 
yksilöitävä kattavasti tosiasialliset tiedot tai 
tietoluokat, jotta yrityskäyttäjät voivat 
ymmärtää, voivatko ne käyttää tai todentaa 
tietoja arvonmuodostuksen parantamiseen, 
myös mahdollisesti säilyttämällä 
kolmansien osapuolten tietopalvelut. 
Henkilötietojen käsittelyssä olisi 
noudatettava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EU) 2016/67924.

_________________ _________________

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (ETA:n kannalta 
merkityksellinen) (EUVL L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (ETA:n kannalta 
merkityksellinen) (EUVL L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

21) Verkossa toimivien 
välittäjäpalvelujen tarjoajat voisivat 
tietyissä tapauksissa rajoittaa ehdoissa 
yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota 
tavaroita tai palveluita kuluttajille 
suotuisammin ehdoin muilla tavoin kuin 
verkossa toimivien välittäjäpalvelujen 
kautta. Näissä tapauksissa kyseisten 
palvelujen tarjoajien olisi esitettävä 
rajoitusten perusteet ja erityisesti niihin 
liittyvät merkittävimmät taloudelliset, 
kaupalliset ja oikeudelliset näkökohdat.
Avoimuusvelvollisuutta ei kuitenkaan 
olisi ymmärrettävä siten, että se vaikuttaa 
tällaisten rajoitusten laillisuuteen, joka 
perustuu muihin unionin lainsäädännön 

21) Verkossa toimivien 
välittäjäpalvelujen tarjoajat voisivat 
tietyissä tapauksissa rajoittaa ehdoissa 
yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota 
tavaroita tai palveluita kuluttajille 
suotuisammin ehdoin muilla tavoin kuin 
verkossa toimivien välittäjäpalvelujen 
kautta. Tällaisten rajoitusten olisi oltava 
rajoitettuja, koska ne vievät 
yrityskäyttäjiltä yrittämiseen liittyvän 
vapauden asettaa omien tuotteidensa ja 
palveluidensa myyntiehdot ja saattavat 
lisäksi olla haitallisia kuluttajien kannalta 
kaventamalla näiden valinnanvaraa.
Komission olisi yrityskäyttäjien tai 
muiden verkossa toimivien 
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säädöksiin tai unionin lainsäädännön 
mukaiseen jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöön, mukaan lukien kilpailua 
ja sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskevilla aloilla, tai tällaisten säädösten 
soveltamiseen.

valvontapalveluiden pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan aktiivisesti ja viipymättä 
puututtava kyseisten unionin oikeuden
vastaisten rajoitusten laillisuuteen. 
Yrityskäyttäjille olisi myönnettävä täysi 
määräysvalta omiin teollis- ja 
tekijänoikeuksiinsa. Verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajien olisi 
käytettävä näitä oikeuksia ainoastaan 
yrityskäyttäjän nimenomaisella 
suostumuksella. Näiden oikeuksien 
käyttöä koskevia ehtoja olisi noudatettava.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

22) Jotta mahdollistetaan se, että 
yrityskäyttäjillä, myös niillä, joiden osalta 
verkossa toimivien välityspalvelujen käyttö 
on mahdollisesti keskeytetty tai lopetettu, 
on käytettävissään välittömiä, 
asianmukaisia ja tehokkaita 
oikeussuojamahdollisuuksia, verkossa 
toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi 
järjestettävä sisäinen 
valitustenkäsittelyjärjestelmä. Sisäisen 
valitustenkäsittelyjärjestelmän 
tarkoituksena olisi varmistaa, että 
merkittävä osa valituksista voidaan 
ratkaista kahdenkeskisesti verkossa 
toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja 
kyseessä olevien yrityskäyttäjien välillä. 
Lisäksi sen varmistamisen, että verkossa 
toimivien välityspalvelujen tarjoajat 
julkaisevat tietoa niiden sisäisen 
valitustenkäsittelyjärjestelmän toiminnasta 
ja tehokkuudesta, pitäisi auttaa 
yrityskäyttäjiä ymmärtämään paremmin 
niitä ongelmatyyppejä, joita voi tulla esiin 
erilaisten verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoamisen yhteydessä, 
sekä mahdollisuutta päästä nopeaan ja 
tehokkaaseen kahdenväliseen ratkaisuun.

22) Jotta mahdollistetaan se, että 
yrityskäyttäjillä, myös niillä, joiden osalta 
verkossa toimivien välityspalvelujen käyttö 
on mahdollisesti keskeytetty tai lopetettu, 
on käytettävissään välittömiä, 
asianmukaisia ja tehokkaita 
oikeussuojamahdollisuuksia, verkossa 
toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi 
järjestettävä sisäinen 
valitustenkäsittelyjärjestelmä. Sisäisen 
valitustenkäsittelyjärjestelmän 
tarkoituksena olisi varmistaa, että 
merkittävä osa valituksista voidaan 
ratkaista kahdenkeskisesti verkossa 
toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja 
kyseessä olevien yrityskäyttäjien välillä. 
Lisäksi sen varmistamisen, että verkossa 
toimivien välityspalvelujen tarjoajat 
julkaisevat tietoa niiden sisäisen 
valitustenkäsittelyjärjestelmän toiminnasta 
ja tehokkuudesta, pitäisi auttaa 
yrityskäyttäjiä ymmärtämään paremmin 
niitä ongelmatyyppejä ja vaikeusastetta, 
joita voi tulla esiin erilaisten verkossa 
toimivien välityspalvelujen tarjoamisen 
yhteydessä, sekä mahdollisuutta päästä 
nopeaan ja tehokkaaseen kahdenväliseen 
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ratkaisuun.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

23) Sisäisiä 
valitustenkäsittelyjärjestelmiä koskevilla 
asetuksen vaatimuksilla pyritään 
mahdollistamaan verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajille kohtuullinen 
määrä joustavuutta, kun ne hallinnoivat 
näitä järjestelmiä ja käsittelevät yksittäisiä 
valituksia, jotta minimoidaan 
hallinnollinen rasite. Lisäksi sisäisten 
valitustenkäsittelyjärjestelmien olisi 
mahdollistettava se, että verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajat voivat 
tarvittaessa käsitellä oikeasuhteisella 
tavalla vilpillisessä mielessä tapahtuvaa 
käyttöä, johon jotkin yrityskäyttäjät voivat 
näiden järjestelmien käytössä pyrkiä. 
Tapauksissa, jotka koskevat muuta kuin 
sitä, että tämän asetuksen oikeudellisia 
velvollisuuksia ei ole noudatettu, 
sisäisissä valitustenkäsittelyjärjestelmissä 
ei tulisi käsitellä valituksia, joihin liittyy 
ainoastaan vähäisiä negatiivisia 
vaikutuksia kyseessä oleviin 
yrityskäyttäjiin. Kun otetaan huomioon 
kyseisten järjestelmien perustamisesta ja 
toiminnasta aiheutuvat kustannukset, on 
asianmukaista jättää näiden 
velvollisuuksien ulkopuolelle verkossa 
toimivien välityspalvelujen tarjoajat, jotka 
katsotaan pieniksi yrityksiksi asiaa 
koskevien komission suosituksen 
2003/361/EY25 säännösten mukaisesti.

