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464/2020

Lag
om förbudsförfarande i fråga om onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmoto-

rer

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om förbudsförfarandet enligt arti-
kel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 om främjande av rätt-
visa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster.

2 §

Meddelande av förbud

Marknadsdomstolen kan förbjuda sådana leverantörer av onlinebaserade förmedlings-
tjänster och sådana leverantörer av sökmotorer som avses i den förordning som nämns i
1 § att fortsätta eller upprepa ett förfarande som strider mot förordningen och som riktar
sig mot företagsanvändare eller företagsanvändare av webbplatser.

Förbudet ska förenas med vite, om detta inte av särskilda skäl är obehövligt.
Om det finns särskilda skäl för det får förbudet också riktas mot den som är anställd hos

en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster eller hos en leverantör av sökmotorer
eller mot någon annan som handlar för leverantörens räkning. Förbudet kan även medde-
las temporärt, varvid förbudet gäller tills saken är slutligt avgjord.

Bestämmelser om behandlingen av ärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rät-
tegång i marknadsdomstolen (100/2013).

3 §

Utseende av organisationer och sammanslutningar

Arbets- och näringsministeriet kan på ansökan utse organisationer och sammanslut-
ningar som är etablerade i Finland, vilka beviljas sådan rätt som avses i artikel 14.1 i den
förordning som nämns i 1 § på det sätt som föreskrivs i artikel 14.5.

Bestämmelser om ansökan om utseende och om anmälan av uppgifter utfärdas genom
förordning av arbets- och näringsministeriet.
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4 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 12 juli 2020.

Nådendal den 11 juni 2020

Republikens President

 Sauli Niinistö

Arbetsminister Tuula Haatainen
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