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Muudatusettepanek 174
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
ühtsed õigusnormid, et tõkestada 
veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
terroristliku veebisisu levitamiseks. 
Täpsemalt sätestatakse määruses:

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
ühtsed õigusnormid, et tõkestada 
veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
terroristliku veebisisu levitamiseks 
üldsusele. Täpsemalt sätestatakse 
määruses:

Or. en

Muudatusettepanek 175
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
ühtsed õigusnormid, et tõkestada 
veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
terroristliku veebisisu levitamiseks. 
Täpsemalt sätestatakse määruses:

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
ühtsed õigusnormid, et tõkestada ja 
karistada veebimajutusteenuste 
kuritarvitamist terroristliku veebisisu 
levitamiseks. Täpsemalt sätestatakse 
määruses:

Or. fr

Muudatusettepanek 176
Luigi Morgano, Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
ühtsed õigusnormid, et tõkestada 
veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
terroristliku veebisisu levitamiseks. 

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
ühtsed õigusnormid, et tõkestada 
veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
terroristliku veebisisu levitamiseks ja selle 
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Täpsemalt sätestatakse määruses: vastu võidelda. Täpsemalt sätestatakse 
määruses:

Or. it

Muudatusettepanek 177
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
ühtsed õigusnormid, et tõkestada 
veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
terroristliku veebisisu levitamiseks. 
Täpsemalt sätestatakse määruses:

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
ühtsed õigusnormid, et käsitleda 
veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
ebaseadusliku terroristliku veebisisu 
levitamiseks. Täpsemalt sätestatakse 
määruses:

Or. en

Muudatusettepanek 178
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õigusnormid, mis käsitlevad 
veebimajutusteenuse pakkujate 
hoolsuskohustust, et tõkestada terroristliku 
sisu levitamist oma teenuste kaudu ja 
tagada vajaduse korral sellise sisu kiire 
eemaldamine;

(a) õigusnormid, mis käsitlevad 
veebimajutusteenuse pakkujate 
hoolsuskohustust, et tõkestada terroristliku 
sisu levitamist oma teenuste kaudu ja 
tagada vajaduse korral sellise sisu kiire 
eemaldamine või, kui eemaldamine ei ole 
konkreetsel juhul võimalik või 
asjakohane, sellise sisu blokeerimine;

Or. fr

Muudatusettepanek 179
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õigusnormid, mis käsitlevad 
veebimajutusteenuse pakkujate 
hoolsuskohustust, et tõkestada terroristliku 
sisu levitamist oma teenuste kaudu ja 
tagada vajaduse korral sellise sisu kiire 
eemaldamine;

(a) õigusnormid, mis käsitlevad 
käesoleva määrusega hõlmatud teenuste 
pakkujate hoolsuskohustust, et tõkestada 
terroristliku sisu levitamist üldsusele oma 
teenuste kaudu ja tagada vajaduse korral 
sellise sisu kiire eemaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 180
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õigusnormid, mis käsitlevad 
veebimajutusteenuse pakkujate 
hoolsuskohustust, et tõkestada terroristliku 
sisu levitamist oma teenuste kaudu ja 
tagada vajaduse korral sellise sisu kiire 
eemaldamine;

(a) õigusnormid, mis käsitlevad 
veebimajutusteenuse pakkujate 
hoolsuskohustust, et tõkestada terroristliku 
sisu levitamist oma teenuste kaudu ja 
tagada vajaduse korral terroristliku sisu 
kiire eemaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 181
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õigusnormid, mis käsitlevad 
veebimajutusteenuse pakkujate 
hoolsuskohustust, et tõkestada terroristliku 
sisu levitamist oma teenuste kaudu ja 
tagada vajaduse korral sellise sisu kiire 
eemaldamine;

(a) õigusnormid, mis käsitlevad 
veebimajutusteenuse pakkujate 
hoolsuskohustust, et võidelda 
ebaseadusliku terroristliku sisu 
levitamisega oma teenuste kaudu, tagades 
vajaduse korral sellise sisu kiire 
eemaldamise;

Or. en
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Muudatusettepanek 182
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, mille liikmesriigid 
peavad kehtestama, et teha kindlaks 
terroristlik sisu, teha võimalikuks selle 
kiire eemaldamine veebimajutusteenuste 
pakkujate poolt ning hõlbustada koostööd 
teiste liikmesriikide pädevate asutuste, 
veebimajutusteenuste pakkujate ja vajaduse 
korral ka asjaomaste liidu tasandi 
asutustega.

(b) meetmed, mille liikmesriigid 
peavad kehtestama, et tõkestada 
terroristliku sisu levitamist, teha 
võimalikuks selle kiire eemaldamine või, 
kui eemaldamine ei ole võimalik või 
asjakohane, selle blokeerimine 
veebimajutusteenuste pakkujate poolt, 
aidata kaasa terroriaktide 
kriminaaluurimisele ja üldiselt anda oma 
panus võitlusse terrorismi vastu ning 
hõlbustada koostööd teiste liikmesriikide 
pädevate asutuste, veebimajutusteenuste 
pakkujate ja vajaduse korral ka asjaomaste 
liidu tasandi asutustega.

Or. fr

Muudatusettepanek 183
Luigi Morgano, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, mille liikmesriigid 
peavad kehtestama, et teha kindlaks 
terroristlik sisu, teha võimalikuks selle 
kiire eemaldamine veebimajutusteenuste 
pakkujate poolt ning hõlbustada koostööd 
teiste liikmesriikide pädevate asutuste, 
veebimajutusteenuste pakkujate ja vajaduse 
korral ka asjaomaste liidu tasandi 
asutustega.

(b) meetmed, mille liikmesriigid 
peavad kehtestama, et teha kindlaks 
terroristlik sisu, teha võimalikuks selle 
kiire eemaldamine veebimajutusteenuste 
pakkujate poolt ning hõlbustada koostööd 
teiste liikmesriikide pädevate asutuste, 
veebimajutusteenuste pakkujate ja vajaduse 
korral ka asjaomaste liidu tasandi 
asutustega, kooskõlas liidu õigusaktidega, 
milles määratakse kindlaks väljendus- ja 
teabevabaduse selged kaitsemeetmed.

Or. it
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Muudatusettepanek 184
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, mille liikmesriigid 
peavad kehtestama, et teha kindlaks 
terroristlik sisu, teha võimalikuks selle 
kiire eemaldamine veebimajutusteenuste 
pakkujate poolt ning hõlbustada koostööd 
teiste liikmesriikide pädevate asutuste, 
veebimajutusteenuste pakkujate ja vajaduse 
korral ka asjaomaste liidu tasandi 
asutustega.

(b) meetmed, mille liikmesriigid 
peavad kehtestama, et teha kindlaks 
terroristlik sisu, teha võimalikuks selle 
kiire eemaldamine veebimajutusteenuste 
pakkujate poolt ning hõlbustada koostööd 
teiste liikmesriikide asjaomaste pädevate 
asutuste, veebimajutusteenuste pakkujate ja 
vajaduse korral ka asjaomaste liidu tasandi 
asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, mille liikmesriigid 
peavad kehtestama, et teha kindlaks 
terroristlik sisu, teha võimalikuks selle 
kiire eemaldamine veebimajutusteenuste 
pakkujate poolt ning hõlbustada koostööd 
teiste liikmesriikide pädevate asutuste, 
veebimajutusteenuste pakkujate ja vajaduse 
korral ka asjaomaste liidu tasandi 
asutustega.

(b) meetmed, mille liikmesriigid 
peavad kehtestama, et teha kindlaks 
terroristlik sisu, teha võimalikuks selle 
kiire eemaldamine veebimajutusteenuste 
pakkujate poolt ning hõlbustada koostööd 
teiste liikmesriikide asjaomaste pädevate 
asutuste, veebimajutusteenuste pakkujate ja 
vajaduse korral ka asjaomaste liidu tasandi 
asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, mille liikmesriigid 
peavad kehtestama, et teha kindlaks 
terroristlik sisu, teha võimalikuks selle 
kiire eemaldamine veebimajutusteenuste 
pakkujate poolt ning hõlbustada koostööd 
teiste liikmesriikide pädevate asutuste, 
veebimajutusteenuste pakkujate ja vajaduse 
korral ka asjaomaste liidu tasandi 
asutustega.

(b) meetmed, mille liikmesriigid 
peavad kehtestama, et teha kindlaks 
ebaseaduslik terroristlik sisu, teha 
võimalikuks selle kiire eemaldamine 
veebimajutusteenuste pakkujate poolt ning 
hõlbustada koostööd teiste liikmesriikide 
pädevate asutuste, veebimajutusteenuste 
pakkujate ja vajaduse korral ka asjaomaste 
liidu tasandi asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamine ja 
eelkõige veebimajutusteenuste pakkuja 
poolt käesoleva määrusega kooskõlas 
võetud meede või vastu võetud otsus ei 
mõjuta direktiivi 2003/31/EÜ artiklite 14 
ja 15 kohaldamist. Käesolev määrus ei 
mõjuta liikmesriikide ametiasutuste ja 
kohtute õigust teha veebimajutusteenuse 
pakkuja vastutus kindlaks konkreetsetel 
juhtudel, kui direktiivi 2000/31/EÜ 
artiklis 14 sätestatud vastutusest 
vabastamise erandi tingimused ei ole 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
liidus teenuseid pakkuvate 
veebimajutusteenuse pakkujate suhtes 
olenemata sellest, kus on nende peamine 
tegevuskoht.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
selles määruses määratletud 
teenusepakkujate suhtes, kes pakuvad 
liidus üldsusele mõeldud teenuseid, 
olenemata sellest, kus on nende peamine 
tegevuskoht.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
liidus teenuseid pakkuvate 
veebimajutusteenuse pakkujate suhtes 
olenemata sellest, kus on nende peamine 
tegevuskoht.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
liidus teenuseid pakkuvate, selles 
määruses määratletud 
veebimajutusteenuse pakkujate suhtes 
olenemata sellest, kus on nende peamine 
tegevuskoht.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat määrust ei kohaldata 
riikliku julgeolekuga seotud tegevuste 
suhtes, kuna need kuuluvad iga 
liikmesriigi ainuvastutusse.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Käesoleva määruse kohaldamisel tuleb 
täielikult austada Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 6 sätestatud põhiõigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, 
mis seisnevad sisuteenuse pakkuja antud 
teabe talletamises sisuteenuse pakkuja 
soovil ning talletatud teabe kolmandatele 
isikutele kättesaadavaks tegemises;

(1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, 
mis seisnevad veebisisuteenuse pakkuja 
antud teabe talletamises veebisisuteenuse 
pakkuja soovil ning talletatud teabe 
üldsusele kättesaadavaks tegemises, välja 
arvatud veebimajutusteenuse pakkujad, 
kes pakuvad tehnilist taristut veebisaitide 
käitajatele.
Käesoleva määruse kohaldamisalast 
jäävad välja järgmised teenused: teabe 
pelk edastamine, elektroonilise side 
teenused, vahemäluteenused, 
pilvetaristuteenused, kaitseteenused, 
registrid, registripidajad, 
domeeninimeteenused, makseteenused, 
hajusa teenusetõkestuse ja isikutevahelise 
side teenused.
Käesoleva määruse tähenduses ja selle 
kohaldamisel ei käsitleta 
pilvetaristuteenuseid, mis seisnevad 
nõudmise korral selliste füüsiliste või 
virtuaalsete ressursside pakkumises, mis 
annavad andmetöötlus- ja salvestustaristu 
võimaluse, mille korral teenusepakkujal ei 
ole lepingulisi õigusi selle kohta, millist 
sisu salvestatakse või kuidas seda 
töödeldakse või tehakse üldsusele 
kättesaadavaks tema klientide või nende 
klientide lõppkasutajate poolt, ning kus 
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teenusepakkujal ei ole tehnilist 
suutlikkust eemaldada tema klientide või 
nende klientide lõppkasutajate salvestatud 
konkreetset sisu.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, 
mis seisnevad sisuteenuse pakkuja antud 
teabe talletamises sisuteenuse pakkuja 
soovil ning talletatud teabe kolmandatele 
isikutele kättesaadavaks tegemises;

(1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub tarbijatele infoühiskonna 
teenuseid, mis seisnevad sisuteenuse 
pakkuja antud teabe talletamises 
sisuteenuse pakkuja soovil ning talletatud 
teabe üldsusele levitamises. Käesoleva 
määruse tähenduses ei peeta 
veebimajutusteenuse pakkujaks mikro- ja 
väikeettevõtjaid komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ lisa I jaotise tähenduses, 
selliste teenuste, nagu 
veebientsüklopeediate, hariduslike ja 
teaduslike andmekogude, avatud 
lähtekoodiga tarkvara arendamise 
platvormide ja internetipõhiste 
kauplemiskohtade pakkujaid, pilvetaristu 
teenuste pakkujaid, kellel puudub 
juurdepääs kliendi sisule, ja pilveteenuse 
pakkujaid (sealhulgas ettevõtetevahelised 
pilveteenused), mis ei jaga sisu üldsusega, 
ning teenuste pakkujaid interneti taristu 
muudes kihtides kui rakenduskiht.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, 
mis seisnevad sisuteenuse pakkuja antud 
teabe talletamises sisuteenuse pakkuja 
soovil ning talletatud teabe kolmandatele 
isikutele kättesaadavaks tegemises;

(1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid ja 
kelle peamine äritegevus seisneb 
sisuteenuse pakkuja antud teabe 
talletamises sisuteenuse pakkuja soovil 
ning talletatud teabe kolmandatele isikutele 
avalikult kättesaadavaks tegemises;

Or. en

Muudatusettepanek 195
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, 
mis seisnevad sisuteenuse pakkuja antud 
teabe talletamises sisuteenuse pakkuja 
soovil ning talletatud teabe kolmandatele 
isikutele kättesaadavaks tegemises;

(1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, 
mis seisnevad sisuteenuse pakkuja antud 
teabe talletamises sisuteenuse pakkuja 
soovil ning talletatud teabe kolmandatele 
isikutele avalikult kättesaadavaks 
tegemises;

Or. en

Muudatusettepanek 196
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, 
mis seisnevad sisuteenuse pakkuja antud 
teabe talletamises sisuteenuse pakkuja 
soovil ning talletatud teabe kolmandatele 
isikutele kättesaadavaks tegemises;

(1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, 
mis seisnevad sisuteenuse pakkuja antud 
sisu talletamises selle sisuteenuse pakkuja 
soovil ning talletatud teabe kolmandatele 
isikutele kättesaadavaks tegemises;

Or. de
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Muudatusettepanek 197
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „sisuteenuse pakkuja“ – kasutaja, 
kes on andnud teabe, mida 
veebimajutusteenuse pakkuja tema soovil 
talletab või on talletanud;

(2) „sisuteenuse pakkuja“ – 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuse 
kasutaja, kes on andnud sisu sellele 
veebimajutusteenuse pakkujale 
eesmärgiga levitada seda sisu üldsusele;

Or. en

Muudatusettepanek 198
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „sisuteenuse pakkuja“ – kasutaja, 
kes on andnud teabe, mida 
veebimajutusteenuse pakkuja tema soovil 
talletab või on talletanud;

(2) „sisuteenuse pakkuja“ – kasutaja, 
kes on andnud sisu, mida 
veebimajutusteenuse pakkuja tema soovil 
talletab või on talletanud;

Or. de

Muudatusettepanek 199
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „teenuste pakkumine liidus“ – 
võimaluse andmine ühe või mitme 
liikmesriigi füüsilistele või juriidilistele 
isikutele kasutada sellise 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuseid, 
kellel on selle liikmesriigi või nende 

(3) „teenuste pakkumine liidus“ – 
võimaluse andmine ühe või mitme 
liikmesriigi füüsilistele või juriidilistele 
isikutele kasutada sellise 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuseid, 
kellel on selle liikmesriigi või nende 
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liikmesriikidega oluline seos, näiteks: liikmesriikidega seos, näiteks:

Or. fr

Muudatusettepanek 200
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühes või mitmes liikmesriigis on 
märkimisväärne arv kasutajaid;

(b) kasutajad ühes või mitmes 
liikmesriigis;

Or. fr

Muudatusettepanek 201
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „terroristlik sisu“ – teave, mis 
vastab ühele või mitmele järgmistest 
tingimustest:

(5) „terroristlik sisu“ – materjal, 
millega aidatakse kaasa tahtlikult ja 
ebaseaduslikult toimepandud 
kuritegudele, mis on määratletud 
direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 
punktides a–i, kasutades seda järgmistel 
eesmärkidel:
a) direktiivi 2017/541 kohastele 
terroriaktidele kihutamine, nende 
toimepanemise propageerimine või sellega 
ähvardamine;
b) isikutele või isikute rühmadele 
ettepaneku tegemine panna toime mõni 
direktiivis 2017/541 määratletud kuritegu 
või selle toimepanemises osaleda;
c) terrorirühmituse tegevuse 
propageerimine, eeskätt ärgitades isikuid 
või isikute rühmi toetama direktiivi (EL) 
2017/541 artikli 2 lõikes 3 määratletud 
terrorirühmitust või sellises rühmituses 
osalema;
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Or. en

Selgitus

Terroristliku sisu määratlus peab olema kooskõlas direktiivis (EL) 2017/541 esitatud 
terroriakti määratlusega.