23) Sisäisiä 
valitustenkäsittelyjärjestelmiä koskevilla 
asetuksen vaatimuksilla pyritään 
mahdollistamaan verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajille kohtuullinen 
määrä joustavuutta, kun ne hallinnoivat 
näitä järjestelmiä ja käsittelevät yksittäisiä 
valituksia, jotta minimoidaan 
hallinnollinen rasite. Lisäksi sisäisten 
valitustenkäsittelyjärjestelmien olisi 
mahdollistettava se, että verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajat voivat 
tarvittaessa käsitellä oikeasuhteisella 
tavalla vilpillisessä mielessä tapahtuvaa 
käyttöä, johon jotkin yrityskäyttäjät voivat 
näiden järjestelmien käytössä pyrkiä. Kun 
otetaan huomioon kyseisten järjestelmien 
perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvat 
kustannukset, on asianmukaista jättää 
näiden velvollisuuksien ulkopuolelle 
verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajat, jotka katsotaan pieniksi 
yrityksiksi asiaa koskevien komission 
suosituksen 2003/361/EY25 säännösten 
mukaisesti.

__________________ __________________

25 Komission suositus 2003/361/EY, 
annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 

25 Komission suositus 2003/361/EY, 
annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 
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20.5.2003, s. 36). 20.5.2003, s. 36).

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

25) Verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajien olisi 
huolehdittava kohtuullisesta osasta 
sovittelun kokonaiskustannuksia siten, että 
otetaan huomioon kaikki asiaan liittyvät 
näkökohdat. Tätä varten sovittelijan olisi 
ehdotettava osuutta, joka on kohtuullinen 
kussakin yksittäisessä tapauksessa. Tämän 
osuuden ei kuitenkaan koskaan pitäisi olla 
alle puolta kustannuksista.

25) Verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajien olisi 
huolehdittava kohtuullisesta osasta 
sovittelun kokonaiskustannuksia siten, että 
otetaan huomioon kaikki asiaan liittyvät 
näkökohdat. Tätä varten sovittelijan olisi 
ehdotettava osuutta, joka on kohtuullinen 
kussakin yksittäisessä tapauksessa. Tämän 
osuuden ei kuitenkaan koskaan pitäisi olla 
alle puolta kustannuksista. 
Poikkeustilanteissa, joissa yrityskäyttäjät 
ovat suuria yrityksiä, jotka hyötyvät 
omasta verkossa toimivasta 
markkinointikanavastaan, ja joissa 
sovittelija huomaa selvän verkossa 
toimivien välityspalveluiden tarjoajien 
kannalta epäedullisen väärinkäytöksen 
sovittelumenettelyssä, yrityskäyttäjien olisi 
huolehdittava suuremmasta 
kustannusosuudesta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

28) Toimintasäännöt, jotka laativat joko 
palvelujentarjoajat tai niitä edustavat 
organisaatiot tai järjestöt, voivat edistää 
tämän asetuksen asianmukaista 
soveltamista ja siihen olisi sen vuoksi 
kannustettava. Toimintasäännöt olisi 
laadittava kaikkia sidosryhmiä kuullen ja 
olisi otettava huomioon kyseessä olevien 
alojen erityspiirteet sekä mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 

28) Toimintasäännöt, jotka laativat joko 
palvelujentarjoajat tai niitä edustavat 
organisaatiot tai järjestöt, voivat edistää 
tämän asetuksen asianmukaista 
soveltamista ja siihen olisi sen vuoksi 
kannustettava. Toimintasäännöt olisi 
laadittava kaikkia sidosryhmiä kuullen ja 
olisi otettava huomioon kyseessä olevien 
alojen erityspiirteet sekä mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
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erityisominaisuudet. erityisominaisuudet. Komission olisi 
arvioitava toimintasääntöjen 
noudattamista unionin oikeuden kanssa.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a) Unionin sääntelyn ohjaavana 
periaatteena tulisi olla ”niin vähän kuin 
mahdollista mutta niin paljon kuin on 
välttämätöntä”, mikä tarkoittaa, että 
sääntöjen on sovittava digitaaliaikaan ja 
oltava riittävän avoimia ja 
teknologianeutraaleja tulevan kehityksen 
mahdollistamiseksi. Komission aloite 
alustojen asemaa digitaalitaloudessa 
koskevasta analyysista, jolla varmistetaan 
kattavan ja samankaltaisen sääntelyä 
koskevan lähestymistavan soveltaminen 
koko digitaalisilla markkinoilla, on 
kannatettava. Yhdellä ainoalla kaikissa 
tilanteissa sovellettavalla ratkaisulla voi 
olla lamaannuttava vaikutus 
innovoinnille ja tällainen ratkaisu voi 
asettaa eurooppalaiset yritykset 
kilpailullisesti epäedulliseen asemaan 
maailmantaloudessa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

31) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta, joka on turvata sisämarkkinoilla 
oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, 
kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen 
liiketoimintaympäristö, vaan tavoite 
voidaan sen laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, 

31) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta, joka on turvata sisämarkkinoilla 
selkeä, oikeudenmukainen, ennakoitavissa 
oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva 
sähköinen liiketoimintaympäristö, vaan 
tavoite voidaan sen laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
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joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt sen varmistamiseksi, että verkossa 
toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille 
sekä verkossa toimivien hakukoneiden 
osalta yritysverkkosivustokäyttäjille 
turvataan asianmukainen avoimuus ja 
tehokkaat oikeussuojamahdollisuudet.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt sen varmistamiseksi, että verkossa 
toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille 
sekä verkossa toimivien ja siihen 
kytkettyjen hakukoneiden osalta 
yritysverkkosivustokäyttäjille turvataan 
asianmukainen oikeudenmukaisuus,
avoimuus ja tehokkaat 
oikeussuojamahdollisuudet.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on kumottava 
voimassa olevat lisävaatimukset ja oltava 
ottamatta käyttöön kansallisessa 
lainsäädännössään lisävaatimuksia tässä 
asetuksessa vahvistettujen säännösten 
lisäksi ja tässä asetuksessa vahvistetuista 
säännöksistä poikkeavia säännöksiä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan verkossa 
toimiviin välittäjäpalveluihin, jotka ovat 
yrityskäyttäjien käytettävissä tai joita 
tarjotaan niille käytettäviksi, ja verkossa 
toimiviin hakukoneisiin, jotka ovat 
yritysverkkosivukäyttäjien käytettävissä tai 
joita tarjotaan niille käytettäviksi, kun 
niillä on sijoittautumis- tai asuinpaikka
unionissa ja ne tarjoavat verkossa 
toimivien välityspalvelujen tai 
hakukoneiden kautta tavaroita tai palveluja 
unionissa oleville kuluttajille riippumatta 
kyseisten palveluiden tarjoajien 
sijoittautumis- tai asuinpaikasta.

