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Tarkistus 158
Birgit Sippel
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0193/2019
Daniel Dalton
Verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Olisi yhdenmukaistettava 
sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta 
määräyksestä johtuvat menettelyt ja 
velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun 
tarjoajia pyydetään toimivaltaisten 
viranomaisten arvioinnin perusteella 
poistamaan terroristista sisältöä tai 
estämään pääsy terroristiseen sisältöön. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava jatkossakin 
vapaus valita toimivaltaiset viranomaisensa 
niin, että ne voivat nimetä kyseiseen 
tehtävään haluamansa hallinto-, 
lainvalvonta- tai oikeusviranomaisen. 
Ottaen huomioon, kuinka nopeasti 
terroristinen sisältö leviää verkossa, 
säädetään säilytyspalvelun tarjoajia 
koskevista velvoitteista, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
poistamismääräyksessä terroristiseksi 
sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai 
siihen pääsy estetään tunnin kuluessa 
poistamismääräyksen vastaanottamisesta. 
On säilytyspalvelun tarjoajien 
päätettävissä, poistavatko ne kyseisen 
sisällön unionin käyttäjien saatavilta vai 
estävätkö ne unionin käyttäjiltä pääsyn 
siihen.

(13) Olisi yhdenmukaistettava 
sellaisesta poistamismääräyksestä johtuvat 
menettelyt ja velvoitteet, jonka nojalla 
säilytyspalvelun tarjoajia pyydetään 
toimivaltaisten viranomaisten arvioinnin 
perusteella poistamaan terroristista sisältöä 
tai estämään pääsy terroristiseen sisältöön. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava jatkossakin 
vapaus valita toimivaltainen 
viranomaisensa niin, että ne voivat nimetä 
kyseiseen tehtävään haluamansa 
oikeusviranomaisen tai toiminnallisesti 
riippumattoman hallintoviranomaisen. 
Ottaen huomioon, kuinka nopeasti 
terroristinen sisältö leviää verkossa, 
säädetään säilytyspalvelun tarjoajia 
koskevista velvoitteista, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
poistamismääräyksessä terroristiseksi 
sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai 
siihen pääsy estetään ilman aiheetonta 
viivytystä poistamismääräyksen 
vastaanottamisen 
jälkeen. Säilytyspalvelun tarjoajan koko ja 
taloudelliset valmiudet olisi otettava 
huomioon mahdollisuuksien mukaan.
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Tarkistus 159
Birgit Sippel
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0193/2019
Daniel Dalton
Verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että 
jäsenvaltioiden olisi perustettava omat 
yhteyspisteensä poistamismääräysten ja 
sisältöä koskevien ilmoitusten nopean 
käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin 
laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa 
toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun 
tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava 
mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla 
poistamismääräykset ja sisältöä koskevat 
ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä 
tekniseen yksilölliseen keinoon 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten nopeaa käsittelyä varten. 
Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen 
sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja 
säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti 
nimetä tehtävään jo olemassa olevan 
yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy 
tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt 
toiminnot. Jotta terroristinen sisältö 
voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan 
estää tunnin kuluessa 
poistamismääräyksen vastaanottamisesta, 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
varmistettava, että yhteyspiste on 
käytettävissä vuorokauden ympäri 
jokaisena viikonpäivänä. Yhteyspistettä 
koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, 
millä kielellä yhteyspiste palvelee. 
Säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 

(33) Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että 
jäsenvaltioiden olisi perustettava omat 
yhteyspisteensä poistamismääräysten 
ripeän käsittelyn helpottamiseksi. Toisin 
kuin laillinen edustaja yhteyspiste on 
olemassa toiminnallisista syistä. 
Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen 
olisi perustuttava mihin tahansa erityiseen 
keinoon, jolla poistamismääräykset ja 
sisältöä koskevat ilmoitukset lähetetään 
sähköisesti, sekä tekniseen yksilölliseen 
keinoon poistamismääräysten ripeää 
käsittelyä varten. Säilytyspalvelun 
tarjoajan yhteyspisteen sijaintipaikan ei 
tarvitse olla unionissa ja säilytyspalvelun 
tarjoaja saa vapaasti nimetä tehtävään jo 
olemassa olevan yhteyspisteen edellyttäen, 
että tämä pystyy tarjoamaan tässä 
asetuksessa säädetyt toiminnot. Jotta 
terroristinen sisältö voidaan poistaa tai 
pääsy siihen voidaan estää ilman 
aiheetonta viivytystä poistamismääräyksen 
vastaanottamisen jälkeen, säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi varmistettava, että 
yhteyspiste on käytettävissä vuorokauden 
ympäri jokaisena viikonpäivänä. 
Yhteyspistettä koskevista tiedoista olisi 
käytävä ilmi, millä kielellä yhteyspiste 
palvelee. Säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun 
tarjoajia kannustetaan hyväksymään 
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viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun 
tarjoajia kannustetaan hyväksymään 
viestintäkieleksi yksi unionin virallisista 
kielistä, jolla myös niiden ehdot ja 
edellytykset ovat saatavilla.

viestintäkieleksi yksi unionin virallisista 
kielistä, jolla myös niiden ehdot ja 
edellytykset ovat saatavilla.
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Tarkistus 160
Birgit Sippel
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0193/2019
Daniel Dalton
Verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Säilytyspalvelun tarjoajien on 
poistettava terroristinen sisältö tai estettävä 
pääsy siihen tunnin kuluessa 
poistamismääräysten vastaanottamisesta.

2. Säilytyspalvelun tarjoajien on 
poistettava terroristinen sisältö tai estettävä 
pääsy siihen ilman aiheetonta viivytystä 
poistamismääräysten vastaanottamisen 
jälkeen.

Or. en



AM\1182445FI.docx PE637.737v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

12.4.2019 A8-0193/161

Tarkistus 161
Birgit Sippel
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0193/2019
Daniel Dalton
Verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU)…16 4 artiklan nojalla 
poistamismääräyksen vastaanottajan on 
poistettava terroristinen sisältö tai estettävä 
pääsy siihen tunnin kuluessa 
poistamismääräyksen vastaanottamisesta 
toimivaltaiselta viranomaiselta.

Asetuksen (EU)…16 4 artiklan nojalla 
poistamismääräyksen vastaanottajan on 
poistettava terroristinen sisältö tai estettävä 
pääsy siihen ilman aiheetonta viivytystä 
vastaanotettuaan poistamismääräyksen 
toimivaltaiselta viranomaiselta.

_________________ _________________
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus verkossa tapahtuvan terroristisen 
sisällön levittämisen estämisestä (EUVL 
L...).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus verkossa tapahtuvan terroristisen 
sisällön levittämisen estämisestä (EUVL 
L...).
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Tarkistus 162
Birgit Sippel
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0193/2019
Daniel Dalton
Verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa B – otsikko

Komission teksti Tarkistus

B Sisältö, joka on poistettava tai 
johon pääsy on estettävä tunnin kuluessa:

B Sisältö, joka on poistettava tai 
johon pääsy on estettävä ilman aiheetonta 
viivytystä:
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