Muudatusettepanek 202
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „terroristlik sisu“ – teave, mis 
vastab ühele või mitmele järgmistest 
tingimustest:

(5) „terroristlik sisu“ – üldsusele 
kättesaadav teave või materjal – välja 
arvatud selline hariduslikul, teaduslikul, 
ajakirjanduslikul ja muul toimetamise 
eesmärgil kasutatav teave või materjal, 
millega ei kutsuta üles panema toime 
vägivallaakte –, mis on seotud ELi või 
ÜRO vastavas nimekirjas esineva 
terroriorganisatsiooniga ning mis võib 
ajendada järgmistel viisidel selliste 
tahtlike tegude toimepanekut, mis 
kvalifitseeruvad siseriikliku õiguse järgi 
kuritegudeks, nagu on loetletud direktiivi 
(EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides 
a–i:

Or. en

Muudatusettepanek 203
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „terroristlik sisu“ – teave, mis 
vastab ühele või mitmele järgmistest 
tingimustest:

(5) „terroristlik sisu“ – kättesaadav 
sisu – välja arvatud selline hariduslikul, 
teaduslikul, ajakirjanduslikul ja muul 
toimetamise eesmärgil kasutatav sisu, 
millega ei kutsuta üles panema toime 
vägivallaakte –, mis on seotud ELi või 
ÜRO vastavas nimekirjas esineva 
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terroriorganisatsiooniga ning mis võib 
ajendada järgmistel viisidel selliste 
tahtlike tegude toimepanekut, mis 
kvalifitseeruvad siseriikliku õiguse järgi 
kuritegudeks, nagu on loetletud direktiivi 
(EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides 
a–i:

Or. en

Muudatusettepanek 204
Martina Michels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „terroristlik sisu“ – teave, mis 
vastab ühele või mitmele järgmistest 
tingimustest:

(5) „terroristlik sisu“ – materjal, mida 
ei kasutata hariduslikel, ajakirjanduslikel 
või teaduslikel eesmärkidel ja mis võib 
ajendada järgmistel viisidel selliste 
tahtlike tegude toimepanekut, mis 
kvalifitseeruvad siseriikliku ja Euroopa 
õiguse järgi kuritegudeks, nagu on 
loetletud direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 
lõike 1 punktides a–i:

Or. de

Muudatusettepanek 205
Giorgos Grammatikakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „terroristlik sisu“ – teave, mis 
vastab ühele või mitmele järgmistest 
tingimustest:

(5) „terroristlik sisu“ – materjal, välja 
arvatud selline hariduslikul, teaduslikul ja 
ajakirjanduslikul eesmärgil kasutatav 
materjal, millega ei kutsuta üles panema 
toime vägivallaakte, mis:

Or. en
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Muudatusettepanek 206
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „terroristlik sisu“ – teave, mis 
vastab ühele või mitmele järgmistest 
tingimustest:

(5) „ebaseaduslik terroristlik sisu“ – 
teave, mis vastab ühele või mitmele 
järgmistest tingimustest:

Or. en

Muudatusettepanek 207
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õhutab või õigustab, muu hulgas 
ülistamise teel, terroriaktide sooritamist, 
põhjustades seega selliste aktide 
sooritamise ohu;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 208
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õhutab või õigustab, muu hulgas 
ülistamise teel, terroriaktide sooritamist, 
põhjustades seega selliste aktide 
sooritamise ohu;

(a) õhutab või õigustab, muu hulgas 
ülistamise teel või džihaadis või 
islamiterrorismis osalemise õigustamise 
teel, terroriaktide sooritamist, põhjustades 
seega selliste aktide sooritamise ohu, ja 
eelkõige õigustab terrorirühmitusteks 
peetavaid rühmitusi, eriti mõne 
liikmesriigi poolt tuvastatud ja 
klassifitseeritud islamistlikke 
terrorirühmitusi, mis kutsuvad üles 
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džihaadile või ülistavad seda;

Or. fr

Muudatusettepanek 209
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õhutab või õigustab, muu hulgas 
ülistamise teel, terroriaktide sooritamist, 
põhjustades seega selliste aktide 
sooritamise ohu;

(a) õhutab ebaseaduslikult ja tahtlikult 
terroriaktide sooritamist direktiivi (EL) 
2017/541 artikli 3 lõike 1 tähenduses, 
tekitades ilmselgelt ühe või mitme sellise 
kuriteo toimepanemise ilmse, olulise ja 
vahetu ohu, ja selline teguviis on 
karistatav kuriteona, kui see on toime 
pandud tahtlikult;

Or. en

Muudatusettepanek 210
Martina Michels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õhutab või õigustab, muu hulgas 
ülistamise teel, terroriaktide sooritamist, 
põhjustades seega selliste aktide 
sooritamise ohu;

(a) õhutab terroriaktide sooritamist, 
põhjustades seega selliste aktide 
sooritamise ohu;

Or. de

Muudatusettepanek 211
Giorgos Grammatikakis, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a



AM\1176668ET.docx 19/103 PE634.778v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õhutab või õigustab, muu hulgas 
ülistamise teel, terroriaktide sooritamist, 
põhjustades seega selliste aktide 
sooritamise ohu;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 212
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) julgustab terroriaktidele kaasa 
aitama;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 213
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) julgustab terroriaktidele kaasa 
aitama;

(b) levitab internetis sõnumit või teeb 
selle muul viisil üldsusele kättesaadavaks, 
selge kavatsusega:
– värvata terroristiks direktiivi (EL) 
2017/541 artikli 6 tähenduses,
– anda terrorismialast väljaõpet direktiivi 
(EL) 2017/541 artikli 7 tähenduses,
– korraldada terroristlikel eesmärkidel 
reisimist või seda muul viisil hõlbustada 
direktiivi (EL) 2017/541 artikli 10 
tähenduses;

Or. en
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Muudatusettepanek 214
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) julgustab terroriaktidele kaasa 
aitama;

(b) julgustab terroriaktidele kaasa 
aitama või õigustab džihaadis või 
islamiterrorismis osalemist;

Or. fr

Muudatusettepanek 215
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) julgustab terroriaktidele kaasa 
aitama;

(b) õhutab või julgustab terroriaktidele 
kaasa aitama;

Or. de

Muudatusettepanek 216
Giorgos Grammatikakis, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) julgustab terroriaktidele kaasa 
aitama;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 217
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) propageerib terrorirühmituse 
tegevust, eeskätt seeläbi, et julgustab 
osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 2 
lõikes 3 määratletud terrorirühmituses või 
sellist rühmitust toetama;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 218
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) propageerib terrorirühmituse 
tegevust, eeskätt seeläbi, et julgustab 
osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 2 
lõikes 3 määratletud terrorirühmituses või 
sellist rühmitust toetama;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 219
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) propageerib terrorirühmituse 
tegevust, eeskätt seeläbi, et julgustab 
osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 2 
lõikes 3 määratletud terrorirühmituses või 
sellist rühmitust toetama;

(c) propageerib terrorirühmituse 
tegevust, eeskätt seeläbi, et julgustab 
osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 2 
lõikes 3 määratletud terrorirühmituses, 
sellise rühmitusega kohtuma, suhtlema 
või sellist rühmitust toetama, või julgustab 
terroristliku sisu levitamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 220
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) propageerib terrorirühmituse 
tegevust, eeskätt seeläbi, et julgustab 
osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 2 
lõikes 3 määratletud terrorirühmituses või 
sellist rühmitust toetama;

(c) propageerib terrorirühmituse 
tegevust, eeskätt seeläbi, et julgustab 
osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 2 
lõikes 3 määratletud terrorirühmituses, 
sellise rühmitusega kohtuma, suhtlema 
või sellist rühmitust toetama, või julgustab 
terroristliku sisu levitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 221
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) propageerib terrorirühmituse 
tegevust, eeskätt seeläbi, et julgustab 
osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 2 
lõikes 3 määratletud terrorirühmituses või 
sellist rühmitust toetama;

(c) propageerib terrorirühmituse 
tegevust, eriti džihaadi, eeskätt seeläbi, et 
julgustab osalema direktiivi (EL) 2017/541 
artikli 2 lõikes 3 määratletud 
terrorirühmituses või sellist rühmitust 
toetama;

Or. fr

Muudatusettepanek 222
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) propageerib terrorirühmituse 
tegevust, eeskätt seeläbi, et julgustab 
osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 2 
lõikes 3 määratletud terrorirühmituses või 

(c) propageerib terrorirühmituse 
tegevust, eeskätt seeläbi, et õhutab ja 
julgustab osalema direktiivi (EL) 2017/541 
artikli 2 lõikes 3 määratletud 
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sellist rühmitust toetama; terrorirühmituses või sellist rühmitust 
toetama;

Or. de

Muudatusettepanek 223
Giorgos Grammatikakis, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) propageerib terrorirühmituse 
tegevust, eeskätt seeläbi, et julgustab 
osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 2 
lõikes 3 määratletud terrorirühmituses või 
sellist rühmitust toetama;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 224
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) annab terroriaktide toimepanemise 
eesmärgil juhiseid meetodite või tehniliste 
võtete kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 225
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) annab terroriaktide toimepanemise 
eesmärgil juhiseid meetodite või tehniliste 

välja jäetud



PE634.778v01-00 24/103 AM\1176668ET.docx

ET

võtete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 226
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) annab terroriaktide toimepanemise 
eesmärgil juhiseid meetodite või tehniliste 
võtete kohta;

(d) annab terroriaktide toimepanemise 
eesmärgil juhiseid meetodite või tehniliste 
võtete kohta või annab mis tahes muud 
strateegilist teavet organisatsiooni kohta, 
mida loetakse terroriorganisatsiooniks, 
eelkõige teavet välismaale reisimise kohta 
eesmärgiga osaleda džihaadis või saada 
sellealast väljaõpet;

Or. fr

Muudatusettepanek 227
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) annab terroriaktide toimepanemise 
eesmärgil juhiseid meetodite või tehniliste 
võtete kohta;

(d) pakub terroriaktide toimepanemise 
eesmärgil meetodeid või tehnilisi võtteid;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida keelelisi arusaamatusi.

Muudatusettepanek 228
Giorgos Grammatikakis, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) annab terroriaktide toimepanemise 
eesmärgil juhiseid meetodite või tehniliste 
võtete kohta;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 229
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) terroristlikuks sisuks ei peeta siiski 
radikaalsete, poleemiliste või vastuoluliste 
seisukohtade väljendamist tundlike 
poliitiliste küsimuste üle peetavas avalikus 
mõttevahetuses.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Terroristlikuks sisuks ei peeta sisu, 
mille eesmärk on anda teavet terrorismi 
kohta või mõista hukka terroriakte, isegi 
kui see sisu sisaldab 
terrorismikuritegudega seotud kujutisi või 
terrorismikuritegudega seotud juhtumite 
kirjeldusi, mille eesmärk on teavitada 
üldsust või anda autorile võimalus oma 
mõtteid avalikult väljendada, eelkõige 
poliitilistes küsimustes;

Or. fr
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Muudatusettepanek 231
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Hariduslikul, ajakirjanduslikul või 
teaduslikul eesmärgil levitatavat sisu ei 
käsitleta terroristliku sisuna ning seda 
kaitstakse nõuetekohaselt. Terroristlikuks 
sisuks ei peeta lisaks radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste 
küsimuste üle peetavas avalikus 
mõttevahetuses;

Or. en

Muudatusettepanek 232
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „terroristliku sisu levitamine“ – 
terroristliku sisu kättesaadavaks tegemine 
kolmandatele isikutele 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuste 
kaudu;

(6) „ebaseadusliku terroristliku sisu 
levitamine“ – ebaseadusliku terroristliku 
sisu avalikult kättesaadavaks tegemine 
kolmandatele isikutele 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuste 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 233
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(6) „terroristliku sisu levitamine“ – 
terroristliku sisu kättesaadavaks tegemine 
kolmandatele isikutele 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuste 
kaudu;

(6) „terroristliku sisu levitamine“ – 
terroristliku sisu üles laadimine ja 
kättesaadavaks tegemine kolmandatele 
isikutele veebimajutusteenuse pakkuja 
teenuste kaudu;

Or. fr

Muudatusettepanek 234
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „terroristliku sisu levitamine“ – 
terroristliku sisu kättesaadavaks tegemine 
kolmandatele isikutele 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuste 
kaudu;

(6) „terroristliku sisu levitamine“ – 
terroristliku sisu avalikult kättesaadavaks 
tegemine kolmandatele isikutele 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuste 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 235
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „terroristliku sisu levitamine“ – 
terroristliku sisu kättesaadavaks tegemine 
kolmandatele isikutele 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuste 
kaudu;

(6) „terroristliku sisu levitamine“ – 
terroristliku sisu avalikult kättesaadavaks 
tegemine kolmandatele isikutele 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuste 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 236
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „esildis“ – teade, mille pädev 
asutus või vajaduse korral asjaomane 
liidu asutus saadab veebimajutusteenuse 
pakkujale teabe kohta, mida võib pidada 
terroristlikuks sisuks, et teenusepakkuja 
saaks vabatahtlikult kaaluda selle sisu 
vastavust oma tingimustele, et seeläbi 
tõkestada terroristliku sisu levitamist;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 237
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „esildis“ – teade, mille pädev 
asutus või vajaduse korral asjaomane liidu 
asutus saadab veebimajutusteenuse 
pakkujale teabe kohta, mida võib pidada 
terroristlikuks sisuks, et teenusepakkuja 
saaks vabatahtlikult kaaluda selle sisu 
vastavust oma tingimustele, et seeläbi 
tõkestada terroristliku sisu levitamist;

(8) „esildis“ –  teade, mille liikmesriigi 
määratud pädev asutus või vajaduse korral 
asjaomane liidu asutus saadab 
veebimajutusteenuse pakkujale teabe 
kohta, mida võib pidada terroristlikuks 
sisuks, et teenusepakkuja saaks 
vabatahtlikult kaaluda selle sisu vastavust 
oma tingimustele, et seeläbi tõkestada 
terroristliku sisu levitamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 238
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „esildis“ – teade, mille pädev 
asutus või vajaduse korral asjaomane liidu 
asutus saadab veebimajutusteenuse 
pakkujale teabe kohta, mida võib pidada 
terroristlikuks sisuks, et teenusepakkuja 

(8) „esildis“ – teade, mille pädev 
asutus või vajaduse korral asjaomane liidu 
asutus saadab veebimajutusteenuse 
pakkujale sisu kohta, mida võib pidada 
terroristlikuks sisuks, et teenusepakkuja 
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saaks vabatahtlikult kaaluda selle sisu 
vastavust oma tingimustele, et seeläbi 
tõkestada terroristliku sisu levitamist;

saaks vabatahtlikult kaaluda selle sisu 
vastavust oma tingimustele, et seeläbi 
tõkestada terroristliku sisu levitamist;

Or. de

Muudatusettepanek 239
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „peamine tegevuskoht“ – peakontor 
või registrijärgne asukoht, kus toimub 
peamine finantstegevus ja tegevuse 
juhtimine.

(9) „peamine tegevuskoht“ – peakontor 
või registrijärgne asukoht, mis on 
määratletud huvide keskmena, ehk koht, 
kus toimub peamine finantstegevus ja 
tegevuse juhtimine.

Or. fr

Muudatusettepanek 240
Martina Michels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 2 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) „pädevad asutused“ – riigi ja 
Euroopa õigusasutused, mis on volitatud 
saatma teateid terroristliku sisu 
eemaldamise kohta ja lahendama 
õiguskaitsevahendite kasutamisest 
tulenevaid vastuväiteid mõistliku aja 
jooksul.

Or. de

Muudatusettepanek 241
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 2 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) „pädev asutus“ – asutus, 
sealhulgas õigusasutus, millel on 
asjakohased eksperditeadmised ja mille 
on määranud või loonud liikmesriik 
käesoleva määruse kohaldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 2 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) „pädev asutus“ – asutus, 
sealhulgas õigusasutus, millel on 
asjakohased eksperditeadmised ja mille 
on määranud või loonud liikmesriik 
käesoleva määruse kohaldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
võtab vastavalt käesolevale määrusele 
asjakohaseid, mõistlikke ja 
proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada 
terroristliku sisu levitamist ja kaitsta 
kasutajaid terroristliku sisu eest. Seejuures 
tegutsevad nad hoolsalt, proportsionaalselt 
ja mittediskrimineerivalt ning arvestavad 
nõuetekohaselt kasutajate põhiõigustega ja 
võtavad arvesse sõna- ja teabevabaduse 
olulisust avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas.

1. Veebimajutusteenuse pakkujad 
võtavad vastavalt käesolevale määrusele 
asjakohaseid, tõhusaid, mõistlikke ja 
proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada 
terroristliku sisu levitamist ja kaitsta 
kasutajaid terroristliku sisu eest. Seejuures 
tegutsevad nad kiiresti, hoolsalt, 
proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt 
ning arvestavad nõuetekohaselt kasutajate 
põhiõigustega ja võtavad arvesse sõna- ja 
teabevabaduse olulisust avatud ja 
demokraatlikus ühiskonnas ning tõsist 
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terrorismiohtu, mis mõjutab üksikisikute 
elu ja kehalist puutumatust ning/või riigi 
olulisi taristuid.