2. Tätä asetusta sovelletaan verkossa 
toimiviin välittäjäpalveluihin, jotka ovat 
yrityskäyttäjien käytettävissä tai joita 
tarjotaan niille käytettäviksi, ja verkossa 
toimiviin hakukoneisiin, jotka ovat 
yritysverkkosivukäyttäjien käytettävissä tai 
joita tarjotaan niille käytettäviksi, kun 
niillä on sijoittautumispaikka tai ne 
harjoittavat unionissa aktiivista 
liiketoimintaa, jonka kohdeasiakkaat ovat 
unionissa, ja ne tarjoavat verkossa 
toimivien välityspalvelujen tai 
hakukoneiden kautta tavaroita tai palveluja 
unionissa oleville kuluttajille riippumatta 
kyseisten palveluiden tarjoajien 
sijoittautumis- tai asuinpaikasta.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’yrityskäyttäjällä’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkossa 
toimivien välityspalvelujen kautta tarjoaa 
tavaroita tai palveluja kuluttajille 
tarkoituksessa, joka liittyy yrityskäyttäjän 
elinkeino- tai ammattitoimintaan;

1. ’yrityskäyttäjällä’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkossa 
toimivien välityspalvelujen kautta tarjoaa 
tavaroita tai palveluja tai edistää niiden 
myyntiä kuluttajille tarkoituksessa, joka
liittyy yrityskäyttäjän elinkeino- tai 
ammattitoimintaan, mukaan luettuina 
liikenne sekä yksilöt, jotka työskentelevät 
tai tarjoavat palveluja tekemällä itse työtä 
verkossa toimivien välityspalvelujen 
kautta;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ne mahdollistavat sen, että b) ne mahdollistavat sen, että 
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yrityskäyttäjät voivat tarjota kuluttajille 
tavaroita tai palveluja, ja niiden 
tarkoituksena on helpottaa yrityskäyttäjien 
ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien 
käynnistämistä, riippumatta siitä, 
toteutuvatko liiketoimet viime kädessä;

yrityskäyttäjät voivat tarjota kuluttajille 
tavaroita tai palveluja tai edistää niiden 
myyntiä, ja niiden tarkoituksena on 
helpottaa yrityskäyttäjien ja kuluttajien 
välisten suorien liiketoimien 
käynnistämistä, riippumatta siitä, 
toteutuvatko liiketoimet viime kädessä;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niiden tarjoaminen yrityskäyttäjille 
perustuu sopimussuhteisiin, joissa 
osapuolina ovat toisaalta palvelujen 
tarjoajat ja toisaalta sekä yrityskäyttäjät 
että kuluttajat, joille nämä yrityskäyttäjät 
tarjoavat tavaroita tai palveluja;

c) niiden tarjoaminen yrityskäyttäjille 
perustuu sopimussuhteisiin, joissa 
osapuolina ovat toisaalta palvelujen 
tarjoajat ja toisaalta sekä yrityskäyttäjät 
että kuluttajat, joille nämä yrityskäyttäjät 
tarjoavat tavaroita tai palveluja tai 
edistävät niiden myyntiä;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. ’verkossa toimivalla hakukoneella’ 
digitaalista palvelua, joka antaa käyttäjille 
mahdollisuuden tehdä hakuja periaatteessa 
kaikilta verkkosivustoilta tai 
tietynkielisiltä verkkosivustoilta mitä 
tahansa aihetta koskevan hakusanan, 
lausekkeen tai muun tiedon muodossa 
tehdyn kyselyn perusteella ja joka antaa 
tulokseksi linkkejä, joista voi saada 
pyydettyyn sisältöön liittyvää tietoa;

5. ’verkossa toimivalla hakukoneella’ 
digitaalista palvelua, rajapintaa tai 
mobiilisovellusta, joka antaa käyttäjille 
mahdollisuuden tehdä hakuja 
tietynkielisestä verkkosisällöstä
hakusanan, lausekkeen tai muun tiedon 
muodossa, joihin liittyy runsaasti 
vaihtoehtoja tehdyn kyselyn perusteella ja 
joka antaa tuloksia, joista voi saada 
kyselyyn liittyvää tietoa;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

7. ’yritysverkkosivustokäyttäjällä’ 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka verkkosivustojen kautta tarjoaa 
tavaroita tai palveluja kuluttajille 
tarkoituksessa, joka liittyy sen elinkeino-
tai ammattitoimintaan;

7. ’yritysverkkosivustokäyttäjällä’ 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka verkossa olevan rajapinnan eli minkä 
tahansa ohjelmiston, mukaan lukien 
verkkosivusto tai sen osa ja sovellukset, 
mukaan lukien mobiilisovellukset, kautta 
tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajille
tai edistää niiden myyntiä tarkoituksessa, 
joka liittyy sen elinkeino- tai 
ammattitoimintaan;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. ’järjestyksellä’ suhteellista 
sijoitusta, joka annetaan sellaisille 
tavaroille ja palveluille, joita yrityskäyttäjät 
tarjoavat kuluttajille verkossa toimivien 
välityspalvelujen kautta, tai 
verkkosivustoille, jotka verkossa toimivat 
hakukoneet indeksoivat kuluttajia varten, 
kun verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajat tai verkossa toimivien 
hakukoneiden tarjoajat esittävät, järjestävät 
tai antavat tiedoksi ne kuluttajille 
riippumatta teknologisista välineistä, joita 
esittämiseen, järjestämiseen tai 
tiedoksiantamiseen käytetään;

8. ’järjestyksellä’ sellaista suhteellista 
sijoitusta hakutuloksissa, joka annetaan 
sellaisille tavaroille ja palveluille, joita 
yrityskäyttäjät tarjoavat kuluttajille 
verkossa toimivien välityspalvelujen 
kautta, tai verkkosivustoille, jotka verkossa 
toimivat hakukoneet indeksoivat kuluttajia 
varten, kun verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajat tai verkossa 
toimivien hakukoneiden tarjoajat esittävät, 
järjestävät tai antavat tiedoksi ne 
kuluttajille riippumatta teknologisista
välineistä, joita esittämiseen, 
järjestämiseen tai tiedoksiantamiseen 
käytetään;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. ’liitännäistuotteilla ja -palveluilla’ 
tuotteita tai palveluita, jotka tarjotaan 
täydennyksenä yrityskäyttäjän tarjoamaan 
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ensisijaiseen tuotteeseen.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) laaditaan käyttäen selkeää ja 
yksiselitteistä kieltä,

(a) laaditaan käyttäen selkeää kieltä,

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sisältävät objektiiviset perusteet 
päätöksille lopettaa tai keskeyttää verkossa 
toimivat välityspalvelut yrityskäyttäjille 
kokonaan tai osittain.

(c) sisältävät näiden ehtojen mukaiset 
objektiiviset, syrjimättömät, 
oikeudenmukaiset ja kohtuulliset
perusteet päätöksille määrätä 
seuraamuksia, kuten lopettaa tai 
keskeyttää verkossa toimivat 
välityspalvelut yrityskäyttäjille kokonaan 
tai osittain tai rajoittaa niitä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) sisältävät määräykset, jotka 
koskevat yrityskäyttäjien velvoitetta 
varmistaa, että alustalla tarjotut tiedot 
ovat tarkkoja ja takaavat sen, että 
kuluttajat voivat tehdä todellisen arvion 
laadusta, teknisestä suorituskyvystä, 
hinnasta ja muista tarjottavien tavaroiden 
tai palveluiden erityispiirteistä ja 
erityisesti maksua koskevat lailliset ja 
oikeudenmukaiset ehdot.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajien on ilmoitettava kyseisille 
yrityskäyttäjille kaikista ehtoihin 
suunnitelluista muutoksista.

Verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajien on tiedotettava yrityskäyttäjille 
lisäjakelukanavistaan ja mahdollisista 
kumppanuusohjelmistaan, joita ne
aikovat käyttää yrityskäyttäjien 
tarjouksissa. Yrityskäyttäjällä on oltava 
oikeus pyytää poistamaan sitä koskevat 
tiedot tällaisista lisäjakelukanavista.
Verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajien on ilmoitettava kyseisille 
yrityskäyttäjille kaikista ehtoihin 
suunnitelluista muutoksista.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suunniteltuja muutoksia ei voida toteuttaa 
ennen ilmoittamista koskevan määräajan 
loppumista, ja määräajan on oltava 
kohtuullinen ja oikeasuhteinen 
suunniteltuihin muutoksiin ja niistä 
yrityskäyttäjälle aiheutuviin vaikutuksiin 
nähden. Määräajan on oltava vähintään 
15 päivää päivämäärästä, jona verkossa
toimivien välityspalvelujen tarjoaja 
ilmoittaa yrityskäyttäjille suunnitelluista 
muutoksista.

Suunniteltuja muutoksia ei voida toteuttaa 
ennen ilmoittamista koskevan määräajan 
loppumista, ja määräajan on oltava 
kohtuullinen ja oikeasuhteinen 
suunniteltuihin muutoksiin ja niistä 
yrityskäyttäjälle aiheutuviin vaikutuksiin 
nähden. Määräajan on oltava vähintään 
15 päivää ja enintään 30 päivää 
päivämäärästä, jona verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoaja ilmoittaa 
yrityskäyttäjille suunnitelluista 
muutoksista.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, 
jos verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajaan kohdistuu oikeudellinen 
velvoite, jonka mukaan sen on muutettava 
ehtoja siten, ettei ole mahdollista 
noudattaa 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaista määräaikaa.

5. Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, 
jos verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoaja voi kohtuudella olettaa, että koko 
määräajan noudattaminen rikkoisi lakia 
tai vaarantaisi oikeudellisen tutkinnan.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Verkossa toimivan välityspalveluiden 
tarjoajan yrityskäyttäjiltä veloittaman 
palkkion on oltava kohtuullinen ja 
molempien osapuolten kesken neuvoteltu.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Palvelujen keskeyttäminen ja lopettaminen Palvelujen keskeyttäminen, palvelusta 
poistaminen ja palvelujen lopettaminen

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoaja päättää verkossa 
toimivien välityspalvelujensa tarjoamisen 
keskeyttämisestä tai lopettamisesta 
kokonaan tai osittain tietyn yrityskäyttäjän 
osalta, sen on ilmoitettava kyseiselle 

1. Jos verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoaja päättää 
seuraamusten soveltamisesta, kuten 
verkossa toimivien välityspalvelujensa 
tarjoamisen keskeyttämisestä, palvelusta 
poistamisesta tai lopettamisesta kokonaan 
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yrityskäyttäjälle ilman aiheetonta 
viivytystä kyseisen päätöksen perustelut.

tai osittain tietyn yrityskäyttäjän osalta, sen 
on ilmoitettava kyseiselle yrityskäyttäjälle 
ilman aiheetonta viivytystä kyseisen 
päätöksen selkeät ja johdonmukaiset
perustelut.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
perusteluissa on oltava viittaus erityisiin 
tietoihin tai olosuhteisiin, jotka johtivat 
verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajan päätökseen, sekä viittaus 
3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuun päätöksen objektiiviseen 
syyhyn tai syihin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
perusteluissa on oltava viittaus erityisiin 
tietoihin tai olosuhteisiin, jotka johtivat 
verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajan päätökseen, sekä viittaus 
3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuun päätöksen syihin. 
Yrityskäyttäjän pyynnöstä verkossa 
toimivan välityspalvelujen tarjoajan on 
ilmoitettava erityiset tiedot tai olosuhteet, 
jotka johtivat kyseiseen päätökseen, ja 
esitettävä kolmannen osapuolen ilmoitus, 
jos keskeyttäminen tai lopettaminen 
johtuu ilmoituksesta. Ennen palvelujen
lopettamista ja keskeyttämistä on 
annettava ilmoitus vaatimusten 
noudattamisen selventämisestä tai 
vaatimusten jälleen täyttämisestä ja 
tarjottava siihen tilaisuus.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajien on esitettävä ehdoissaan 
keskeiset muuttujat, jotka määrittävät 
järjestyksen sekä syyt näiden keskeisten 
muuttujien suhteelliseen merkitykseen 
verrattuna muihin muuttujiin.

Verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajien on esitettävä ehdoissaan selvästi 
ja yksiselitteisesti keskeiset muuttujat, 
jotka määrittävät järjestyksen, sekä syyt 
niiden suhteelliseen merkitykseen 
verrattuna muihin muuttujiin. Järjestyksen 
määrittävien muuttujien mahdolliset 
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muutokset on ilmoitettava yrityskäyttäjille 
ajoissa ja selkeällä ja ymmärrettävällä 
kielellä. Järjestyksen määrittäviä 
muuttujia on sovellettava yrityskäyttäjiin 
syrjimättömästi. Järjestyksen määrittävien 
muuttujien mahdolliset muutokset on 
ilmoitettava yrityskäyttäjille ajoissa ja 
selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
3 artiklan 3 kohdan soveltamista.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Verkossa toimivien hakukoneiden 
tarjoajien on ilmoitettava 
yritysverkkosivustokäyttäjille keskeiset 
järjestystä määrittävät muuttujat esittämällä 
helposti ja julkisesti saatavilla oleva sekä 
selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä laadittu 
kuvaus verkossa toimivista kyseisten 
tarjoajien hakukoneista. Niiden on 
pidettävä kyseinen kuvaus ajan tasalla.