Or. fr

Muudatusettepanek 244
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
vastavalt käesolevale määrusele 
asjakohaseid, mõistlikke ja 
proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada 
terroristliku sisu levitamist ja kaitsta 
kasutajaid terroristliku sisu eest. Seejuures 
tegutsevad nad hoolsalt, proportsionaalselt 
ja mittediskrimineerivalt ning arvestavad 
nõuetekohaselt kasutajate põhiõigustega ja 
võtavad arvesse sõna- ja teabevabaduse 
olulisust avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas.

1. Veebimajutusteenuse pakkuja, kelle 
suhtes on rakendatud olulisel hulgal 
vaidlustamata eemaldamiskorraldusi, 
võtab vastavalt käesolevale määrusele 
asjakohaseid, mõistlikke ja 
proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada 
ebaseadusliku terroristliku sisu levitamist 
ja kaitsta kasutajaid ebaseadusliku 
terroristliku sisu eest. Seejuures tegutsevad 
nad hoolsalt, proportsionaalselt ja 
mittediskrimineerivalt ning arvestavad 
nõuetekohaselt kasutajate põhiõigustega ja 
võtavad arvesse sõna- ja teabevabaduse 
olulisust avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
võtab vastavalt käesolevale määrusele 
asjakohaseid, mõistlikke ja 
proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada 
terroristliku sisu levitamist ja kaitsta 
kasutajaid terroristliku sisu eest. Seejuures 
tegutsevad nad hoolsalt, proportsionaalselt 

1. Veebimajutusteenuse pakkujad 
võtavad vastavalt käesolevale määrusele 
asjakohaseid, mõistlikke ja 
proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada 
terroristliku sisu avalikku levitamist ja 
kaitsta kasutajaid terroristliku sisu eest. 
Seejuures tegutsevad nad hoolsalt, 
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ja mittediskrimineerivalt ning arvestavad 
nõuetekohaselt kasutajate põhiõigustega ja 
võtavad arvesse sõna- ja teabevabaduse 
olulisust avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas.

proportsionaalselt ja 
mittediskrimineerivalt, hoides tasakaalu 
kasutajate põhiõigustega, nagu eraelu 
kaitse, andmekaitse ja kirjavahetuse 
konfidentsiaalsus ning võtavad arvesse 
sõna- ja teabevabaduse olulisust avatud ja 
demokraatlikus ühiskonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
vastavalt käesolevale määrusele 
asjakohaseid, mõistlikke ja 
proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada 
terroristliku sisu levitamist ja kaitsta 
kasutajaid terroristliku sisu eest. Seejuures 
tegutsevad nad hoolsalt, proportsionaalselt 
ja mittediskrimineerivalt ning arvestavad 
nõuetekohaselt kasutajate põhiõigustega ja 
võtavad arvesse sõna- ja teabevabaduse 
olulisust avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas.

1. Veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
vastavalt käesolevale määrusele 
asjakohaseid, mõistlikke ja 
proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada 
terroristliku sisu levitamist ja kaitsta 
kasutajaid terroristliku sisu eest. Seejuures 
tegutsevad nad hoolsalt, proportsionaalselt 
ja mittediskrimineerivalt, hoides tasakaalu 
kasutajate põhiõigustega ning sõna- ja 
teabevabaduse olulisusega avatud ja 
demokraatlikus ühiskonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
paneb oma tingimustesse kirja sätted 
terroristliku sisu levitamise tõkestamise 
kohta ja kohaldab neid.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 248
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
paneb oma tingimustesse kirja sätted 
terroristliku sisu levitamise tõkestamise 
kohta ja kohaldab neid.

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
paneb oma tingimustesse kirja tõhusad ja 
proportsionaalsed sätted terroristliku sisu 
talletamise ja levitamise tõkestamise kohta 
oma teenuste raames ja kohaldab neid.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
paneb oma tingimustesse kirja sätted 
terroristliku sisu levitamise tõkestamise 
kohta ja kohaldab neid.

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
paneb oma tingimustesse kirja sätted 
terroristliku sisu talletamise ja levitamise 
tõkestamise kohta oma teenuste raames ja 
kohaldab neid.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
paneb oma tingimustesse kirja sätted 
terroristliku sisu levitamise tõkestamise 
kohta ja kohaldab neid.

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
paneb oma tingimustesse kirja tõhusad ja 
proportsionaalsed sätted terroristliku sisu 
levitamise tõkestamise kohta ja kohaldab 
neid.
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Or. en

Muudatusettepanek 251
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädeval asutusel on õigus teha 
otsus, millega kohustatakse 
veebimajutusteenuse pakkujat eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele.

1. Pädeval asutusel on õigus taotleda, 
et veebimajutusteenuse pakkuja 
peamiseks tegevuskohaks oleva 
liikmesriigi artikli 17 lõike 1 punktis a 
osutatud pädev asutus võtaks vastu otsuse 
teha eemaldamiskorraldus, millega 
kohustatakse veebimajutusteenuse pakkujat 
eemaldama terroristliku sisu või 
blokeerima juurdepääsu sellele.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädeval asutusel on õigus teha 
otsus, millega kohustatakse 
veebimajutusteenuse pakkujat eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele.

1. Pädeval asutusel on õigus anda 
välja eemaldamiskorraldus, millega 
kohustatakse veebimajutusteenuse pakkujat 
eemaldama terroristliku sisu või 
blokeerima juurdepääsu sellele. Kui 
materjal on avaldatud sisuteenuse 
pakkuja toimetusvastutusel, jõustub 
eemaldamiskorraldus üksnes 
kohtumääruse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Francis Zammit Dimech
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädeval asutusel on õigus teha 
otsus, millega kohustatakse 
veebimajutusteenuse pakkujat eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele.

1. Pädeval asutusel on õigus anda 
välja eemaldamiskorraldus, millega 
kohustatakse veebimajutusteenuse pakkujat 
eemaldama terroristliku sisu või 
blokeerima juurdepääsu sellele.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui selle liikmesriigi pädeval 
asutusel, kus on veebimajutusteenuse 
pakkuja või sisuteenuse pakkuja peamine 
tegevuskoht, on piisavalt alust arvata, et 
eemaldamiskorraldus võib mõjutada isiku 
põhiõigusi, teavitab ta sellest taotlevat 
pädevat asutust. Taotluse esitanud pädev 
asutus võtab neid asjaolusid arvesse ning 
vajaduse korral võtab eemaldamistaotluse 
tagasi või kohandab seda.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist.

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. 
Liikmesriigid võivad sätestada, et juhul 
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kui terroristlik sisu on ilmselgelt kahjulik 
või kujutab endast vahetut ohtu avalikule 
korrale, peab veebimajutusteenuse 
pakkuja terroristliku sisu eemaldama või 
blokeerima juurdepääsu sellele kohe 
pärast nõuetekohaselt põhjendatud 
eemaldamiskorralduse kättesaamist.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist.

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. 
Liikmesriigid võivad sätestada, et juhul 
kui terroristlik sisu on ilmselgelt kahjulik 
või kujutab endast vahetut ohtu avalikule 
korrale, eemaldab veebimajutusteenuse 
pakkuja terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele pärast põhjendatud 
eemaldamiskorralduse kättesaamist.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul 
pärast eemaldamiskorralduse 
kättesaamist.

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele eemaldamiskorralduse 
kättesaamisel kiiresti ja ilma 
põhjendamatu viivituseta, võttes arvesse 
veebimajutusteenuse pakkuja suurust ja 
olemasolevaid ressursse.
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Or. en

Muudatusettepanek 258
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul 
pärast eemaldamiskorralduse 
kättesaamist.

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab ebaseadusliku terroristliku sisu 
või blokeerib juurdepääsu sellele kiiresti, 
võttes arvesse veebimajutusteenuse 
pakkuja suurust ja ressursse.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist.

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele viivitamata ja hiljemalt 
ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist.

Or. de

Muudatusettepanek 260
Martina Michels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul 

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele kohe pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. 
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pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist. Vastuväitel on korralduse täitmist peatav 
toime.

Or. de

Muudatusettepanek 261
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul 
pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist.

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele kiiresti pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eemaldamiskorralduse teinud 
pädeva asutuse nimi ja 
eemaldamiskorralduse autentsuse 
kinnitamine pädeva asutuse poolt;

(a) eemaldamiskorralduse teinud 
pädeva asutuse nimi ja mis tahes vahend 
eemaldamiskorralduse autentsuse 
kinnitamiseks pädeva asutuse poolt;

Or. fr

Muudatusettepanek 263
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhjused, miks asjaomast sisu 
peetakse terroristlikuks sisuks; sealjuures 

(b) võimaluse korral, võttes arvesse 
korralduse pakilisust ja teenusepakkujale 
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viidatakse vähemalt artikli 2 lõikes 5 
loetletud terroristliku sisu kategooriatele;

meetmete võtmiseks ette nähtud väga 
lühikest ajavahemikku, lühikirjeldus, 
miks asjaomast sisu peetakse 
terroristlikuks sisuks, või viide artikli 2 
lõikes 5 loetletud terroristliku sisu 
kategooriatele;

Or. fr

Muudatusettepanek 264
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhjused, miks asjaomast sisu 
peetakse terroristlikuks sisuks; sealjuures 
viidatakse vähemalt artikli 2 lõikes 5 
loetletud terroristliku sisu kategooriatele;

(b) üksikasjalik selgitus, miks 
asjaomast sisu peetakse ebaseaduslikuks 
terroristlikuks sisuks; 
sealjuures konkreetne viide vähemalt 
artikli 2 lõikes 5 loetletud ebaseadusliku 
terroristliku sisu kategooriatele;

Or. en

Muudatusettepanek 265
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhjused, miks asjaomast sisu 
peetakse terroristlikuks sisuks; sealjuures 
viidatakse vähemalt artikli 2 lõikes 5 
loetletud terroristliku sisu kategooriatele;

(b) põhjalik selgitus, miks asjaomast 
sisu peetakse terroristlikuks sisuks; 
sealjuures viidatakse vähemalt artikli 2 
lõikes 5 loetletud terroristliku sisu 
kategooriatele;

Or. en

Muudatusettepanek 266
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhjused, miks asjaomast sisu 
peetakse terroristlikuks sisuks; sealjuures 
viidatakse vähemalt artikli 2 lõikes 5 
loetletud terroristliku sisu kategooriatele;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 267
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhjused, miks asjaomast sisu 
peetakse terroristlikuks sisuks; sealjuures 
viidatakse vähemalt artikli 2 lõikes 5 
loetletud terroristliku sisu kategooriatele;

(b) üksikasjalik selgitus, miks 
asjaomast sisu peetakse terroristlikuks 
sisuks, lisatakse süstemaatiliselt igasse 
eemaldamiskorraldusse;

Or. en

Muudatusettepanek 268
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) URL (ühtne ressursilokaator) ja 
vajaduse korral täiendav teave, mille 
põhjal saaks asjaomase sisu kindlaks teha;

(c) täpne veebipõhine URL (ühtne 
ressursilokaator), veebisisuteenuse 
pakkuja nimi ja igasugune muu teave, 
mille põhjal saaks asjaomase sisu kindlaks 
teha;

Or. en

Muudatusettepanek 269
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Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) teave veebimajutusteenuse 
pakkujale ja sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta;

(f) teave veebimajutusteenuse 
pakkujale ja sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavate teabe saamise võimaluste 
ja õiguskaitsevahendite kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 270
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) teave veebimajutusteenuse 
pakkujale ja sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta;

(f) teave veebimajutusteenuse 
pakkujale ja sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta 
ja kohaldatavad tähtajad;

Or. en

Muudatusettepanek 271
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) teave veebimajutusteenuse 
pakkujale ja sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta;

(f) teave veebimajutusteenuse 
pakkujale ja sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite ja 
õiguskaitsevahendite suhtes 
kohaldatavate tähtaegade kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 272
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) teave veebimajutusteenuse 
pakkujale ja sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta;

(f) teave veebimajutusteenuse 
pakkujale ja sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite ja 
nendega kaasnevate tähtaegade kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 273
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) teave veebimajutusteenuse 
pakkujale ja sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta;

(f) teave veebimajutusteenuse 
pakkujale ja sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite ja 
nendega kaasnevate tähtaegade kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 274
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kui see on asjakohane, artiklis 11 
osutatud otsus, et teavet terroristliku sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise kohta ei avalikustata.

(g) kui see on vajalik ja asjakohane, 
artiklis 11 osutatud otsus, et teavet 
ebaseadusliku terroristliku sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise kohta ei avalikustata.

Or. en



AM\1176668ET.docx 43/103 PE634.778v01-00

ET

Muudatusettepanek 275
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Veebimajutusteenuse pakkuja või 
sisuteenuse pakkuja taotluse peale esitab 
pädev asutus üksikasjaliku põhjenduse, 
ilma et see piiraks veebimajutusteenuse 
pakkuja kohustust täita 
eemaldamiskorraldus lõikes 2 sätestatud 
tähtaja jooksul.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 276
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Veebimajutusteenuse pakkuja või 
sisuteenuse pakkuja taotluse peale esitab 
pädev asutus üksikasjaliku põhjenduse, 
ilma et see piiraks veebimajutusteenuse 
pakkuja kohustust täita 
eemaldamiskorraldus lõikes 2 sätestatud 
tähtaja jooksul.

4. Veebimajutusteenuse pakkuja või 
sisuteenuse pakkuja taotluse peale ja 
tingimusel, et terrorismivastases võitluses 
järgitakse kõiki seadusjärgseid 
konfidentsiaalsusnõudeid, esitab pädev 
asutus kõik põhjendused, ilma et see 
piiraks veebimajutusteenuse pakkuja 
kohustust täita eemaldamiskorraldus lõikes 
2 sätestatud tähtaja jooksul.

Or. fr

Muudatusettepanek 277
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Veebimajutusteenuse pakkujal või 
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sisuteenuse pakkujal on õigus kaevata 
eemaldamiskorraldus edasi, taotledes 
õiguskaitset asjakohases kohtuasutuses 
liikmesriigis, kus on veebimajutusteenuse 
pakkuja või sisuteenuse pakkuja peamine 
tegevuskoht.

Or. en

Muudatusettepanek 278
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädevad asutused adresseerivad 
eemaldamiskorralduse 
veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 
tegevuskohta või esindajale, kelle 
veebimajutusteenuse pakkuja on määranud 
vastavalt artiklile 16, ning edastavad selle 
artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. 
Korraldused saadetakse elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
mis võimaldab saatja autentida, kaasa 
arvatud korralduse saatmise ja 
vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja täpsuse.

5. Pädevad asutused adresseerivad 
eemaldamiskorralduse 
veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 
tegevuskohta või esindajale, kelle 
veebimajutusteenuse pakkuja on määranud 
vastavalt artiklile 16, ning edastavad selle 
artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. 
Korraldused saadetakse elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
mis võimaldab saatja autentida, kaasa 
arvatud korralduse saatmise ja 
vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja täpsuse. 
Selleks väljastab kontaktpunkt võimaluse 
korral selliste korralduste kättesaamise ja 
lugemise kinnituse ning kontaktisiku 
telefoninumbri hädaolukorraks. 

Or. fr

Muudatusettepanek 279
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädevad asutused adresseerivad 
eemaldamiskorralduse 
veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 

5. Pädevad asutused adresseerivad 
eemaldamiskorralduse 
veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 
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tegevuskohta või esindajale, kelle 
veebimajutusteenuse pakkuja on määranud 
vastavalt artiklile 16, ning edastavad selle 
artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. 
Korraldused saadetakse elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
mis võimaldab saatja autentida, kaasa 
arvatud korralduse saatmise ja 
vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja täpsuse.

tegevuskohta või esindajale, kelle 
veebimajutusteenuse pakkuja on määranud 
vastavalt artiklile 16, ning edastavad selle 
artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. 
Korraldused saadetakse elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
mis võimaldab saatja autentida, kaasa 
arvatud korralduse saatmise ja 
vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja täpsuse. 
Sellised korraldused tehakse ühes artikli 
14 lõikes 2 täpsustatud keeltes.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädevad asutused adresseerivad 
eemaldamiskorralduse 
veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 
tegevuskohta või esindajale, kelle 
veebimajutusteenuse pakkuja on määranud 
vastavalt artiklile 16, ning edastavad selle 
artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. 
Korraldused saadetakse elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
mis võimaldab saatja autentida, kaasa 
arvatud korralduse saatmise ja 
vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja täpsuse.

5. Selle liikmesriigi pädevad asutused, 
kus on veebimajutusteenuse pakkuja 
peamine tegevuskoht, adresseerivad 
eemaldamiskorralduse 
veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 
tegevuskohta või esindajale, kelle 
veebimajutusteenuse pakkuja on määranud 
vastavalt artiklile 16, ning edastavad selle 
artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. 
Korraldused saadetakse elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
mis võimaldab saatja autentida, kaasa 
arvatud korralduse saatmise ja 
vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja täpsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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6. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kinnitab korralduse kättesaamist ja teatab 
pädevale asutusele ilma põhjendamatu 
viivituseta terroristliku sisu eemaldamisest 
või sellele juurdepääsu blokeerimisest ning 
märgib ära eeskätt tegevuse toimumise 
kellaaja, kasutades selleks II lisas esitatud 
vormi.

6. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kinnitab korralduse kättesaamist ja 
lugemist ning teatab pädevale asutusele 
võimalikult kiiresti terroristliku sisu 
eemaldamisest või sellele juurdepääsu 
blokeerimisest ja täpsustab võimaluse 
korral, miks eelistati just seda lahendust, 
ning märgib ära eeskätt tegevuse 
toimumise kellaaja, kasutades selleks II 
lisas esitatud vormi.

Or. fr

Muudatusettepanek 282
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita vääramatu 
jõu tõttu või kuna see on 
veebimajutusteenuse pakkujast 
sõltumatutel põhjustel reaalselt võimatu, 
teatab ta sellest ilma põhjendamatu 
viivituseta pädevale asutusele ja esitab 
selgitused, kasutades selleks III lisas 
sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud 
tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui viidatud 
põhjuseid enam ei esine.

7. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita vääramatu 
jõu tõttu, oma suurusest ja suutlikkusest 
tingitud logistiliste takistuste tõttu või 
kuna see on reaalselt võimatu või 
teostamatu, teatab ta sellest ilma 
põhjendamatu viivituseta pädevale 
asutusele ja esitab selgitused, kasutades 
selleks III lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 
sätestatud tähtaeg hakkab kehtima kohe, 
kui viidatud põhjuseid enam ei esine, välja 
arvatud juhul, kui veebimajutusteenuse 
pakkuja ei saa eemaldamiskorraldust täita 
põhjusel, et see on tehniliselt võimatu või 
kui eemaldamiskorraldusel oleks 
ebasoodne mõju teenusele või kasutajatele 
või kasutajate õigustele, nagu eraelu 
puutumatuse kaitse, andmekaitse, 
kirjavahetuse konfidentsiaalsus, 
väljendus- ja teabevabadus vabas ja 
demokraatlikus ühiskonnas ning 
ettevõtlusvabadus.

Or. en

Muudatusettepanek 283
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Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita vääramatu 
jõu tõttu või kuna see on 
veebimajutusteenuse pakkujast 
sõltumatutel põhjustel reaalselt võimatu, 
teatab ta sellest ilma põhjendamatu 
viivituseta pädevale asutusele ja esitab 
selgitused, kasutades selleks III lisas 
sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud 
tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui viidatud 
põhjuseid enam ei esine.

7. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita vääramatu 
jõu tõttu, mille mõiste on määratletud 
asjaomase liikmesriigi pädeva 
jurisdiktsiooni kohtupraktikas, teatab ta 
sellest võimalikult kiiresti pädevale 
asutusele ja esitab selgitused, kasutades 
selleks III lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 
sätestatud tähtaeg hakkab kehtima kohe, 
kui viidatud põhjuseid enam ei esine.

Or. fr

Muudatusettepanek 284
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
on VKE ja ei saa eemaldamiskorraldust 
täita oma suurusest ja suutlikkusest 
tulenevate logistiliste takistuste tõttu, 
teatab ta sellest ilma põhjendamatu 
viivituseta pädevale asutusele ja esitab 
selgitused, kasutades selleks III lisas 
esitatud vormi. Lõikes 2 sätestatud 
tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui 
viidatud põhjuseid enam ei esine.

Or. en

Muudatusettepanek 285
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita, sest see 
sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt 
teavet, et korralduse saaks täita, teatab ta 
sellest ilma põhjendamatu viivituseta 
pädevale asutusele ja küsib vajalikke 
selgitusi, kasutades selleks III lisas 
sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud 
tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui 
selgitused on esitatud.

8. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
keeldub eemaldamiskorraldust täitmast, 
sest see sisaldab selgeid vigu, ei sisalda 
piisavalt teavet, et korralduse saaks täita, 
või kui korralduses ei täpsustata piisaval 
määral, miks sisu on põhiõiguste 
seisukohast ebaseaduslik, teatab ta sellest 
ilma põhjendamatu viivituseta pädevale 
asutusele ja küsib vajalikke selgitusi, 
kasutades selleks III lisas sätestatud vormi. 
Lõikes 2 sätestatud tähtaeg hakkab kehtima 
kohe, kui selgitused on esitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita, sest see 
sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt 
teavet, et korralduse saaks täita, teatab ta 
sellest ilma põhjendamatu viivituseta 
pädevale asutusele ja küsib vajalikke 
selgitusi, kasutades selleks III lisas 
sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud 
tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui 
selgitused on esitatud.

8. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita, sest see 
sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt 
teavet, et korralduse saaks täita, teatab ta 
sellest ilma põhjendamatu viivituseta 
pädevale asutusele ja küsib vajalikke 
selgitusi, kasutades selleks III lisas 
sätestatud vormi. Veebimajutusteenuse 
pakkuja eemaldab terroristliku sisu või 
blokeerib juurdepääsu sellele kiiresti 
kohe, kui selgitused 
eemaldamiskorralduse kohta on esitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita, sest see 
sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt 
teavet, et korralduse saaks täita, teatab ta 
sellest ilma põhjendamatu viivituseta 
pädevale asutusele ja küsib vajalikke 
selgitusi, kasutades selleks III lisas 
sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud 
tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui 
selgitused on esitatud.

8. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita, sest see 
sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt 
teavet, et korralduse saaks täita, teatab ta 
sellest mis tahes viisil ja nii kiiresti kui 
võimalik pädevale asutusele ja küsib 
vajalikke selgitusi, kasutades selleks III 
lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud 
tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui 
selgitused on esitatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 288
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita, sest see 
sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt 
teavet, et korralduse saaks täita, teatab ta 
sellest ilma põhjendamatu viivituseta 
pädevale asutusele ja küsib vajalikke 
selgitusi, kasutades selleks III lisas 
sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud 
tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui 
selgitused on esitatud.

8. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita, sest see 
sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt 
tehnilist teavet, et korralduse saaks täita, 
teatab ta sellest ilma põhjendamatu 
viivituseta pädevale asutusele ja küsib 
vajalikke selgitusi, kasutades selleks III 
lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud 
tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui 
selgitused on esitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita, sest see 
sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt 

8. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita, sest see 
sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt 
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teavet, et korralduse saaks täita, teatab ta 
sellest ilma põhjendamatu viivituseta 
pädevale asutusele ja küsib vajalikke 
selgitusi, kasutades selleks III lisas 
sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud 
tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui 
selgitused on esitatud.

tehnilist teavet, et korralduse saaks täita, 
teatab ta sellest ilma põhjendamatu 
viivituseta pädevale asutusele ja küsib 
vajalikke selgitusi, kasutades selleks III 
lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud 
tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui 
selgitused on esitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui eemaldamiskorraldus muutub 
lõplikuks, teatab eemaldamiskorralduse 
teinud pädev asutus sellest artikli 17 lõike 
1 punktis c osutatud pädevale asutusele, 
kes jälgib ennetavate meetmete 
rakendamist. Eemaldamiskorraldus 
muutub lõplikuks, kui seda ei ole tähtaja 
jooksul edasi kaevatud vastavalt 
kohaldatavale siseriiklikule õigusele või 
kui see on pärast edasikaebamist 
kinnitatud.

9. Eemaldamiskorraldus muutub 
lõplikuks, kui seda ei ole tähtaja jooksul 
edasi kaevatud vastavalt kohaldatavale 
siseriiklikule õigusele või kui see on pärast 
edasikaebamist kinnitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui eemaldamiskorraldus muutub 
lõplikuks, teatab eemaldamiskorralduse 
teinud pädev asutus sellest artikli 17 lõike 
1 punktis c osutatud pädevale asutusele, 
kes jälgib ennetavate meetmete 
rakendamist. Eemaldamiskorraldus 
muutub lõplikuks, kui seda ei ole tähtaja 

9. Eemaldamiskorraldus muutub 
lõplikuks, kui seda ei ole tähtaja jooksul 
edasi kaevatud vastavalt kohaldatavale 
siseriiklikule õigusele või kui see on pärast 
edasikaebamist kinnitatud.
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jooksul edasi kaevatud vastavalt 
kohaldatavale siseriiklikule õigusele või 
kui see on pärast edasikaebamist 
kinnitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui eemaldamiskorraldus muutub 
lõplikuks, teatab eemaldamiskorralduse 
teinud pädev asutus sellest artikli 17 lõike 
1 punktis c osutatud pädevale asutusele, 
kes jälgib ennetavate meetmete 
rakendamist. Eemaldamiskorraldus 
muutub lõplikuks, kui seda ei ole tähtaja 
jooksul edasi kaevatud vastavalt 
kohaldatavale siseriiklikule õigusele või 
kui see on pärast edasikaebamist 
kinnitatud.

9. Eemaldamiskorraldus muutub 
lõplikuks, kui seda ei ole tähtaja jooksul 
edasi kaevatud ja taotletud ei ole 
õiguskaitset vastavalt kohaldatavale 
siseriiklikule õigusele või kui see on pärast 
edasikaebamist kinnitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 293
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui eemaldamiskorraldus muutub 
lõplikuks, teatab eemaldamiskorralduse 
teinud pädev asutus sellest artikli 17 lõike 
1 punktis c osutatud pädevale asutusele, 
kes jälgib ennetavate meetmete 
rakendamist. Eemaldamiskorraldus 
muutub lõplikuks, kui seda ei ole tähtaja 
jooksul edasi kaevatud vastavalt 
kohaldatavale siseriiklikule õigusele või 
kui see on pärast edasikaebamist 

9. Kui eemaldamiskorraldus muutub 
lõplikuks, teatab pädev asutus, kes tegi 
eemaldamiskorralduse ja jälgib artikli 17 
lõike 1 punktis c osutatud ennetavate 
meetmete rakendamist, sellest 
eemaldamiskorraldust taotlevale pädevale 
asutusele. Eemaldamiskorraldus muutub 
lõplikuks, kui seda ei ole tähtaja jooksul 
edasi kaevatud ja taotletud ei ole 
õiguskaitset vastavalt kohaldatavale 
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kinnitatud. siseriiklikule õigusele või kui see on pärast 
edasikaebamist kinnitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Eemaldamiskorraldustega seotud 

piiriülene koostöö
1. Kui muu kui veebimajutusteenuse 
pakkuja tegevuskoha või selle määratud 
esindaja asukoha liikmesriigi pädev 
asutus soovib taotleda 
eemaldamiskorraldust, esitab ta taotluse 
veebimajutusteenuse pakkuja 
tegevuskoha või selle määratud esindaja 
asukoha liikmesriigi pädevale asutusele, 
millele on osutatud artikli 17 lõike 1 
punktis a.
2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
tegevuskoha või selle määratud esindaja 
asukoha liikmesriigi pädev asutus 
võib teha kooskõlas artikli 4 lõikega 5 
veebimajutusteenuse pakkujale 
eemaldamiskorralduse, mida on taotletud 
kooskõlas lõikega 1, tingimusel et see 
vastab veebimajutusteenuse pakkuja 
jurisdiktsioonis kõikidele artiklis 4 
sätestatud nõuetele.
3. Kui selle liikmesriigi pädev asutus, kus 
on veebimajutusteenuse pakkuja peamine 
tegevuskoht, ei tee eemaldamiskorraldust, 
näiteks seepärast, et see ei ole kooskõlas 
artikliga 4 või kuna pädeval asutusel on 
piisavalt alust arvata, et 
eemaldamiskorraldus võib mõjutada 
asjaomase liikmesriigi põhihuvisid, 
teavitab ta sellest taotluse esitanud 
pädevat asutust.
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Or. en

Muudatusettepanek 295
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
1. Eemaldamiskorralduse teinud pädev 
asutus esitab korralduse koopia artikli 17 
lõike 1 punktis a osutatud pädevale 
asutusele selles liikmesriigis, kus on 
veebimajutusteenuse pakkuja peamine 
tegevuskoht, samal ajal edastatakse 
korraldus kooskõlas artikli 4 lõikega 5 
veebimajutusteenuse pakkujale.
2. Kui selle liikmesriigi pädeval asutusel, 
kus on veebimajutusteenuse pakkuja 
peamine tegevuskoht, on piisavalt alust 
arvata, et eemaldamiskorraldus võib 
mõjutada põhihuvisid ja põhiõigusi, 
teavitab ta sellest korralduse teinud 
pädevat asutust.
3. Pädev asutus võtab neid asjaolusid 
arvesse ning vajaduse korral võtab 
korralduse tagasi või kohandab seda.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Esildised

1. Pädev asutus või asjaomane liidu 
asutus võib saata veebimajutusteenuse 
pakkujale esildise.
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2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kehtestab korralduslikud ja tehnilised 
meetmed, mis hõlbustavad pädevate 
asutuste ja vajaduse korral liidu 
asjaomaste asutuste poolt neile 
vabatatlikuks kaalumiseks saadetud sisu 
kiiret hindamist.
3. Esildis adresseeritakse 
veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 
tegevuskohta või esindajale, kelle 
teenusepakkuja on määranud vastavalt 
artiklile 16, ning edastatakse artikli 14 
lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. Esildised 
saadetakse elektrooniliselt.
4. Esildis peab sisaldama piisavalt 
üksikasjalikku teavet, sealhulgas 
põhjused, miks sisu peetakse 
terroristlikuks, URL ja vajaduse korral 
täiendav teave, mille põhjal viidatud 
terroristlik sisu kindlaks teha.
5. Veebimajutusteenuse pakkuja hindab 
esildises kirjeldatud sisu esimesel 
võimalusel, võrdleb seda oma 
tingimustega ning otsustab, kas sisu 
tuleks eemaldada või blokeerida 
juurdepääs sellele.
6. Veebimajutusteenuse pakkuja teavitab 
pädevat asutust või asjaomast liidu 
asutust kiiremas korras esildise põhjal 
toimunud hindamise tulemustest ja 
võimalike meetmete võtmise ajast.
7. Kui veebimajutusteenuse pakkuja leiab, 
et esildis ei sisalda selles kirjeldatud sisu 
hindamiseks piisavalt teavet, teatab ta 
sellest viivitamata pädevale asutusele või 
asjaomasele liidu asutusele ja täpsustab, 
millist täiendavat teavet või milliseid 
selgitusi oleks vaja.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Martina Michels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kehtestab korralduslikud ja tehnilised 
meetmed, mis hõlbustavad pädevate 
asutuste ja vajaduse korral liidu asjaomaste 
asutuste poolt neile vabatatlikuks 
kaalumiseks saadetud sisu kiiret hindamist.

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kehtestab korralduslikud meetmed, mis 
hõlbustavad pädevate asutuste ja vajaduse 
korral liidu asjaomaste asutuste poolt neile 
vabatahtlikuks kaalumiseks saadetud sisu 
kiiret hindamist.

Or. de

Muudatusettepanek 298
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Esildis peab sisaldama piisavalt 
üksikasjalikku teavet, sealhulgas põhjused, 
miks sisu peetakse terroristlikuks, URL ja 
vajaduse korral täiendav teave, mille põhjal 
viidatud terroristlik sisu kindlaks teha.

4. Esildis peab sisaldama piisavalt 
üksikasjalikku teavet, sealhulgas täielik 
loetelu põhjustest, miks sisu peetakse 
terroristlikuks, URL ja vajaduse korral 
täiendav teave, mille põhjal viidatud 
terroristlik sisu kindlaks teha.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Esildis peab sisaldama piisavalt 
üksikasjalikku teavet, sealhulgas põhjused, 
miks sisu peetakse terroristlikuks, URL ja 
vajaduse korral täiendav teave, mille põhjal 
viidatud terroristlik sisu kindlaks teha.

4. Esildis peab sisaldama piisavalt 
üksikasjalikku teavet, sealhulgas 
üksikasjalik selgitus, miks sisu peetakse 
terroristlikuks, URL ja vajaduse korral 
täiendav teave, mille põhjal viidatud 
terroristlik sisu kindlaks teha.

Or. en
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Muudatusettepanek 300
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Veebimajutusteenuse pakkuja 
hindab esildises kirjeldatud sisu esimesel 
võimalusel, võrdleb seda oma tingimustega 
ning otsustab, kas sisu tuleks eemaldada 
või blokeerida juurdepääs sellele.

5. Veebimajutusteenuse pakkuja 
hindab esildises kirjeldatud sisu esimesel 
võimalusel, võrdleb seda oma tingimustega 
ning otsustab objektiivsete kriteeriumide 
alusel ja pidades eelkõige silmas sisuga 
kaasnevat ohtu, kas sisu tuleks eemaldada 
või blokeerida juurdepääs sellele.

Or. fr

Muudatusettepanek 301
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Veebimajutusteenuse pakkuja 
teavitab pädevat asutust või asjaomast liidu 
asutust kiiremas korras esildise põhjal 
toimunud hindamise tulemustest ja 
võimalike meetmete võtmise ajast.

6. Veebimajutusteenuse pakkuja 
teavitab pädevat asutust või asjaomast liidu 
asutust võimalikult kiiresti esildise põhjal 
toimunud hindamise tulemustest ja 
võimalike meetmete võtmise ajast ning 
põhjendab tehtud otsust.