2. Verkossa toimivien hakukoneiden 
tarjoajien on ilmoitettava 
yritysverkkosivustokäyttäjille keskeiset 
järjestystä yleisillä hakutulossivuilla 
määrittävät muuttujat esittämällä helposti 
ja julkisesti saatavilla oleva sekä selkeällä 
ja ymmärrettävällä kielellä laadittu kuvaus 
verkossa toimivista kyseisten tarjoajien 
hakukoneista. Niiden on pidettävä kyseinen 
kuvaus ajan tasalla sellaisiin olennaisiin 
muutoksiin nähden, joiden voidaan 
kohtuudella odottaa vaikuttavan 
merkittävästi yritysverkkosivustokäyttäjiin 
ja aiheuttavan kielteisiä seurauksia. Jos 
verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja 
on muuttanut järjestystä tai poistanut 
palvelusta tietyn verkkosivuston 
kolmannen osapuolen ilmoituksen 
johdosta, hakukoneen tarjoajan on 
annettava yrityskäyttäjälle mahdollisuus 
tarkastaa ilmoituksen sisältö.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Verkossa toimivien 
välityspalvelujen ja hakukoneiden tarjoajia 
ei tämän artiklan vaatimusten 
noudattamiseksi tule velvoittaa 
ilmaisemaan liikesalaisuuksia, sellaisina 
kuin ne määritellään Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/943 
2 artiklan 1 kohdassa.

4. Verkossa toimivien 
välityspalvelujen ja hakukoneiden tarjoajia 
ei tämän artiklan vaatimusten 
noudattamiseksi tule velvoittaa 
ilmaisemaan liikesalaisuuksia, sellaisina 
kuin ne määritellään Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/943 
2 artiklan 1 kohdassa, tai tietoja, jotka 
voivat helpottaa tulosten manipulointia tai 
kuluttajien harhauttamista.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Yrityskäyttäjän on jaettava verkossa 
toimivien välityspalveluiden tarjoajien 
kanssa tarkka kuvaus kuluttajille 
tarjottavista tavaroista ja palveluista. 
Yrityskäyttäjän antamista puutteellisista 
tai epätarkoista tiedoista aiheutuvaa 
mahdollista kielteistä vaikutusta kyseisen 
yrityskäyttäjän tavaroiden ja palvelujen 
järjestyksen määrittämiseen ei pidä katsoa 
verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajan syyksi.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Verkossa toimivan hakukoneen 
tarjoajien ja verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajien on nimettävä 
vastuuhenkilö, joka vastaa tarjoajan 
järjestyksen määrittämistä koskevista 
toimintalinjoista.
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Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla

Liitännäistuotteet ja -palvelut

1. Jos joko verkossa toimivan 
välityspalvelun tarjoaja, kolmas osapuoli 
tai yrityskäyttäjä tarjoaa 
liitännäistavaroita ja -palveluja verkossa 
toimivan välityspalvelun kautta, tarjoajien 
on annettava ehdoissaan 
liitännäistavaroiden ja -palvelujen 
kuvaus.

2. Tapauksissa, joissa sekä verkossa 
toimivan välityspalvelun tarjoajat tai 
kolmas osapuoli että yrityskäyttäjät 
tarjoavat liitännäistavaroita ja -palveluja, 
1 kohdassa tarkoitetussa kuvauksessa 
olisi mainittava selvästi, tarjotaanko 
yrityskäyttäjän tarjoamia 
liitännäistavaroita ja -palveluja 
asiakkaalle. Verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajien olisi 
ilmoitettava asiakkaalle selkeästi ja 
näkyvästi, kuka kyseisiä 
liitännäistavaroita ja -palveluja tarjoaa ja 
millaisin ehdoin.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajien on 
sisällytettävä ehtoihinsa kuvaus 
mahdollisesta eriytetystä kohtelusta, jota ne 
soveltavat tai voivat soveltaa toisaalta 
verkossa toimivien välityspalvelujen 

1. Verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajien on 
sisällytettävä ehtoihinsa kuvaus 
mahdollisesta olennaisesta eriytetystä 
kohtelusta, jota ne soveltavat tai voivat 
soveltaa toisaalta verkossa toimivien 
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tarjoajien itsensä tai sen määräysvallassa 
olevien yrityskäyttäjien ja toisaalta muiden 
yrityskäyttäjien kuluttajille tarjoamiin 
tavaroihin ja palveluihin.

välityspalvelujen tarjoajien itsensä tai sen 
määräysvallassa olevien yrityskäyttäjien ja 
toisaalta muiden yrityskäyttäjien 
kuluttajille tarjoamiin tavaroihin ja 
palveluihin.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) järjestys, (b) järjestys ja oletusasetukset,

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) mahdolliset suorat tai välilliset 
maksut, jotka peritään verkossa toimivien 
välityspalvelujen käytöstä,

(c) mahdolliset suorat tai välilliset 
maksut, jotka peritään verkossa toimivien 
välityspalvelujen tai verkossa toimivien 
hakukoneiden käytöstä,

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla

Liitännäistuotteiden ja palvelujen eriytetty 
kohtelu

Tilanteen mukaan verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajien on 
sisällytettävä ehtoihinsa kuvaus 
mahdollisesta eriytetystä kohtelusta, jota 
ne soveltavat tai voivat soveltaa toisaalta 
verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajien itsensä tai sen määräysvallassa 
olevien yrityskäyttäjien ja toisaalta 
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muiden yrityskäyttäjien kuluttajille 
tarjoamiin liitännäistuotteisiin ja 
palveluihin.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajien on 
sisällytettävä ehtoihinsa kuvaus siitä, mitä 
tietoja yrityskäyttäjät voivat tai eivät voi
teknisesti ja sopimusperusteisesti saada 
niiden henkilötietojen tai muiden tietojen 
tai molempien osalta, jotka yrityskäyttäjät 
tai kuluttajat antavat kyseisten verkossa 
toimivien välityspalveluiden käyttöön tai 
jotka generoidaan kyseisten palvelujen 
tarjoamisen kautta.