Or. fr

Muudatusettepanek 302
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
leiab, et esildis ei sisalda selles kirjeldatud 

7. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
leiab, et esildis ei sisalda selles kirjeldatud 
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sisu hindamiseks piisavalt teavet, teatab ta 
sellest viivitamata pädevale asutusele või 
asjaomasele liidu asutusele ja täpsustab, 
millist täiendavat teavet või milliseid 
selgitusi oleks vaja.

sisu hindamiseks piisavalt teavet, teatab ta 
sellest võimalikult kiiresti pädevale 
asutusele või asjaomasele liidu asutusele ja 
täpsustab, millist täiendavat teavet või 
milliseid selgitusi oleks vaja.

Or. fr

Muudatusettepanek 303
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 304
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
vajaduse korral ennetavaid meetmeid, et 
kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu 
levitamise eest. Need meetmed peavad 
olema tulemuslikud ja proportsionaalsed 
ning võtma arvesse terroristliku sisuga 
kokkupuutumise riski ja ulatust, kasutajate 
põhiõigusi ning sõna- ja teabevabaduse 
olulisust avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas.

1. Veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
vajaduse korral ennetavaid meetmeid, et 
kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu 
levitamise eest, ilma et see piiraks 
direktiivide 2000/31/EÜ ja 2018/1808/EL 
kohaldamist. Need meetmed peavad olema 
tulemuslikud ja proportsionaalsed ning 
võtma arvesse terroristliku sisuga 
kokkupuutumise riski ja ulatust, kasutajate 
põhiõigusi ning sõna- ja teabevabaduse 
olulisust avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Sabine Verheyen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
vajaduse korral ennetavaid meetmeid, et 
kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu 
levitamise eest. Need meetmed peavad 
olema tulemuslikud ja proportsionaalsed 
ning võtma arvesse terroristliku sisuga 
kokkupuutumise riski ja ulatust, kasutajate 
põhiõigusi ning sõna- ja teabevabaduse 
olulisust avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas.

1. Veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
vajaduse korral ennetavaid meetmeid, et 
kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu, 
mida pädevad asutused on juba selliseks 
tunnistanud, korduva üleslaadimise eest. 
Need meetmed peavad olema tulemuslikud 
ja proportsionaalsed ning võtma arvesse 
terroristliku sisuga kokkupuutumise riski ja 
ulatust, kasutajate põhiõigusi ning sõna- ja 
teabevabaduse olulisust avatud ja 
demokraatlikus ühiskonnas.

Or. de

Muudatusettepanek 306
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
vajaduse korral ennetavaid meetmeid, et 
kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu 
levitamise eest. Need meetmed peavad 
olema tulemuslikud ja proportsionaalsed 
ning võtma arvesse terroristliku sisuga 
kokkupuutumise riski ja ulatust, kasutajate 
põhiõigusi ning sõna- ja teabevabaduse 
olulisust avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas.

1. Veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
vajaduse korral ennetavaid meetmeid, et 
kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu 
levitamise eest. Need meetmed peavad 
olema tulemuslikud, sihipärased ja 
proportsionaalsed ning võtma arvesse 
terroristliku sisuga kokkupuutumise riski ja 
ulatust ning tagama tasakaalu kasutajate 
põhiõiguste ning sõna- ja teabevabaduse 
olulisuse vahel avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus



AM\1176668ET.docx 59/103 PE634.778v01-00

ET

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
vajaduse korral ennetavaid meetmeid, et 
kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu 
levitamise eest. Need meetmed peavad 
olema tulemuslikud ja proportsionaalsed 
ning võtma arvesse terroristliku sisuga 
kokkupuutumise riski ja ulatust, kasutajate 
põhiõigusi ning sõna- ja teabevabaduse 
olulisust avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas.

1. Veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
vajaduse korral ennetavaid meetmeid, et 
kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu 
levitamise eest. Need meetmed peavad 
olema tulemuslikud, sihipärased ja 
proportsionaalsed ning võtma arvesse 
terroristliku sisuga kokkupuutumise riski ja 
ulatust ning tagama tasakaalu kasutajate 
põhiõiguste ning sõna- ja teabevabaduse 
olulisuse vahel avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 308
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõkestada sellise sisu uuesti 
üleslaadimist, mis on varem eemaldatud 
või millele juurdepääs on blokeeritud, sest 
seda loetakse terroristlikuks sisuks;

(a) tõkestada tulemuslikult sellise sisu 
uuesti üleslaadimist, mis on varem 
eemaldatud või millele juurdepääs on 
blokeeritud, sest on kindlaks tehtud, et 
see kannab terroristlikku sõnumit;

Or. en

Muudatusettepanek 309
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõkestada sellise sisu uuesti 
üleslaadimist, mis on varem eemaldatud 
või millele juurdepääs on blokeeritud, sest 
seda loetakse terroristlikuks sisuks;

(a) tõkestada tulemuslikult sellise sisu 
uuesti üleslaadimist, mis on varem 
eemaldatud või millele juurdepääs on 
blokeeritud, sest seda loetakse 
terroristlikuks sisuks;
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Or. en

Muudatusettepanek 310
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) terroristlikku sisu avastada ja see 
kindlaks teha ning see kiiresti eemaldada 
või blokeerida juurdepääs sellele.

(b) terroristlikku sisu avastada ja see 
kindlaks teha ning see kiiresti eemaldada 
või blokeerida juurdepääs sellele, 
sealhulgas eemaldada või blokeerida kas 
osaliselt või tervikuna selline terroristlik 
sisu, mille kohta on tehtud lõplik 
eemaldamiskorraldus.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädev asutus leiab, et võetud 
ennetavad meetmed, millest on antud aru 
vastavalt lõikele 2, ei ole kokkupuutumise 
riski ja ulatuse leevendamiseks ja nendega 
toimetulemiseks piisavad, võib ta taotleda, 
et veebimajutusteenuse pakkuja võtaks 
konkreetseid täiendavaid ennetavaid 
meetmeid. Selle eesmärgi saavutamise 
nimel teeb veebimajutusteenuse pakkuja 
koostööd artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädeva asutusega, et teha kindlaks 
konkreetsed meetmed, mille 
veebimajutusteenuse osutaja peab 
kehtestama, ning panna paika peamised 
eesmärgid ja kriteeriumid ja nende 
rakendamise ajakava.

3. Kui artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädev asutus leiab, et võetud 
ennetavad meetmed, millest on antud aru 
vastavalt lõikele 2, ei ole kokkupuutumise 
riski ja ulatuse leevendamiseks ja nendega 
toimetulemiseks piisavad või asjakohased, 
võib ta taotleda, et veebimajutusteenuse 
pakkuja võtaks konkreetseid täiendavaid 
ennetavaid meetmeid, tingimusel et 
sellised meetmed on proportsionaalsed 
terrorismiohuga, millega teenusepakkuja 
kokku puutub. Selle eesmärgi saavutamise 
nimel teeb veebimajutusteenuse pakkuja 
koostööd artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädeva asutusega, et teha kindlaks 
konkreetsed meetmed, mille 
veebimajutusteenuse osutaja peab 
kehtestama, ning panna paika peamised 
eesmärgid ja kriteeriumid ja nende 
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rakendamise ajakava. Ühtlasi võib pädev 
asutus hoiatada veebimajutusteenuse 
pakkujat juhul, kui võetud meetmetega on 
põhiõigusi ja väljendusvabadust ilmselgelt 
ülemäära rikutud või on põhiõigusi 
ülemäära rikutud võrreldes seatud 
eesmärgi ja terroristliku sisuga 
kokkupuutumise ohu tasemega, eelkõige 
seoses veebisisu automaatse 
tuvastamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 312
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädev asutus leiab, et võetud 
ennetavad meetmed, millest on antud aru 
vastavalt lõikele 2, ei ole kokkupuutumise 
riski ja ulatuse leevendamiseks ja nendega 
toimetulemiseks piisavad, võib ta taotleda, 
et veebimajutusteenuse pakkuja võtaks 
konkreetseid täiendavaid ennetavaid 
meetmeid. Selle eesmärgi saavutamise 
nimel teeb veebimajutusteenuse pakkuja 
koostööd artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädeva asutusega, et teha kindlaks 
konkreetsed meetmed, mille 
veebimajutusteenuse osutaja peab 
kehtestama, ning panna paika peamised 
eesmärgid ja kriteeriumid ja nende 
rakendamise ajakava.

3. Kui artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädev asutus leiab, et võetud 
ennetavad meetmed, millest on antud aru 
vastavalt lõikele 2, on 
ebaproportsionaalsed või ei ole 
kokkupuutumise riski ja ulatuse 
leevendamiseks ja nendega 
toimetulemiseks piisavad, võib ta taotleda, 
et veebimajutusteenuse pakkuja kohandaks 
juba võetud meetmeid või võtaks 
konkreetseid täiendavaid ennetavaid 
meetmeid. Selle eesmärgi saavutamise 
nimel teeb veebimajutusteenuse pakkuja 
koostööd artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädeva asutusega, et teha kindlaks 
muudatused või konkreetsed meetmed, 
mille veebimajutusteenuse osutaja peab 
kehtestama, ning panna paika peamised 
eesmärgid ja kriteeriumid ja nende 
rakendamise ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 313
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädev asutus leiab, et võetud 
ennetavad meetmed, millest on antud aru 
vastavalt lõikele 2, ei ole kokkupuutumise 
riski ja ulatuse leevendamiseks ja nendega 
toimetulemiseks piisavad, võib ta taotleda, 
et veebimajutusteenuse pakkuja võtaks 
konkreetseid täiendavaid ennetavaid 
meetmeid. Selle eesmärgi saavutamise 
nimel teeb veebimajutusteenuse pakkuja 
koostööd artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädeva asutusega, et teha kindlaks 
konkreetsed meetmed, mille 
veebimajutusteenuse osutaja peab 
kehtestama, ning panna paika peamised 
eesmärgid ja kriteeriumid ja nende 
rakendamise ajakava.

3. Kui artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädev asutus leiab, et võetud 
ennetavad meetmed, millest on antud aru 
vastavalt lõikele 2, on 
ebaproportsionaalsed või ei ole 
kokkupuutumise riski ja ulatuse 
leevendamiseks ja nendega 
toimetulemiseks piisavad, võib ta taotleda, 
et veebimajutusteenuse pakkuja kohandaks 
võetud meetmeid või võtaks konkreetseid 
täiendavaid ennetavaid meetmeid. Selle 
eesmärgi saavutamise nimel teeb 
veebimajutusteenuse pakkuja koostööd 
artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva 
asutusega, et teha kindlaks muudatused või 
konkreetsed meetmed, mille 
veebimajutusteenuse osutaja peab 
kehtestama, ning panna paika peamised 
eesmärgid ja kriteeriumid ja nende 
rakendamise ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 314
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kolme kuu jooksul pärast lõikes 
3 osutatud taotluse esitamist ei suudeta 
jõuda kokkuleppele, võib artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus teha otsuse 
kehtestada konkreetsed täiendavad 
vajalikud ja proportsionaalsed ennetavad 
meetmed. Otsuses peab arvestama 
veebimajutusteenuse pakkuja majandusliku 
suutlikkusega ning selliste meetmete 
mõjuga kasutajate põhiõigustele ja sõna- ja 
teabevabaduse olulisusele. Selline otsus 
saadetakse veebimajutusteenuse pakkuja 
peamisesse tegevuskohta või 

4. Kui kolme kuu jooksul pärast lõikes 
3 osutatud taotluse esitamist ei suudeta 
jõuda kokkuleppele, võib artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus teha otsuse 
kehtestada konkreetsed täiendavad 
vajalikud ja proportsionaalsed ennetavad 
meetmed. Otsuses peab arvestama 
veebimajutusteenuse pakkuja majandusliku 
suutlikkusega, eelkõige kui tegu on 
VKEga, ning selliste meetmete mõjuga 
kasutajate põhiõigustele ja sõna- ja 
teabevabaduse olulisusele ning 
terroristliku sisuga kokkupuutumise 
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teenusepakkuja määratud esindajale. 
Veebimajutusteenuse pakkuja annab artikli 
17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva 
asutuse kindlaksmääratud meetmete 
rakendamisest korrapäraselt aru.

ulatuse ja sellise sisu olemusega. Selline 
otsus saadetakse veebimajutusteenuse 
pakkuja peamisesse tegevuskohta või 
teenusepakkuja määratud esindajale. 
Veebimajutusteenuse pakkuja annab artikli 
17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva 
asutuse kindlaksmääratud meetmete 
rakendamisest korrapäraselt aru.

Or. fr

Muudatusettepanek 315
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kolme kuu jooksul pärast lõikes 
3 osutatud taotluse esitamist ei suudeta 
jõuda kokkuleppele, võib artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus teha otsuse 
kehtestada konkreetsed täiendavad 
vajalikud ja proportsionaalsed ennetavad 
meetmed. Otsuses peab arvestama 
veebimajutusteenuse pakkuja majandusliku 
suutlikkusega ning selliste meetmete 
mõjuga kasutajate põhiõigustele ja sõna- ja 
teabevabaduse olulisusele. Selline otsus 
saadetakse veebimajutusteenuse pakkuja 
peamisesse tegevuskohta või 
teenusepakkuja määratud esindajale. 
Veebimajutusteenuse pakkuja annab artikli 
17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva 
asutuse kindlaksmääratud meetmete 
rakendamisest korrapäraselt aru.

4. Kui kolme kuu jooksul pärast lõikes 
3 osutatud taotluse esitamist ei suudeta 
jõuda kokkuleppele, võib artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus teha otsuse 
kehtestada konkreetsed täiendavad 
vajalikud ja proportsionaalsed ennetavad 
meetmed. Otsuses peab arvestama 
veebimajutusteenuse pakkuja majandusliku 
suutlikkusega, veebimajutusteenusega 
tagatava sisu liigi, meetmete tehnilise 
teostatavuse ning selliste meetmete mõjuga 
kasutajate põhiõigustele ja sõna- ja 
teabevabaduse olulisusele. Selline otsus 
saadetakse veebimajutusteenuse pakkuja 
peamisesse tegevuskohta või 
teenusepakkuja määratud esindajale. 
Veebimajutusteenuse pakkuja annab artikli 
17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva 
asutuse kindlaksmääratud meetmete 
rakendamisest korrapäraselt aru.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kolme kuu jooksul pärast lõikes 
3 osutatud taotluse esitamist ei suudeta 
jõuda kokkuleppele, võib artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus teha otsuse 
kehtestada konkreetsed täiendavad 
vajalikud ja proportsionaalsed ennetavad 
meetmed. Otsuses peab arvestama 
veebimajutusteenuse pakkuja majandusliku 
suutlikkusega ning selliste meetmete 
mõjuga kasutajate põhiõigustele ja sõna- ja 
teabevabaduse olulisusele. Selline otsus 
saadetakse veebimajutusteenuse pakkuja 
peamisesse tegevuskohta või 
teenusepakkuja määratud esindajale. 
Veebimajutusteenuse pakkuja annab artikli 
17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva 
asutuse kindlaksmääratud meetmete 
rakendamisest korrapäraselt aru.

4. Kui kolme kuu jooksul pärast lõikes 
3 osutatud taotluse esitamist ei suudeta 
jõuda kokkuleppele, võib artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus teha otsuse 
kehtestada konkreetsed täiendavad 
vajalikud ja proportsionaalsed ennetavad 
meetmed. Otsuses peab arvestama 
veebimajutusteenuse pakkuja majandusliku 
suutlikkusega, veebimajutusteenusega 
tagatava sisu liigi, meetmete tehnilise 
teostatavuse ning selliste meetmete mõjuga 
kasutajate põhiõigustele ja sõna- ja 
teabevabaduse olulisusele. Selline otsus 
saadetakse veebimajutusteenuse pakkuja 
peamisesse tegevuskohta või 
teenusepakkuja määratud esindajale. 
Veebimajutusteenuse pakkuja annab artikli 
17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva 
asutuse kindlaksmääratud meetmete 
rakendamisest korrapäraselt aru.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikleid 6 ja 9 ei kohaldata nende 
teenusepakkujate suhtes, kes osutavad 
pilvetaristuteenuseid, mis seisnevad 
nõudmise korral selliste füüsiliste või 
virtuaalsete ressursside pakkumises, mis 
annavad andmetöötlus- ja salvestustaristu 
võimaluse, mille korral teenusepakkujal ei 
ole õigusi selle kohta, millist sisu 
salvestatakse või kuidas seda töödeldakse 
või tehakse üldsusele kättesaadavaks tema 
klientide või nende klientide 
lõppkasutajate poolt, ning kus 
teenusepakkujal ei ole otsest kontrolli 
eemaldada tema klientide või nende 
klientide lõppkasutajate salvestatud 
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konkreetset sisu.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) halduslikus või kohtulikus korras 
toimuva kontrollimise jaoks,

(a) halduslikus või kohtulikus korras 
toimuva kontrollimise jaoks või kui see on 
asjakohane, õiguskaitsevahendite 
kättesaadavuse tagamiseks,

Or. fr

Muudatusettepanek 319
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) terroriaktide tõkestamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks või nende eest 
süüdistuse esitamiseks.

(b) terroriaktide tõkestamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks või nende eest 
süüdistuse esitamiseks ning üldisemalt 
terrorismi vastu võitlemiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 320
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) artikli 10 kohaselt esitatud 
kaebuste menetlemiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 321
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) artikli 10 kohaselt esitatud 
kaebuste menetlemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Martina Michels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud terroristlikku sisu 
ja sellega seotud andmeid säilitatakse kuus 
kuud. Pädeva asutuse või kohtu taotluse 
korral säilitatakse terroristlikku sisu 
kauem, tingimusel et ja nii kaua kui see on 
vajalik lõike 1 punktis a osutatud 
poolelioleva halduslikus või kohtulikus 
korras toimuva kontrollimise jaoks.

2. Lõikes 1 osutatud terroristlikku sisu 
ja sellega seotud andmeid säilitatakse 
pädeva asutuse või kohtu taotluse korral 
kohtu poolt sätestatud ajavahemiku 
jooksul, tingimusel et ja nii kaua kui see on 
vajalik lõike 1 punktis a osutatud 
poolelioleva halduslikus või kohtulikus 
korras toimuva kontrollimise jaoks.

Or. de

Muudatusettepanek 323
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud terroristlikku sisu 
ja sellega seotud andmeid säilitatakse kuus 
kuud. Pädeva asutuse või kohtu taotluse 
korral säilitatakse terroristlikku sisu 

2. Lõikes 1 osutatud terroristlikku sisu 
ja sellega seotud andmeid säilitatakse kuus 
kuud. Pädeva asutuse või kohtu taotluse 
korral säilitatakse terroristlikku sisu kauem 
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kauem, tingimusel et ja nii kaua kui see on 
vajalik lõike 1 punktis a osutatud 
poolelioleva halduslikus või kohtulikus 
korras toimuva kontrollimise jaoks.

ainult juhul ja nii kaua kui see on vajalik 
lõike 1 punktis a osutatud poolelioleva 
halduslikus või kohtulikus korras toimuva 
kontrollimise jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud terroristlikku sisu 
ja sellega seotud andmeid säilitatakse kuus 
kuud. Pädeva asutuse või kohtu taotluse 
korral säilitatakse terroristlikku sisu 
kauem, tingimusel et ja nii kaua kui see on 
vajalik lõike 1 punktis a osutatud 
poolelioleva halduslikus või kohtulikus 
korras toimuva kontrollimise jaoks.

2. Lõikes 1 osutatud terroristlikku sisu 
ja sellega seotud andmeid säilitatakse kolm 
kuud. Pädeva asutuse või kohtu taotluse 
korral säilitatakse terroristlikku sisu 
kauem, tingimusel et ja nii kaua kui see on 
vajalik lõike 1 punktis a osutatud 
poolelioleva halduslikus või kohtulikus 
korras toimuva kontrollimise jaoks.

Or. en

Selgitus

Sisu säilitamine kuue kuu jooksul on ebaproportsionaalne nõue. 

Muudatusettepanek 325
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud terroristlikku sisu 
ja sellega seotud andmeid säilitatakse kuus 
kuud. Pädeva asutuse või kohtu taotluse 
korral säilitatakse terroristlikku sisu 
kauem, tingimusel et ja nii kaua kui see 
on vajalik lõike 1 punktis a osutatud 
poolelioleva halduslikus või kohtulikus 
korras toimuva kontrollimise jaoks.

2. Lõikes 1 osutatud terroristlikku sisu 
ja sellega seotud andmeid säilitatakse kuus 
kuud. Pädeva asutuse või kohtu taotluse 
korral säilitatakse terroristlikku sisu 
konkreetselt kindlaks määratud pikemaks 
ajaks, tingimusel et see on vajalik lõike 1 
punktis a osutatud poolelioleva halduslikus 
või kohtulikus korras toimuva 
kontrollimise jaoks.
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Or. en

Muudatusettepanek 326
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
esitab oma tingimustes terroristliku sisu 
levitamise vältimise põhimõtted, 
sealhulgas vajaduse korral sisulise 
selgituse ennetavate meetmete toimimise, 
kaasa arvatud automaatsete vahendite 
kasutamise kohta.

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
esitab oma tingimustes terroristliku sisu 
levitamise vältimise põhimõtted, 
sealhulgas vajaduse korral sisulise 
selgituse ennetavate meetmete toimimise, 
eelkõige automaatsete vahendite ja 
algoritmide kasutamise kohta ning selgitab 
üksikasjalikult selliste automaatsete 
vahendite toimimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 327
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
esitab oma tingimustes terroristliku sisu 
levitamise vältimise põhimõtted, 
sealhulgas vajaduse korral sisulise 
selgituse ennetavate meetmete toimimise, 
kaasa arvatud automaatsete vahendite 
kasutamise kohta.

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
esitab oma tingimustes põhimõtted 
pädevate kohtute või sõltumatute 
haldusasutustega koostöö tegemiseks ning 
terroristliku sisu levitamise vältimiseks, 
sealhulgas vajaduse korral sisulise 
selgituse ennetavate meetmete toimimise, 
kaasa arvatud automaatsete vahendite 
kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 328
Yana Toom
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
esitab oma tingimustes terroristliku sisu 
levitamise vältimise põhimõtted, 
sealhulgas vajaduse korral sisulise 
selgituse ennetavate meetmete toimimise, 
kaasa arvatud automaatsete vahendite 
kasutamise kohta.

1. Veebimajutusteenuse pakkuja toob 
oma tingimustes selgelt välja 
ebaseadusliku terroristliku sisu levitamise 
vältimise põhimõtted ning esitab artikli 10 
alusel kehtestatud mehhanismi kirjelduse.

Or. en

Muudatusettepanek 329
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
avaldab igal aastal läbipaistvusaruande 
terroristliku sisu levitamise vastu võetud 
meetmete kohta.

2. Veebimajutusteenuse pakkujad ja 
pädevad asutused ja asjaomased liidu 
asutused avaldavad igal aastal 
läbipaistvusaruande terroristliku sisu 
levitamise vastu võetud meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
avaldab igal aastal läbipaistvusaruande 
terroristliku sisu levitamise vastu võetud 
meetmete kohta.

2. Veebimajutusteenuse pakkujad ja 
pädevad asutused ja liidu asutused 
avaldavad igal aastal läbipaistvusaruande 
terroristliku sisu levitamise vastu võetud 
meetmete kohta.
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Muudatusettepanek 331
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
avaldab igal aastal läbipaistvusaruande 
terroristliku sisu levitamise vastu võetud 
meetmete kohta.

2. Veebimajutusteenuse pakkujad ja 
pädevad asutused avaldavad igal aastal 
läbipaistvusaruande ebaseadusliku 
terroristliku sisu levitamise vastu võetud 
meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 332
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
avaldab igal aastal läbipaistvusaruande 
terroristliku sisu levitamise vastu võetud 
meetmete kohta.

2. Veebimajutusteenuse pakkujad 
avaldavad üldsusele igal aastal 
läbipaistvusaruande terroristliku sisu 
levitamise vastu võetud meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Läbipaistvusaruanded peavad 
sisaldama vähemalt järgmist teavet:

3. Veebimajutusteenuse pakkujate 
avaldatavad läbipaistvusaruanded peavad 
sisaldama vähemalt järgmist teavet:
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Muudatusettepanek 334
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Läbipaistvusaruanded peavad 
sisaldama vähemalt järgmist teavet:

3. Veebimajutusteenuse pakkujate 
avaldatavad läbipaistvusaruanded peavad 
sisaldama vähemalt järgmist teavet:

Or. en

Muudatusettepanek 335
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teave selle kohta, millised on 
veebimajutusteenuse pakkuja meetmed 
seoses terroristliku sisu avastamise, 
kindlakstegemise ja eemaldamisega;

(a) teave selle kohta, millised on 
veebimajutusteenuse pakkuja meetmed 
seoses terroristliku sisu avastamise, 
kindlakstegemise ja eemaldamisega või, 
kui eemaldamine ei ole võimalik või 
asjakohane, terroristlikule veebisisule 
juurdepääsu blokeerimisega, täpsustades 
võimaluse korral, miks valiti ühe 
lahenduse asemel teine;

Or. fr

Muudatusettepanek 336
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teave selle kohta, millised on 
veebimajutusteenuse pakkuja meetmed 

(a) teave selle kohta, millised on 
veebimajutusteenuse pakkuja meetmed 
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seoses terroristliku sisu avastamise, 
kindlakstegemise ja eemaldamisega;

seoses ebaseadusliku terroristliku sisu 
avastamise, kindlakstegemise ja 
eemaldamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 337
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave selle kohta, millised on 
veebimajutusteenuse pakkuja meetmed, et 
tõkestada sellise sisu uuesti üleslaadimist, 
mis on varem eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, sest seda 
loetakse terroristlikuks sisuks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 338
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave selle kohta, millised on 
veebimajutusteenuse pakkuja meetmed, et 
tõkestada sellise sisu uuesti üleslaadimist, 
mis on varem eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, sest seda 
loetakse terroristlikuks sisuks;

(b) teave selle kohta, millised on 
veebimajutusteenuse pakkuja meetmed, et 
tõkestada sellise sisu uuesti üleslaadimist, 
mis on varem eemaldatud või juhul, kui 
eemaldamine ei olnud võimalik või 
asjakohane, millele juurdepääs on 
blokeeritud, sest seda loetakse 
terroristlikuks sisuks;

Or. fr

Muudatusettepanek 339
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave selle kohta, millised on 
veebimajutusteenuse pakkuja meetmed, et 
tõkestada sellise sisu uuesti üleslaadimist, 
mis on varem eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, sest seda 
loetakse terroristlikuks sisuks;

(b) üksikasjalik teave selle kohta, 
millised on veebimajutusteenuse pakkuja 
meetmed, et tõkestada sellise sisu uuesti 
üleslaadimist, mis on varem eemaldatud 
või millele juurdepääs on blokeeritud, sest 
seda loetakse terroristlikuks sisuks;

Or. en

Muudatusettepanek 340
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nende terroristliku sisu ühikute arv, 
mis on eemaldatud või millele juurdepääs 
on blokeeritud vastavalt kas 
eemaldamiskorralduse, esildise või 
ennetavate meetmete kohaselt;

(c) nende terroristliku sisu ühikute arv, 
mis on eemaldatud või juhul, kui 
eemaldamine ei olnud võimalik või 
asjakohane, millele juurdepääs on 
blokeeritud vastavalt kas 
eemaldamiskorralduse, esildise või 
ennetavate meetmete kohaselt;

Or. fr

Muudatusettepanek 341
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nende terroristliku sisu ühikute arv, 
mis on eemaldatud või millele juurdepääs 
on blokeeritud vastavalt kas 
eemaldamiskorralduse, esildise või 
ennetavate meetmete kohaselt;

(c) nende ebaseadusliku terroristliku 
sisu ühikute arv, mis on eemaldatud või 
millele juurdepääs on blokeeritud vastavalt 
kas eemaldamiskorralduse, esildise või 
ennetavate meetmete kohaselt;
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Muudatusettepanek 342
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nende terroristliku sisu ühikute arv, 
mis on eemaldatud või millele juurdepääs 
on blokeeritud vastavalt kas 
eemaldamiskorralduse, esildise või 
ennetavate meetmete kohaselt;

(c) nende ebaseadusliku terroristliku 
sisu ühikute arv, mis on eemaldatud või 
millele juurdepääs on blokeeritud vastavalt 
kas eemaldamiskorralduse või täiendavate 
meetmete kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 343
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ülevaade kaebuste esitamise 
menetlustest ja nende tagajärjed.

(d) ülevaade kaebuste esitamise ja 
õiguskaitsemenetlustest ja nende tõhususe 
hindamine.

Or. en

Muudatusettepanek 344
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ülevaade kaebuste esitamise 
menetlustest ja nende tagajärjed.

(d) ülevaade kaebuste esitamise ja 
õiguskaitsemenetlustest ja nende tõhususe 
hindamine.

Or. en



AM\1176668ET.docx 75/103 PE634.778v01-00

ET

Muudatusettepanek 345
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevate asutuste ja asjakohaste liidu 
asutuste läbipaistvusaruanded sisaldavad 
teavet eemaldamiskorralduste arvu ja 
esildiste arvu kohta ning vastavalt artiklile 
7 terroriaktide tõkestamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks või nende eest 
süüdistuse esitamiseks säilitatud 
terroristliku sisu kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaitsemeetmed seoses ennetavate 
meetmete kasutamise ja rakendamisega

Kaitsemeetmed seoses täiendavate 
meetmete kasutamise ja rakendamisega

Or. en

Muudatusettepanek 347
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
kasutab enda talletatava veebisisu puhul 
automaatseid vahendeid vastavalt 
käesolevale määrusele, peab ta pakkuma 
mõjusaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid 

1. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
kasutab enda talletatava veebisisu puhul 
automaatseid vahendeid vastavalt 
käesolevale määrusele, peab ta pakkuma 
mõjusaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid 
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tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud 
otsused, eelkõige terroristlikuks peetava 
sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi 
põhjendatud.

tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud 
otsused, eelkõige terroristlikuks peetava 
sisu eemaldamise või juhul, kui 
eemaldamine ei ole võimalik või 
asjakohane, sellele juurdepääsu 
blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi 
põhjendatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 348
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
kasutab enda talletatava veebisisu puhul 
automaatseid vahendeid vastavalt 
käesolevale määrusele, peab ta pakkuma 
mõjusaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid 
tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud 
otsused, eelkõige terroristlikuks peetava 
sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi 
põhjendatud.

1. Kui veebimajutusteenuse pakkujad 
kasutavad enda talletatava veebisisu puhul 
automaatseid vahendeid vastavalt 
käesolevale määrusele, peavad ta pakkuma 
mõjusaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid 
tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud 
otsused, eelkõige terroristlikuks peetava 
sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi 
põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 349
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
kasutab enda talletatava veebisisu puhul 
automaatseid vahendeid vastavalt 
käesolevale määrusele, peab ta pakkuma 
mõjusaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid 
tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud 
otsused, eelkõige terroristlikuks peetava 
sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu 

1. Kui veebimajutusteenuse pakkujad 
kasutavad enda talletatava veebisisu puhul 
automaatseid vahendeid vastavalt 
käesolevale määrusele, peab ta pakkuma 
mõjusaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid 
tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud 
otsused, eelkõige terroristlikuks peetava 
sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu 
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blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi 
põhjendatud.

blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi 
põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 350
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
kasutab enda talletatava veebisisu puhul 
automaatseid vahendeid vastavalt 
käesolevale määrusele, peab ta pakkuma 
mõjusaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid 
tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud 
otsused, eelkõige terroristlikuks peetava 
sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi 
põhjendatud.

1. Kui veebimajutusteenuse pakkujad 
kasutavad enda talletatava veebisisu puhul 
vahendeid vastavalt käesolevale määrusele, 
peab ta pakkuma mõjusaid kaitsemeetmeid 
tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud 
otsused, eelkõige ebaseaduslikuks ja 
terroristlikuks peetava sisu eemaldamise 
või sellele juurdepääsu blokeerimise 
otsused, on täpsed ja hästi põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eeskätt peavad kaitsemeetmed 
inimeste teostatavat jälgimist ja kontrolli 
siis, kui see on asjakohane, ja igal juhul 
siis, kui on tarvis üksikasjalikku hindamist, 
et teha kindlaks, kas tegemist on 
terroristliku sisuga.

2. Kaitsemeetmed seisnevad eelkõige 
inimeste teostatavas jälgimises ja 
kontrollimises, kas sisu eemaldamise 
korraldus või sisule juurdepääsu 
tõkestamine on asjakohane, võttes eelkõige 
arvesse sõna- ja teabevabadust. Inimeste 
teostatav jälgimine on nõutav, kui on 
tarvis üksikasjalikku hindamist, et teha 
kindlaks, kas tegemist on terroristliku 
sisuga.

Or. en
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Muudatusettepanek 352
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eeskätt peavad kaitsemeetmed 
inimeste teostatavat jälgimist ja kontrolli 
siis, kui see on asjakohane, ja igal juhul 
siis, kui on tarvis üksikasjalikku hindamist, 
et teha kindlaks, kas tegemist on 
terroristliku sisuga.

2. Kaitsemeetmed seisnevad eelkõige 
inimeste teostatavas jälgimises ja 
kontrollimises, kas sisu eemaldamise 
korraldus või sisule juurdepääsu 
tõkestamine on asjakohane, võttes eelkõige 
arvesse sõna- ja teabevabadust. Inimeste 
teostatav jälgimine on nõutav, kui on 
tarvis üksikasjalikku hindamist, et teha 
kindlaks, kas tegemist on terroristliku 
sisuga.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eeskätt peavad kaitsemeetmed 
inimeste teostatavat jälgimist ja kontrolli 
siis, kui see on asjakohane, ja igal juhul 
siis, kui on tarvis üksikasjalikku 
hindamist, et teha kindlaks, kas tegemist 
on terroristliku sisuga.