1. Verkossa toimivien 
välityspalvelujen tai verkossa toimivien 
hakukoneiden tarjoajien on sisällytettävä 
ehtoihinsa kuvaus siitä, mitä tietoja 
yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivukäyttäjät 
voivat teknisesti ja sopimusperusteisesti 
saada niiden henkilötietojen tai muiden 
tietojen tai molempien osalta, jotka 
yrityskäyttäjät tai kuluttajat antavat 
kyseisten verkossa toimivien 
välityspalveluiden tai verkossa toimivan 
hakukoneen käyttöön tai jotka 
generoidaan kyseisten palvelujen 
tarjoamisen kautta.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) onko verkossa toimivien palvelujen 
tarjoajalla pääsy henkilötietoihin tai muihin 
tietoihin tai molempiin, jotka 
yrityskäyttäjät tai kuluttajat antavat 
kyseisten välityspalveluiden käyttöön tai 
jotka generoidaan kyseisten palvelujen 
tarjoamisen kautta, ja jos näin on, mitä 
tietoluokkia tämä koskee ja millä 
edellytyksillä,

(a) onko verkossa toimivien palvelujen 
tarjoajalla pääsy henkilötietoihin tai muihin 
tietoihin tai molempiin, jotka 
yrityskäyttäjät tai kuluttajat antavat 
kyseisten välityspalveluiden käyttöön tai 
jotka generoidaan kyseisten palvelujen 
tarjoamisen kautta, ja jos näin on, mitä 
tietoluokkia tämä koskee ja millä 
edellytyksillä ja tarjotaanko näitä tietoja 
kolmansille osapuolille,
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) onko yrityskäyttäjällä pääsy 
henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai 
molempiin, jotka yrityskäyttäjä antaa 
käyttäessään verkossa toimivia 
välityspalveluita tai jotka generoidaan, kun 
kyseisiä palveluja tarjotaan kyseiselle 
yrityskäyttäjälle ja hänen tavaroidensa tai 
palvelujensa kuluttajille, ja jos näin on, 
mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä 
edellytyksillä,

(b) millä edellytyksillä yrityskäyttäjällä
on pääsy henkilötietoihin tai muihin 
tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjä 
antaa käyttäessään verkossa toimivia 
välityspalveluita tai jotka generoidaan, kun 
kyseisiä palveluja tarjotaan kyseiselle 
yrityskäyttäjälle ja hänen tavaroidensa tai 
palvelujensa kuluttajille, ja jos näin on, 
mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä 
edellytyksillä,

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) onko b alakohdan lisäksi 
yrityskäyttäjällä pääsy henkilötietoihin tai 
muihin tietoihin tai molempiin, myös 
kootussa muodossa, jotka annetaan tai 
generoidaan, kun verkossa toimivia 
välityspalveluja tarjotaan niiden kaikille 
yrityskäyttäjille ja kuluttajille, ja jos näin 
on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä 
edellytyksillä.

(c) millä edellytyksillä b alakohdan 
lisäksi yrityskäyttäjällä on pääsy 
henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai 
molempiin, myös kootussa muodossa, 
jotka annetaan tai generoidaan, kun 
verkossa toimivia välityspalveluja tarjotaan 
niiden kaikille yrityskäyttäjille ja 
kuluttajille, ja jos näin on, mitä 
tietoluokkia tämä koskee ja millä 
edellytyksillä.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajien on annettava 
yrityskäyttäjille pääsy kaikkiin tietoihin, 
jotka ne ovat saaneet kyseisen 
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yrityskäyttäjän kaupallisen toiminnan 
tuloksena, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta henkilötietojen ja 
yksityisyyden suojaan sovellettavan 
asiaankuuluvan unionin lainsäädännön 
soveltamista.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Helpottaakseen yrityskäyttäjän ja 
kuluttajan välisen sopimuksen tekoa 
verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajat voivat välittää asiaankuuluvat 
kuluttajan yhteystiedot yrityskäyttäjälle, 
jos kuluttaja hyväksyy tämän.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Yrityskäyttäjien on varmistettava, 
että niiden tavaroita ja palveluja koskevat 
tiedot, etenkin kaikki hinnan osatekijät, 
joita ne antavat verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajille, pitävät 
paikkansa ja ovat riittävät, jotta ne voivat 
noudattaa oikeudellisia velvoitteitaan 
etenkin kuluttajia kohtaan.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rajoitukset erilaisten ehtojen tarjoamiselle Rajoitukset erilaisten ehtojen tarjoamiselle
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muissa välineissä

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos verkossa toimivat 
välityspalvelujen tarjoajat palveluja 
tarjotessaan rajoittavat yrityskäyttäjien 
mahdollisuutta tarjota samoja tavaroita ja 
palveluita kuluttajille erilaisin ehdoin
muulla tavalla kuin kyseisten palvelujen 
kautta, niiden on esitettävä ehdoissaan 
perusteet rajoituksille ja asetettava nämä 
perusteet julkisesti helposti saataville. 
Perusteiden on sisällettävä 
merkittävimmät taloudelliset, kaupalliset 
ja oikeudelliset näkökohdat.

1. Verkossa toimivat välityspalvelujen 
tarjoajat eivät saa rajoittaa yrityskäyttäjien 
mahdollisuutta tarjota kuluttajille erilaisia 
ehtoja kyseisten tavaroiden ja palvelujen 
hankkimiseksi muulla tavalla kuin 
kyseisten palvelujen kautta.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajien on tarjottava yrityskäyttäjän 
pyynnöstä täydet tiedot kaikista alustoista 
ja verkkosivustoista, jotka välittäjä 
omistaa ja joita se käyttää ja joissa 
yrityskäyttäjän tuotteet tai palvelut on
lueteltu.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa esitetty velvoite 
ei vaikuta kieltoihin tai rajoituksiin 

2. Verkossa toimivat välityspalvelujen 
tarjoajat eivät saa velvoittaa 
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sellaisten rajoitusten osalta, jotka 
perustuvat muiden unionin sääntöjen 
soveltamiseen tai unionin lainsäädännön 
mukaisiin kansallisiin sääntöihin, joita 
sovelletaan verkossa toimiviin 
välityspalveluihin.

yrityskäyttäjiä luopumaan kokonaan tai 
osittain näiden teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvonnasta myöskään 
niiden rekisteröityjen tavara- ja 
tuotemerkkien osalta.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) käsiteltävä valitukset nopeasti ja 
tehokkaasti, ottaen huomioon asian 
merkitys ja monimutkaisuus,

(b) käsiteltävä valitukset nopeasti ja 
tehokkaasti enintään 30 päivän kuluessa, 
ottaen huomioon asian merkitys ja 
monimutkaisuus,

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ilmoitettava valituksen tekijälle 
sisäisen valitustenkäsittelyprosessin 
tuloksista yksilöllisesti ja selkeällä ja 
yksiselitteisellä kielellä.