2. Eeskätt peavad kaitsemeetmed 
inimeste teostatavat jälgimist ja kontrolli, 
et teha kindlaks, kas tegemist on 
ebaseadusliku terroristliku sisuga.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eeskätt peavad kaitsemeetmed 
inimeste teostatavat jälgimist ja kontrolli 
siis, kui see on asjakohane, ja igal juhul 
siis, kui on tarvis üksikasjalikku hindamist, 
et teha kindlaks, kas tegemist on 
terroristliku sisuga.

2. Eeskätt peavad kaitsemeetmed 
hõlmama inimeste teostatavat jälgimist ja 
kontrolli siis, kui see on asjakohane, ja igal 
juhul siis, kui on tarvis üksikasjalikku 
hindamist, et teha kindlaks, kas tegemist on 
terroristliku sisuga.

Or. fr

Muudatusettepanek 355
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 Veebimajutusteenuse pakkuja 
kehtestab mõjusad ja juurdepääsetavad 
mehhanismid, millele toetudes saab 
sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on 
eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on 
blokeeritud artikli 5 kohase esildise või 
artikli 6 kohaste ennetavate meetmete 
tõttu, esitada kaebuse 
veebimajutusteenuse pakkuja tegevuse 
kohta ja nõuda sisu taastamist.

10 Kaebuste esitamise ja 
õiguskaitsekord

Or. en

Muudatusettepanek 356
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaebuste lahendamise mehhanism Kaebuste esitamise ja õiguskaitsekord

Or. en

Muudatusettepanek 357
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Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kehtestab mõjusad ja juurdepääsetavad 
mehhanismid, millele toetudes saab 
sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on 
eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on 
blokeeritud artikli 5 kohase esildise või 
artikli 6 kohaste ennetavate meetmete tõttu, 
esitada kaebuse veebimajutusteenuse 
pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu 
taastamist.

1. Ilma et see piiraks 
õiguskaitsevahendite, sealhulgas 
sisuteenuse pakkujatele siseriikliku õiguse 
kohaselt kättesaadavate 
õiguskaitsevahendite kasutamist, 
kehtestavad veebimajutusteenuse 
pakkujad mõjusad ja juurdepääsetavad 
mehhanismid, millele toetudes saab 
sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on 
eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on 
blokeeritud artikli 5 kohase esildise või 
artikli 6 kohaste ennetavate meetmete tõttu, 
esitada põhjendatud kaebuse 
veebimajutusteenuse pakkuja tegevuse 
kohta ja nõuda sisu taastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kehtestab mõjusad ja juurdepääsetavad 
mehhanismid, millele toetudes saab 
sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on 
eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on 
blokeeritud artikli 5 kohase esildise või 
artikli 6 kohaste ennetavate meetmete 
tõttu, esitada kaebuse veebimajutusteenuse 
pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu 
taastamist.

1. Veebimajutusteenuse pakkujad 
kehtestavad mõjusad ja juurdepääsetavad 
mehhanismid, millele toetudes saab 
sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on 
eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on 
blokeeritud määruse (EL) 2016/794 artikli 
4 punkti m kohase esildise, eelnimetatud 
määruse artikli 4 kohase 
eemaldamiskorralduse või täiendavate 
meetmete tõttu, esitada kaebuse 
veebimajutusteenuse pakkuja tegevuse 
kohta ja nõuda sisu taastamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 359
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kehtestab mõjusad ja juurdepääsetavad 
mehhanismid, millele toetudes saab 
sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on 
eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on 
blokeeritud artikli 5 kohase esildise või 
artikli 6 kohaste ennetavate meetmete tõttu, 
esitada kaebuse veebimajutusteenuse 
pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu 
taastamist.

1. Asjaomased liidu tasandi asutused 
ja pädevad asutused kehtestavad koostöös 
veebimajutusteenuse pakkujatega 
mõjusad ja juurdepääsetavad mehhanismid, 
millele toetudes saavad sisuteenuse 
pakkujad, kelle sisu on eemaldatud või 
kelle sisule juurdepääs on blokeeritud 
artikli 5 kohase esildise või artikli 6 
kohaste ennetavate meetmete tõttu, esitada 
kaebuse veebimajutusteenuse pakkuja 
tegevuse kohta ja nõuda sisu taastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 360
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kehtestab mõjusad ja juurdepääsetavad 
mehhanismid, millele toetudes saab 
sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on 
eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on 
blokeeritud artikli 5 kohase esildise või 
artikli 6 kohaste ennetavate meetmete tõttu, 
esitada kaebuse veebimajutusteenuse 
pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu 
taastamist.

1. Veebimajutusteenuse pakkujad 
kehtestavad mõjusad ja hõlpsasti 
juurdepääsetavad mehhanismid, mis 
võimaldavad reageerida mõistliku 
ajavahemiku jooksul ja millele toetudes 
saab sisuteenuse pakkujad, kelle sisu on 
eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on 
blokeeritud artikli 5 kohase esildise või 
artikli 6 kohaste ennetavate meetmete tõttu, 
esitada kaebuse veebimajutusteenuse 
pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu 
taastamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 361
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Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kehtestab mõjusad ja juurdepääsetavad 
mehhanismid, millele toetudes saab 
sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on 
eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on 
blokeeritud artikli 5 kohase esildise või 
artikli 6 kohaste ennetavate meetmete tõttu, 
esitada kaebuse veebimajutusteenuse 
pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu 
taastamist.

1. Veebimajutusteenuse pakkujad 
kehtestavad kiired, mõjusad ja 
juurdepääsetavad kaebuste esitamise ja 
õiguskaitsemehhanismid, millele toetudes 
saab sisuteenuse pakkujad, kelle sisu on 
eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on 
blokeeritud artikli 5 kohase esildise või 
artikli 6 kohaste ennetavate meetmete tõttu, 
esitada põhjendatud kaebuse 
veebimajutusteenuse pakkuja tegevuse 
kohta ja nõuda sisu taastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 362
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kehtestab mõjusad ja juurdepääsetavad 
mehhanismid, millele toetudes saab 
sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on 
eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on 
blokeeritud artikli 5 kohase esildise või 
artikli 6 kohaste ennetavate meetmete tõttu, 
esitada kaebuse veebimajutusteenuse 
pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu 
taastamist.

1. Veebimajutusteenuse pakkujad 
kehtestavad kiired, mõjusad ja 
juurdepääsetavad kaebuste esitamise ja 
õiguskaitsemehhanismid, millele toetudes 
saavad sisuteenuse pakkujad, kelle sisu on 
eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on 
blokeeritud artikli 5 kohase esildise või 
artikli 6 kohaste ennetavate meetmete tõttu, 
esitada kaebuse veebimajutusteenuse 
pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu 
taastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 363
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
vaatab kõik saadud kaebused kiiresti läbi 
ja kui sisu eemaldamine või juurdepääsu 
blokeerimine sellele oli alusetu, taastab 
sisu ilma põhjendamatu viivituseta. Ta 
teavitab kaebuse esitajat läbivaatamise 
tulemustest.

2. Veebimajutusteenuse pakkujad 
vaatavad kõik saadud kaebused kiiresti läbi 
ja kui sisu eemaldamine või juurdepääsu 
blokeerimine sellele oli alusetu, taastavad 
sisu ilma põhjendamatu viivituseta. Kui 
uurimise lõpetamisel ilmneb, et 
eemaldamine või juurdepääsu 
blokeerimine ei olnud põhjendatud, 
teavitavad nad sellest kaebuse esitajat. Kui 
kontrollimisel jõutakse järeldusele, et 
eemaldamine või juurdepääsu 
blokeerimine on tegelikult õigustatud, 
hindab teenuseosutaja vajadust esitada 
taotlejale põhjendus, eelkõige seoses mis 
tahes juriidilise 
konfidentsiaalsuskohustusega, mis on 
seotud terrorismivastase võitlusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 364
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Eespool osutatud kaebuste 
esitamise mehhanism ei piira taotlejale 
kohaldatava siseriikliku õiguse alusel 
võimaldatud mis tahes 
õiguskaitsevahendite kasutamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 365
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
on terroristliku sisu eemaldanud või 
juurdepääsu sellele blokeerinud, teeb ta 
sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks teabe 
terroristliku sisu eemaldamise või sellele 
juurdepääsu blokeerimise kohta.

1. Kui veebimajutusteenuse pakkujad 
on terroristliku sisu eemaldanud või juhul, 
kui eemaldamine ei ole võimalik ega 
asjakohane, juurdepääsu sellele 
blokeerinud, teevad nad sisuteenuse 
pakkujale kättesaadavaks teabe terroristliku 
sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 366
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
on terroristliku sisu eemaldanud või 
juurdepääsu sellele blokeerinud, teeb ta 
sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks teabe 
terroristliku sisu eemaldamise või sellele 
juurdepääsu blokeerimise kohta.

1. Kui veebimajutusteenuse pakkujad 
on ebaseadusliku terroristliku sisu 
eemaldanud või juurdepääsu sellele 
blokeerinud, teevad ta sisuteenuse 
pakkujale kättesaadavaks teabe 
ebaseadusliku terroristliku sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
on terroristliku sisu eemaldanud või 
juurdepääsu sellele blokeerinud, teeb ta 
sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks teabe 
terroristliku sisu eemaldamise või sellele 
juurdepääsu blokeerimise kohta.

1. Kui veebimajutusteenuse pakkujad 
on terroristliku sisu eemaldanud või 
juurdepääsu sellele blokeerinud, teevad ta 
sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks teabe 
terroristliku sisu eemaldamise või sellele 
juurdepääsu blokeerimise kohta 24 tunni 
jooksul.
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Or. en

Muudatusettepanek 368
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sisuteenuse pakkuja taotluse korral 
teavitab veebimajutusteenuse pakkuja 
sisuteenuse pakkujat sisu eemaldamise või 
sellele juurdepääsu blokeerimise põhjustest 
ja otsuse vaidlustamise võimalustest.

2. Sisuteenuse pakkuja taotluse korral 
teavitab veebimajutusteenuse pakkuja 
sisuteenuse pakkujat sisu eemaldamise või 
sellele juurdepääsu blokeerimise põhjustest 
ja otsuse vaidlustamise võimalustest, 
järgides sealjuures kõiki seadusega 
kehtestatud konfidentsiaalsusnõudeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 369
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sisuteenuse pakkuja taotluse 
korral teavitab veebimajutusteenuse 
pakkuja sisuteenuse pakkujat sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise põhjustest ja otsuse 
vaidlustamise võimalustest.

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
teavitab sisuteenuse pakkujat sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise põhjustest ja otsuse 
vaidlustamise võimalustest.

Or. en

Muudatusettepanek 370
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sisuteenuse pakkuja taotluse 2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
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korral teavitab veebimajutusteenuse 
pakkuja sisuteenuse pakkujat sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise põhjustest ja otsuse 
vaidlustamise võimalustest.

teavitab sisuteenuse pakkujat sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise põhjustest ja otsuse 
vaidlustamise võimalustest.

Or. en

Muudatusettepanek 371
Martina Michels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende pädevatel 
asutustel on vajalik võimekus ja piisavad 
ressursid, et saavutada eesmärgid ja täita 
kohustused, mis tulenevad käesolevast 
määrusest.

Liikmesriigid tagavad, et nende pädevatel 
õigusasutustel on vajalik võimekus ja 
piisavad ressursid, et saavutada eesmärgid 
ja täita kohustused, mis tulenevad 
käesolevast määrusest.

Or. de

Muudatusettepanek 372
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Kui sisu on kõrvaldatud või sellele 
juurdepääs on blokeeritud artikli 4 kohase 
eemaldamiskorralduse, artikli 5 kohase 
esildise või artikli 6 kohaste ennetavate 
meetmete korral, võib asjaomane infosisu 
pakkuja algatada igal ajal 
kohtumenetluse, taotledes sisu taastamist. 
Kohtumenetluse algatamine ei sõltu 
artiklis 10 osutatud kaebuste esitamise 
mehhanismide käivitamisest.

Or. en
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Muudatusettepanek 373
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide pädevad asutused 
jagavad eemaldamiskorralduste ja esildiste 
küsimustes teavet, koordineerivad ja teevad 
koostööd omavahel ning vajaduse korral 
asjaomaste liidu asutustega (näiteks 
Europoliga), et vältida topelttööd, 
parandada koordineerimist ja vältida 
sekkumist teistes liikmesriikides 
toimuvatesse uurimistesse.

1. Kui see on vajalik, jagavad 
liikmesriikide pädevad asutused 
eemaldamiskorralduste ja esildiste 
küsimustes teavet, koordineerivad ja teevad 
koostööd omavahel ning vajaduse korral 
asjaomaste liidu asutustega (näiteks 
Europoliga), et vältida topelttööd, 
parandada koordineerimist ja vältida 
sekkumist teistes liikmesriikides 
toimuvatesse uurimistesse.

Or. fr

Muudatusettepanek 374
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide pädevad asutused 
jagavad eemaldamiskorralduste ja esildiste 
küsimustes teavet, koordineerivad ja teevad 
koostööd omavahel ning vajaduse korral 
asjaomaste liidu asutustega (näiteks 
Europoliga), et vältida topelttööd, 
parandada koordineerimist ja vältida 
sekkumist teistes liikmesriikides 
toimuvatesse uurimistesse.

1. Liikmesriikide pädevad asutused 
jagavad eemaldamiskorralduste küsimustes 
teavet, koordineerivad ja teevad koostööd 
omavahel ning vajaduse korral asjaomaste 
liidu asutustega (näiteks Europoliga), et 
vältida topelttööd, parandada 
koordineerimist ja vältida sekkumist teistes 
liikmesriikides toimuvatesse uurimistesse.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 13 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 5 kohaste esildiste 
töötlemine ja nende kohta käiv tagasiside;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 376
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koostöö, et teha kindlaks ja 
rakendada artikli 6 kohased ennetavad 
meetmed.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 377
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
saab teadlikuks mis tahes 
tõendusmaterjalist terroriakti kohta, 
teavitab ta sellest viivitamata asjaomases 
liikmesriigis kuritegude uurimise ja nende 
eest süüdistuse esitamisega tegelevat 
pädevat asutust või artikli 14 lõike 2 
kohaselt tegutsevat kontaktpunkti 
liikmesriigis, kus on tema peamine 
tegevuskoht või esindaja. Kahtluste korral 
võib veebimajutusteenuse pakkuja edastada 
selle teabe Europolile asjakohaste 
järelmeetmete võtmiseks.

4. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
saab teadlikuks mis tahes 
tõendusmaterjalist terroriakti kohta või 
kahtlustusest võimaliku seose kohta 
terroriaktiga, teavitab ta sellest viivitamata 
asjaomases liikmesriigis kuritegude 
uurimise ja nende eest süüdistuse 
esitamisega tegelevat pädevat asutust või 
artikli 14 lõike 2 kohaselt tegutsevat 
kontaktpunkti liikmesriigis, kus on tema 
peamine tegevuskoht või esindaja. 
Kahtluste korral võib veebimajutusteenuse 
pakkuja edastada selle teabe Europolile 
asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 378
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
saab teadlikuks mis tahes 
tõendusmaterjalist terroriakti kohta, 
teavitab ta sellest viivitamata asjaomases 
liikmesriigis kuritegude uurimise ja nende 
eest süüdistuse esitamisega tegelevat 
pädevat asutust või artikli 14 lõike 2 
kohaselt tegutsevat kontaktpunkti 
liikmesriigis, kus on tema peamine 
tegevuskoht või esindaja. Kahtluste korral 
võib veebimajutusteenuse pakkuja edastada 
selle teabe Europolile asjakohaste 
järelmeetmete võtmiseks.

4. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
saab teadlikuks terroriakti põhjustatud 
otsesest ohust elule või eludele, teavitab ta 
sellest viivitamata asjaomases liikmesriigis 
kuritegude uurimise ja nende eest 
süüdistuse esitamisega tegelevat pädevat 
asutust või artikli 14 lõike 2 kohaselt 
tegutsevat kontaktpunkti liikmesriigis, kus 
on tema peamine tegevuskoht või esindaja. 
Kahtluste korral võib veebimajutusteenuse 
pakkuja edastada selle teabe Europolile 
asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
saab teadlikuks mis tahes 
tõendusmaterjalist terroriakti kohta, 
teavitab ta sellest viivitamata asjaomases 
liikmesriigis kuritegude uurimise ja nende 
eest süüdistuse esitamisega tegelevat 
pädevat asutust või artikli 14 lõike 2 
kohaselt tegutsevat kontaktpunkti 
liikmesriigis, kus on tema peamine 
tegevuskoht või esindaja. Kahtluste korral 
võib veebimajutusteenuse pakkuja edastada 
selle teabe Europolile asjakohaste 
järelmeetmete võtmiseks.

4. Kui veebimajutusteenuse pakkujad 
saavad teadlikuks mis tahes 
tõendusmaterjalist terroriakti kohta, 
teavitavad ta sellest viivitamata asjaomases 
liikmesriigis kuritegude uurimise ja nende 
eest süüdistuse esitamisega tegelevat 
pädevat asutust või artikli 14 lõike 2 
kohaselt tegutsevat kontaktpunkti 
liikmesriigis, kus on nende peamine 
tegevuskoht või esindaja. Kahtluste korral 
võib veebimajutusteenuse pakkuja edastada 
selle teabe Europolile asjakohaste 
järelmeetmete võtmiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 380
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja loob 
kontaktpunkti, mille kaudu võtta 
elektrooniliselt vastu eemaldamiskorraldusi 
ja esildisi ning tagada nende kiire 
töötlemine vastavalt artiklitele 4 ja 5. Ta 
tagab, et teave selle kohta on avalikult 
kättesaadav.