(c) ilmoitettava valituksen tekijälle 
sisäisen valitustenkäsittelyprosessin 
tuloksista selkeällä ja yksiselitteisellä 
kielellä. Kaikkiin valituksiin on saatava 
ensimmäinen vastaus 14 päivän kuluessa.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajien on vuosittain koottava ja 
asetettava helposti julkisesti saataville 
tiedot sisäisen 
valitustenkäsittelyjärjestelmänsä 
toiminnasta ja tehokkuudesta.

Verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajien on asetettava saataville tiedot 
sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmänsä
yleisestä toiminnasta ja tehokkuudesta ja 
varmistettava, että tiedot ovat helposti 
yrityskäyttäjien saatavilla.
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Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tietoihin on sisällyttävä tehtyjen valitusten 
kokonaismäärä, niiden asiasisältö, niiden 
käsittelemiseen menevä aika sekä 
valituksia koskevat päätökset.

Tietoihin on sisällyttävä tehtyjen valitusten 
kokonaismäärä, valitusten yleisimmät 
tyypit, yrityskäyttäjien esiin tuomien 
ongelmien luonne, niiden käsittelemiseen
keskimäärin menevä aika sekä valituksia 
koskevat päätökset.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajien on nimettävä ehdoissaan yksi tai 
usea sovittelija, jonka kanssa ne ovat 
valmiita työskentelemään sopiakseen 
yrityskäyttäjien kanssa tuomioistuimen 
ulkopuolella mahdolliset palvelujen 
tarjoajan ja yrityskäyttäjän väliset riidat, 
jotka liittyvät kyseisten verkossa toimivien 
välityspalveluiden tarjoamiseen, mukaan 
lukien valitukset, joita ei voitu ratkaista 
9 artiklassa tarkoitetun sisäisen 
valitustenkäsittelyjärjestelmän kautta.

Riippumattoman sovittelun on oltava 
vapaaehtoista ja sitä on käytettävä vasta 
sen jälkeen, kun on käytetty sisäisen 
valitustenkäsittelyjärjestelmän 
muutoksenhakukeinot. Verkossa toimivat
välityspalvelujen tarjoajat voivat nimetä
ehdoissaan yksi tai usea sovittelija, jonka 
kanssa ne ovat valmiita työskentelemään 
sopiakseen yrityskäyttäjien kanssa 
tuomioistuimen ulkopuolella palvelujen 
tarjoajan ja yrityskäyttäjän väliset riidat, 
jotka liittyvät kyseisten verkossa toimivien 
välityspalveluiden tarjoamiseen ja joita ei 
voitu ratkaista 9 artiklassa tarkoitetun 
sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän 
kautta.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus



PE626.844v02-00 38/47 AD\1169654FI.docx

FI

3. Verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajien on 
osallistuttava vilpittömässä mielessä 
kaikkiin pyrkimyksiin päästä sopimukseen 
minkä tahansa 1 kohdan mukaisesti 
nimeämänsä sovittelijan hoitamassa 
sovittelussa, jotta päästäisiin sopimukseen
riidan ratkaisusta.

3. Verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajien ja 
yrityskäyttäjien on osallistuttava 
vilpittömässä mielessä kaikkiin 
pyrkimyksiin päästä sopimukseen minkä 
tahansa 1 kohdan mukaisesti nimetyn
sovittelijan hoitamassa sovittelussa, jotta 
päästäisiin sopimukseen riidan ratkaisusta.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajien olisi 
huolehdittava kohtuullisesta osasta 
sovittelun kokonaiskustannuksia kussakin 
yksittäistapauksessa. Kohtuullinen osa 
sovittelun kokonaiskustannuksista 
määritetään sovittelijan ehdotuksesta 
ottamalla huomioon kaikki asiaan liittyvät 
merkitykselliset näkökohdat, erityisesti 
riidan osapuolten väitteiden perusteltavuus, 
osapuolten käytös sekä osapuolten koko ja 
taloudellinen vahvuus toisiinsa verrattuna. 
Verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajien on joka tapauksessa 
huolehdittava ainakin puolesta 
kokonaiskustannuksista.

4. Verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajien olisi 
huolehdittava kohtuullisesta osasta 
sovittelun kokonaiskustannuksia kussakin 
yksittäistapauksessa. Kohtuullinen osa 
sovittelun kokonaiskustannuksista 
määritetään sovittelijan ehdotuksesta 
ottamalla huomioon kaikki asiaan liittyvät 
merkitykselliset näkökohdat, erityisesti 
riidan osapuolten väitteiden perusteltavuus, 
osapuolten käytös sekä osapuolten koko ja 
taloudellinen vahvuus toisiinsa verrattuna.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikki pyrkimykset päästä 
välityksen kautta sopimukseen riidan 
ratkaisusta tämän artiklan mukaisesti eivät 
vaikuta verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajien ja 
yrityskäyttäjien oikeuksiin panna vireille 
oikeudenkäyntiä sovitteluprosessin aikana 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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tai sen jälkeen.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tämän artiklan säännöksiä ei 
sovelleta sellaisiin verkossa toimivien 
välityspalvelujen tarjoajiin, jotka ovat 
pieniä yrityksiä suosituksen 2003/361/EY 
liitteessä olevan 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa merkityksessä tai joilla on 
käytössään vastaavat sitovat 
riitojenratkaisumekanismit, joista on 
sovittu niitä kutakin koskevissa franchise-
sopimuksissa tai yhteistyösäännöissä.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajien on julkaistava vuosittain 
suurelle yleisölle helposti saatavassa 
muodossa tiedot, jotka sisältävät 
käsiteltyjen tapausten määrän, valitusten 
luonteen ja kyseisten valitusten tulokset.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden asianmukaiset julkiset elimet 
tai muut viranomaiset perustavat 
rekisterin niistä laittomista toimista, joista 
on nostettu kieltokanteita kansallisissa 
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tuomioistuimissa, tarjotakseen perustan 
parhaille käytännöille ja tietoja muille 
jäsenvaltion julkisille elimille tai muille 
viranomaisille.

Tarkistus 76

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) ne antavat täydelliset ja avoimesti 
tiedot jäsenistöstä, hallintorakenteesta, 
henkilöstöstä ja taloudellisesta tilanteesta,

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ne pyrkivät saavuttamaan tavoitteet, 
jotka ovat niiden edustamien 
yrityskäyttäjien tai 
yritysverkkosivukäyttäjien yhteisten etujen 
mukaisia,

(b) ne pyrkivät saavuttamaan tavoitteet, 
jotka ovat niiden edustamien 
yrityskäyttäjien tai 
yritysverkkosivukäyttäjien yhteisten etujen 
mukaisia, ryhmän on koostuttava 
vähintään yrityskäyttäjien tai 
yritysverkkosivukäyttäjien enemmistöstä;

Tarkistus 78

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) ne ilmaisevat kaikilta osin ja 
asettavat julkisesti saataville niiden 
jäseniä ja rakennetta koskevat tiedot,

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
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12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ne ovat luonteeltaan voittoa 
tavoittelemattomia.

(c) ne ovat luonteeltaan voittoa 
tavoittelemattomia ja avoimia kanteen 
nostamiseen nähden.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla 
oikeudella ei rajoiteta yrityskäyttäjien ja 
yritysverkkosivustokäyttäjien oikeuksia 
saattaa yksin asia käsiteltäväksi 
kansallisissa tuomioistuimissa sen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, jossa kanne nostetaan, jos 
verkossa toimivien välityspalvelujen 
tarjoajat eivät noudata tämän asetuksen 
vaatimuksia.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla 
oikeudella ei rajoiteta yrityskäyttäjien ja 
yritysverkkosivustokäyttäjien oikeuksia 
saattaa yksin asia käsiteltäväksi 
yrityskäyttäjien tai 
yritysverkkosivustokäyttäjien vakinaisen 
asuinpaikan tuomioistuimissa tai sen 
paikan tuomioistuimissa, jossa vahinko 
on aiheutunut tai voi aiheutua, sen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, jossa kanne nostetaan, jos 
verkossa toimivien välityspalvelujen ja 
hakukoneiden tarjoajat eivät noudata 
tämän asetuksen vaatimuksia.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio kannustaa verkossa 
toimivia välityspalvelujen tarjoajia ja niitä 
edustavia organisaatioita ja järjestöjä 
laatimaan toimintasääntöjä, joiden 
tarkoituksena on edistää tämän asetuksen 
asianmukaista soveltamista, ottaen 
huomioon eri alojen, joilla verkossa 
toimivia välityspalveluja tarjotaan, 
erityspiirteet sekä mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 

1. Komissio kannustaa ja seuraa 
verkossa toimivia välityspalvelujen 
tarjoajia ja niitä edustavia organisaatioita ja 
järjestöjä laatimaan toimintasääntöjä, 
joiden laatimista se valvoo ja joiden 
laatimisessa mukaan luetaan pk-yritysten 
organisaatioiden ja alustan työntekijöiden 
edustajien osallistaminen ja konsultointi 
kyseisten sääntöjen sisällöstä, joiden 
tarkoituksena on edistää tämän asetuksen 
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erityisominaisuudet. asianmukaista soveltamista, ottaen 
huomioon eri alojen, joilla verkossa 
toimivia välityspalveluja tarjotaan, 
erityspiirteet sekä mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
erityisominaisuudet.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio kannustaa verkossa 
toimivien hakukoneiden tarjoajia ja niitä 
edustavia organisaatioita ja järjestöjä
laatimaan toimintasääntöjä, joiden 
tarkoituksena on edistää 5 artiklan 2 ja 
3 kohdan asianmukaista soveltamista.

2. Tässä asetuksessa tarkoitettuja
verkossa toimivien välityspalvelujen
tarjoajia tai organisaatioita kannustetaan
laatimaan toimintasääntöjä, joiden 
tarkoituksena on edistää 5 artiklan 2 ja 
3 kohdan asianmukaista soveltamista.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komission on todennettava 
toimintasääntöjen noudattaminen 
unionin oikeuden kanssa.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi tätä asetusta 
[päivämäärä: kolme vuotta voimaantulon 
päivämäärästä] mennessä ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi ja toimittaa arvioinnin 
tulokset Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle.

1. Komissio arvioi tätä asetusta 
[päivämäärä: kaksi vuotta voimaantulon 
päivämäärästä] mennessä ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi ja toimittaa arvioinnin 
tulokset Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle.
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Perustelu

Kolme vuotta on verkkomarkkinoilla erittäin pitkä aika, ja siksi on suositeltavaa lyhentää 
aika kahteen vuoteen, jotta voidaan vastata oikea-aikaisesti kasvavien markkinoiden 
tarpeisiin.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen ensimmäisessä 
arvioinnissa tarkastellaan erityisesti 5, 6, 7 
ja 8 artiklassa säädettyjen velvoitteiden 
noudattamista sekä niiden vaikutusta 
verkkopohjaiseen alustatalouteen sekä sitä, 
tarvitaanko lisäsääntöjä, mukaan lukien 
vaatimusten noudattamisen valvontaa 
koskevia sääntöjä, jotta voidaan turvata 
sisämarkkinoilla oikeudenmukainen, 
ennakoitavissa oleva, kestävä ja 
luottamusta nauttiva sähköinen 
liiketoimintaympäristö.

2. Tämän asetuksen ensimmäisessä 
arvioinnissa tarkastellaan erityisesti 5, 6, 7 
ja 8 artiklassa säädettyjen velvoitteiden 
noudattamista sekä niiden vaikutusta 
verkkopohjaiseen alustatalouteen sekä sitä, 
tarvitaanko lisäsääntöjä, mukaan lukien 
vaatimusten noudattamisen valvontaa 
koskevia sääntöjä, jotta voidaan turvata 
sisämarkkinoilla oikeudenmukainen, 
ennakoitavissa oleva, kestävä ja 
luottamusta nauttiva sähköinen 
liiketoimintaympäristö. Osana tätä 
arviointia on myös arvioitava tämän 
asetuksen mahdollisia vaikutuksia 
liikennealaan ja erityisesti edistykseen 
Euroopan yhtenäisen liikennealueen 
toteuttamisessa.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen arviointia 
tehdessään komissio ottaa huomioon 
lausunnot ja raportit, jotka sille on esittänyt 
komission päätöksellä C(2018) 2393 
perustettu asiantuntijaryhmä 
verkkopohjaisen alustatalouden 
seurantakeskusta varten. Se ottaa myös 
tarvittaessa huomioon 13 artiklassa 
tarkoitettujen toimintasääntöjen sisällön ja 

4. Tämän asetuksen arviointia 
tehdessään komissio ottaa huomioon 
lausunnot ja raportit, jotka sille on esittänyt 
komission päätöksellä C(2018) 2393 
perustettu asiantuntijaryhmä 
verkkopohjaisen alustatalouden 
seurantakeskusta varten. Se ottaa myös 
tarvittaessa huomioon 13 artiklassa 
tarkoitettujen toimintasääntöjen sisällön ja 
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toiminnan. toiminnan. Arvioinnin jälkeen komissio 
esittää tarvittaessa asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sitä sovelletaan [..] päivästä 
[..]kuuta […] [kuuden kuukauden kuluttua 
sen julkaisemisesta].

2. Sitä sovelletaan [..] päivästä 
[..]kuuta […] [12 kuukauden kuluttua sen 
julkaisemisesta].
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