1. Veebimajutusteenuse pakkujad 
loovad kontaktpunkti, mille kaudu võtta 
elektrooniliselt vastu eemaldamiskorraldusi 
ja esildisi ning tagada nende kiire 
töötlemine vastavalt artiklitele 4 ja 5. Nad 
tagavad, et teave selle kohta on avalikult 
kättesaadav. Veebimajutusteenuse 
pakkujad seavad võimaluse korral, 
eelkõige oma finantssuutlikkust silmas 
pidades sisse hädaabinumbri või 
kontaktnumbri, mis on päeva jooksul 
võimalikult palju tunde kättesaadav.

Or. fr

Muudatusettepanek 381
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja loob 
kontaktpunkti, mille kaudu võtta 
elektrooniliselt vastu eemaldamiskorraldusi 
ja esildisi ning tagada nende kiire 
töötlemine vastavalt artiklitele 4 ja 5. Ta 
tagab, et teave selle kohta on avalikult 
kättesaadav.

1. Veebimajutusteenuse pakkujad 
loovad kontaktpunkti, mille kaudu võtta 
elektrooniliselt vastu eemaldamiskorraldusi 
ning tagada nende kiire töötlemine 
vastavalt artiklile 4. Nad tagavad, et teave 
selle kohta on avalikult kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teabes tuleb ära 
märkida määruses 1/58 nimetatud liidu 
ametlikud keeled, milles võib 
kontaktpunkti poole pöörduda ja mida 
kasutatakse edasiseks suhtlemiseks artiklite 
4 ja 5 kohaste eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puhul. Nende keelte hulka peab 
kuuluma vähemalt üks selle liikmesriigi 
ametlik keel, kus asub veebimajutusteenuse 
pakkuja peamine tegevuskoht või kus elab 
või tegutseb tema artiklis 16 osutatud 
esindaja.

2. Lõikes 1 osutatud teabes tuleb ära 
märkida määruses 1/58 nimetatud liidu 
ametlikud keeled, milles võib 
kontaktpunkti poole pöörduda ja mida 
kasutatakse edasiseks suhtlemiseks artiklite 
4 ja 5 kohaste eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puhul. Nende keelte hulka peab 
kuuluma vähemalt üks selle liikmesriigi 
ametlik keel, kus asub veebimajutusteenuse 
pakkuja peamine tegevuskoht või kus elab 
või tegutseb tema artiklis 16 osutatud 
esindaja., ning võimalikult suures osas 
üks Euroopa Liidu institutsioonide 
suhtluskeeltest, milleks on inglise, saksa 
või prantsuse keel.

Or. fr

Muudatusettepanek 383
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teabes tuleb ära 
märkida määruses 1/58 nimetatud liidu 
ametlikud keeled, milles võib 
kontaktpunkti poole pöörduda ja mida 
kasutatakse edasiseks suhtlemiseks 
artiklite 4 ja 5 kohaste 
eemaldamiskorralduste ja esildiste puhul. 
Nende keelte hulka peab kuuluma 
vähemalt üks selle liikmesriigi ametlik 
keel, kus asub veebimajutusteenuse 
pakkuja peamine tegevuskoht või kus elab 
või tegutseb tema artiklis 16 osutatud 
esindaja.

2. Lõikes 1 osutatud teabes tuleb ära 
märkida määruses 1/58 nimetatud liidu 
ametlikud keeled, milles võib 
kontaktpunkti poole pöörduda ja mida 
kasutatakse edasiseks suhtlemiseks artikli 
4 kohaste eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puhul. Nende keelte hulka peab 
kuuluma vähemalt üks selle liikmesriigi 
ametlik keel, kus asub veebimajutusteenuse 
pakkuja peamine tegevuskoht või kus elab 
või tegutseb tema artiklis 16 osutatud 
esindaja.

Or. en

Muudatusettepanek 384
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Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklite 6, 18 ja 21 kohaldamisel 
kuulub jurisdiktsioon liikmesriigile, kus on 
veebimajutusteenuse pakkuja peamine 
tegevuskoht. Kui veebimajutusteenuse 
pakkuja peamine tegevuskoht ei ole üheski 
liikmesriigis, loetakse ta selle liikmesriigi 
jurisdiktsiooni alla kuuluvaks, kus elab või 
tegutseb tema artiklis 16 osutatud esindaja.

1. Artiklite 6, 18 ja 21 kohaldamisel 
kuulub jurisdiktsioon liikmesriigile, kus on 
veebimajutusteenuse pakkuja peamine 
tegevuskoht. Kui veebimajutusteenuse 
pakkuja peamine tegevuskoht ei ole üheski 
liikmesriigis, loetakse ta selle liikmesriigi 
jurisdiktsiooni alla kuuluvaks, kus elab või 
tegutseb tema artiklis 16 osutatud esindaja. 
Artiklite 4 ja 5 kohaldamisel on 
jurisdiktsioon igal liikmesriigil, sõltumata 
sellest, kus on veebimajutusteenuse 
pakkuja peamine tegevuskoht või kus 
asub tema määratud esindaja.

Or. en

Selgitus

Kehtestatakse põhimõte, et kõigil liikmesriikidel peaks olema õigus väljastada 
väljasaatmiskorraldus otse veebimajutusteenuse pakkujale, olenemata sellest, kus see on 
registreeritud.

Muudatusettepanek 385
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Veebimajutusteenuse pakkuja 
teatab määramisest esindaja elu- või 
tegutsemiskoha liikmesriigi artikli 17 lõike 
1 punktis d osutatud pädevale asutusele. 
Teave esindaja kohta tehakse avalikult 
kättesaadavaks.

4. Veebimajutusteenuse pakkuja 
teatab määramisest esindaja elu- või 
tegutsemiskoha liikmesriigi artikli 17 lõike 
1 punktis d osutatud pädevale asutusele. 
Teave esindaja kohta tehakse avalikult 
kättesaadavaks ja seda ajakohastatakse 
korrapäraselt. Samadel tingimustel 
teavitab veebimajutusteenuse pakkuja 
pädevat asutust mis tahes seadusliku 
esindaja muutumisest nii kiiresti kui 
võimalik. Samuti ajakohastab 
veebimajutusteenuse pakkuja 
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kontaktpunkti käsitlevat teavet 
korrapäraselt ja teavitab liikmesriigi 
määratud pädevat asutust võimalikult 
kiiresti kõigist muudatustest.

Or. fr

Muudatusettepanek 386
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab asutuse või 
asutused, kelle pädevusse kuulub:

1. Iga liikmesriik määrab sõltumatu 
asutuse või asutused, kelle pädevusse 
kuulub:

Or. en

Muudatusettepanek 387
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab asutuse või 
asutused, kelle pädevusse kuulub:

1. Iga liikmesriik määrab ühe asutuse, 
kelle pädevusse kuulub:

Or. en

Muudatusettepanek 388
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab asutuse või 
asutused, kelle pädevusse kuulub:

1. Iga liikmesriik määrab ühe asutuse, 
kelle pädevusse kuulub:
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Or. en

Muudatusettepanek 389
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) terroristliku sisu avastamine, 
kindlakstegemine ja sellekohase esildise 
tegemine veebimajutusteenuse pakkujale 
vastavalt artiklile 5;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 390
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ennetavate meetmete rakendamise 
jälgimine vastavat artiklile 6;

(c) ennetavate meetmete määratlemise 
ja rakendamise jälgimine vastavat artiklile 
6;

Or. fr

Muudatusettepanek 391
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ennetavate meetmete rakendamise 
jälgimine vastavat artiklile 6;

(c) ennetavate meetmete kohaldamise 
jälgimine vastavat artiklile 6;

Or. en
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Muudatusettepanek 392
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ennetavate meetmete rakendamise 
jälgimine vastavat artiklile 6;

(c) ennetavate meetmete rakendamise 
jälgimine;

Or. en

Muudatusettepanek 393
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et „pädev asutus“ 
on kohalik, riiklik või rahvusvaheline 
kohtuorgan, kellel on pädevus väljastada, 
jõustada ja muuta siduvaid õiguslikke 
korraldusi nende vastavates 
jurisdiktsioonides.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et „pädev 
asutus” on riiklik või rahvusvaheline 
asutus, kellel on pädevus väljastada, 
jõustada ja muuta siduvaid õiguslikke 
korraldusi nende vastavates 
jurisdiktsioonides.
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Or. en

Muudatusettepanek 395
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid määravad eespool 
osutatud ülesannete jaotuse nende 
määratud pädevate asutuste vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 396
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) artikli 5 lõigetega 5 ja 6 (esildiste 
hindamine ja tagasiside nende kohta);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 397
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) artikli 6 lõigetega 2 ja 4 (aruanded 
ennetavate meetmete kohta ja meetmete 
vastuvõtmine pärast seda, kui on tehtud 
otsus konkreetsete ennetavate meetmete 
kehtestamiseks);

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 398
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) artikli 6 lõigetega 2 ja 4 (aruanded 
ennetavate meetmete kohta ja meetmete 
vastuvõtmine pärast seda, kui on tehtud 
otsus konkreetsete ennetavate meetmete 
kehtestamiseks);

(d) artikli 6 lõigetega 2 ja 4 (aruanded 
ennetavate meetmete kohta ja selliste 
meetmete vastuvõtmine pärast seda, kui on 
tehtud otsus konkreetsete ennetavate 
meetmete kehtestamiseks);

Or. en

Muudatusettepanek 399
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) artikliga 9 (ennetavate meetmetega 
seotud kaitsemeetmed);

(g) artikliga 9 (ennetavate meetmete 
kasutamise ja rakendamisega seotud 
kaitsemeetmed);

Or. en

Muudatusettepanek 400
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et karistuste 
liigi ja taseme kindlaksmääramisel võtavad 
pädevad asutused arvesse kõiki 
asjaomaseid asjaolusid, muu hulgas 
järgmist:

3. Liikmesriigid tagavad, et karistuste 
liigi ja taseme kindlaksmääramisel ning et 
neid karistusi ei peetaks kriminaalseks, 
võtavad pädevad asutused arvesse kõiki 
asjaomaseid asjaolusid, muu hulgas 
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järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 401
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et karistuste 
liigi ja taseme kindlaksmääramisel võtavad 
pädevad asutused arvesse kõiki 
asjaomaseid asjaolusid, muu hulgas 
järgmist:

3. Liikmesriigid tagavad, et karistuste 
liigi ja taseme kindlaksmääramisel võtavad 
pädevad asutused arvesse kõiki 
asjaomaseid asjaolusid, eriti VKEde puhul, 
muu hulgas järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 402
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et karistuste 
liigi ja taseme kindlaksmääramisel võtavad 
pädevad asutused arvesse kõiki 
asjaomaseid asjaolusid, muu hulgas 
järgmist:

3. Liikmesriigid tagavad, et karistuste 
liigi ja taseme kindlaksmääramisel võtavad 
pädevad asutused arvesse kõiki 
asjaomaseid asjaolusid, eriti VKEde puhul, 
muu hulgas järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 403
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vastutava juriidilise isiku rahaline (d) vastutava juriidilise isiku rahaline 
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usaldusväärsus; usaldusväärsus, eelkõige VKE puhul;

Or. fr

Muudatusettepanek 404
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) veebimajutusteenuse pakkujate, 
eelkõige mikroettevõtjate või 
väikeettevõtjate laad ja suurus komisjoni 
soovituse 2003/361/EÜ tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) veebimajutusteenuse pakkujate, 
eelkõige mikroettevõtjate või 
väikeettevõtjate laad ja suurus komisjoni 
soovituse 2003/361/EÜ tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 406
Francis Zammit Dimech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et artikli 4 
lõikest 2 tulenevate kohustuste 
süstemaatilise eiramise korral rakendatakse 

4. Liikmesriigid tagavad, et artikli 4 
lõikest 2 tulenevate kohustuste 
süstemaatilise eiramise korral rakendatakse 
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rahalist karistust, mille summa on kuni 4 % 
veebimajutusteenuse pakkuja eelmise 
majandusaasta kogukäibest.

rahalist karistust, mille summa on kuni 4 % 
veebimajutusteenuse pakkuja eelmise 
majandusaasta Euroopa käibest.

Or. en

Muudatusettepanek 407
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et artikli 4 
lõikest 2 tulenevate kohustuste 
süstemaatilise eiramise korral rakendatakse 
rahalist karistust, mille summa on kuni 4 
% veebimajutusteenuse pakkuja eelmise 
majandusaasta kogukäibest.

4. Liikmesriigid tagavad, et artikli 4 
lõikest 2 tulenevate kohustuste 
süstemaatilise eiramise korral rakendatakse 
rahalist karistust, mille summa on 4 % 
veebimajutusteenuse pakkuja eelmise 
majandusaasta kogukäibest.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga välditakse meelepärase kohtualluvuse valimise ja üha halvemate 
tingimuste pakkumise ohtu.

Muudatusettepanek 408
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
20, et täiendada käesolevat määrust 
tehniliste nõuetega elektrooniliste 
vahendite kohta, mida pädevad asutused 
peavad kasutama eemaldamiskorralduste 
edastamiseks.

1. Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
20, et täiendada käesolevat määrust 
vajalike tehniliste nõuetega elektrooniliste 
vahendite kohta, mida pädevad asutused 
peavad kasutama eemaldamiskorralduste 
edastamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 409
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta I, II ja III 
lisa muutmiseks vastu selliseid 
delegeeritud õigusakte, et leida reaalne 
lahendus võimalikule vajadusele teha 
parandusi eemaldamiskorralduse vormide 
sisus ja selliste vormide sisus, millega 
antakse teada, et eemaldamiskorraldust ei 
ole võimalik täita.

2. Komisjonil on õigus võtta I, II ja III 
lisa muutmiseks vastu selliseid 
delegeeritud õigusakte, et leida pädevalt 
lahendus võimalikule vajadusele teha 
parandusi eemaldamiskorralduse vormide 
sisus ja selliste vormide sisus, millega 
antakse teada, et eemaldamiskorraldust ei 
ole võimalik täita.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile antakse viieks aastaks 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

Or. fr

Muudatusettepanek 411
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse alates 
[käesoleva määruse kohaldamise 

2. Komisjonile antakse alates 
[käesoleva määruse kohaldamise 
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alguskuupäev] määramata ajaks õigus 
võtta vastu artiklis 19 osutatud delegeeritud 
õigusakte.

alguskuupäev] kindlaksmääratud 
kolmeaastaseks ajavahemikuks õigus 
võtta vastu artiklis 19 osutatud delegeeritud 
õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 412
Dominique Bilde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad oma 
pädevatelt asutustelt ja oma jurisdiktsiooni 
alla kuuluvatelt veebimajutusteenuse 
pakkujatelt teavet meetmete kohta, mida 
need on võtnud vastavalt käesolevale 
määrusele, ning saadavad selle teabe 
komisjonile iga aasta [31. märtsiks]. 
Kõnealune teave hõlmab järgmist:

1. Kuivõrd see on võimalik, koguvad 
liikmesriigid oma pädevatelt asutustelt ja 
oma jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt 
veebimajutusteenuse pakkujatelt kõige 
asjakohasemat teavet meetmete kohta, 
mida need on võtnud vastavalt käesolevale 
määrusele, ning saadavad selle teabe 
komisjonile iga aasta [31. märtsiks]. 
Kõnealune teave hõlmab järgmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 413
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teave tehtud eemaldamiskorralduste 
ja esildiste arvu kohta ning nende 
terroristliku sisu ühikute arv, mis on 
eemaldatud või millele juurdepääs on 
blokeeritud, kaasa arvatud asjaomased 
ajakavad vastavalt artiklitele 4 ja 5;

(a) teave tehtud eemaldamiskorralduste 
ja esildiste arvu kohta ning nende 
ebaseadusliku terroristliku sisu ühikute 
arv, mis on eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, kaasa arvatud 
asjaomased ajakavad vastavalt artiklile 4;

Or. en

Muudatusettepanek 414
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Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave konkreetsete ennetavate 
meetmete kohta, mis on võetud vastavalt 
artiklile 6, kaasa arvatud nende terroristliku 
sisu ühikute arv, mis on eemaldatud või 
millele juurdepääs on blokeeritud ja 
asjaomased ajakavad;

(b) teave konkreetsete ennetavate 
meetmete kohta, mis on võetud vastavalt 
artiklile 6, kaasa arvatud nende 
ebaseadusliku terroristliku sisu ühikute 
arv, mis on eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud ja asjaomased 
ajakavad;

Or. en

Muudatusettepanek 415
Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave konkreetsete ennetavate 
meetmete kohta, mis on võetud vastavalt 
artiklile 6, kaasa arvatud nende 
terroristliku sisu ühikute arv, mis on 
eemaldatud või millele juurdepääs on 
blokeeritud ja asjaomased ajakavad;

(b) teave konkreetsete täiendavate 
meetmete kohta, kaasa arvatud nende 
ebaseadusliku terroristliku sisu ühikute 
arv, mis on eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud ja asjaomased 
ajakavad;

Or. en


