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Muudatusettepanek 36
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu
 EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS
 terroristliku veebisisu levitamise 
tõkestamise kohta. Euroopa Komisjoni 
panus juhtide kohtumisse, mis toimub 
Salzburgis 19.–20. septembril 2018

Ettepanek võtta vastu
 EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV
 terroristliku veebisisu levitamise 
tõkestamise kohta. Euroopa Komisjoni 
panus juhtide kohtumisse, mis toimub 
Salzburgis 19.–20. septembril 2018

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

On küsitav, kas õigusliku aluse (ELi toimimise lepingu artikkel 114, siseturg) on piisav, 
arvestades sätestatud eesmärki: „Käesoleva määrusega aidatakse kaitsta avalikku julgeolekut 
ning kehtestatakse asjakohased ja töökindlad kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste 
põhiõiguste kaitse.“ (põhjendus 7). Varem välistas Euroopa Liidu Kohus võimaluse kasutada 
ELi toimimise lepingu artiklit 114 meetme puhul, mille eesmärk on aidata kaasa avalikule 
julgeolekule (kohtuasja C-318/04 punktid 54–61 ja kohtuasja C-318/04 punkt 67). Õiguslik 
alus peaks seepärast olema ELi toimimise lepingu artikkel 83, mis võimaldab võtta vastu vaid 
direktiive.

Muudatusettepanek 37
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu
 EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

Ettepanek võtta vastu
 EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV
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 terroristliku veebisisu levitamise 
tõkestamise kohta. Euroopa Komisjoni 
panus juhtide kohtumisse, mis toimub 
Salzburgis 19.–20. septembril 2018

 terroristliku veebisisu levitamise piiramise 
kohta. Euroopa Komisjoni panus juhtide 
kohtumisse, mis toimub Salzburgis 19.–20. 
septembril 2018

Or. en

Muudatusettepanek 38
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 83,

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

On küsitav, kas õigusliku aluse (ELi toimimise lepingu artikkel 114, siseturg) on piisav, 
arvestades sätestatud eesmärki: „Käesoleva määrusega aidatakse kaitsta avalikku julgeolekut 
ning kehtestatakse asjakohased ja töökindlad kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste 
põhiõiguste kaitse.“ (põhjendus 7). Varem välistas Euroopa Liidu Kohus võimaluse kasutada 
ELi toimimise lepingu artiklit 114 meetme puhul, mille eesmärk on aidata kaasa avalikule 
julgeolekule (kohtuasjad C-318/04 ja C-318/04, punktid 54–56 ja punkt 67). Õiguslik alus 
peaks seepärast olema ELi toimimise lepingu artikkel 83, mis võimaldab võtta vastu vaid 
direktiive.

Muudatusettepanek 39
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 
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terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu 
sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist 
tuleks parandada järgmiste meetmetega: 
suurema õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja 
teabevabaduse kaitsemeetmete 
tugevdamine.

terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
käsitlemise ja kuritegude uurimisele 
kaasaaitamise kaudu digitaalse ühtse turu 
sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist 
tuleks parandada järgmiste meetmetega: 
suurema õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning kaitsemeetmete 
tugevdamine, et tagada õigusriik ja 
põhiõigused, eeskätt sõna-, teabe- ja 
meediavabadus ning meedia 
mitmekesisus, ettevõtlusvabadus ja 
õigused eraelu puutumatusele ning 
isikuandmete kaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 
terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu 
sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu 
toimimist tuleks parandada järgmiste 
meetmetega: suurema õiguskindluse 
tagamine veebimajutusteenuse 
pakkujatele, kasutajate usalduse 
suurendamine võrgukeskkonna vastu 
ning sõna- ja teabevabaduse 
kaitsemeetmete tugevdamine.

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 
terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise kaudu liikmesriikide kodanike 
turvalisus demokraatlikes ühiskondades.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 
terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu 
sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist 
tuleks parandada järgmiste meetmetega: 
suurema õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja 
teabevabaduse kaitsemeetmete 
tugevdamine.

(1) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste terrorismiga 
seotud sisu levitamiseks kasutamise 
tõkestamise kaudu avaliku julgeoleku 
kaitsmine, kehtestades asjakohased ja 
töökindlad kaitsemeetmed, et tagada 
põhiõiguste kaitse avatud ja 
demokraatlikus ühiskonnas. Digitaalse 
ühtse turu toimimist tuleks parandada 
järgmiste meetmetega: suurema 
õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning põhiõiguste, 
sealhulgas sõna- ja teabevabaduse 
kaitsemeetmete tugevdamine, samuti era- 
ja perekonnaelu austamine ja 
isikuandmete kaitsmine.

(Sõna „kuritavitamine“ vahetamist termini 
„kasutamine“ vastu tuleks kohaldada 
läbivalt kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Kõnealuse teksti eesmärk on eeskätt aidata kaasa avalikule julgeolekule ning näib, et 
digitaalsele ühtsele turule viidatakse vaid selleks, et õigustada ELi toimimise lepingu 
artikli 114 kasutamist õigusliku alusena (ning seepärast ka määruse valimist direktiivi 
asemel).

Muudatusettepanek 42
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse eesmärk on (1) Käesoleva määruse eesmärk on 



AM\1177907ET.docx 7/128 PE636.146v02-00

ET

tagada veebimajutusteenuste 
terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu 
sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist 
tuleks parandada järgmiste meetmetega: 
suurema õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja 
teabevabaduse kaitsemeetmete 
tugevdamine.

tagada veebimajutusteenuste 
ebaseadusliku terroristliku sisu 
levitamiseks infosisu pakkujate poolt 
kuritarvitamise tõkestamise kaudu 
digitaalse ühtse turu sujuv toimimine 
avatud ja demokraatlikus ühiskonnas. 
Digitaalse ühtse turu toimimist tuleks 
parandada järgmiste meetmetega: suurema 
õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning põhiõiguste, 
sealhulgas sõnavabaduse ja teabe saamise 
ja levitamise õiguse kaitsemeetmete 
tugevdamine, samuti era- ja perekonnaelu 
austamine ja isikuandmete kaitsmine.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 
terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu 
sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist 
tuleks parandada järgmiste meetmetega: 
suurema õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja 
teabevabaduse kaitsemeetmete 
tugevdamine.

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 
terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu 
sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist 
tuleks parandada järgmiste meetmetega: 
suurema õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning põhiõiguste – 
eelkõige õiguse sõna- ja teabevabadusele, 
õiguse eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele – kaitsemeetmete 
tugevdamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Caterina Chinnici

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 
terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu 
sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist 
tuleks parandada järgmiste meetmetega: 
suurema õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja 
teabevabaduse kaitsemeetmete 
tugevdamine.

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 
terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise ja tõhusa vahendi andmise 
kaudu pikaajalise avaliku julgeoleku 
saavutamiseks meie ühiskondades 
digitaalse ühtse turu sujuv toimimine 
avatud ja demokraatlikus ühiskonnas. 
Digitaalse ühtse turu toimimist tuleks 
parandada järgmiste meetmetega: suurema 
õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja 
teabevabaduse kaitsemeetmete 
tugevdamine.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 
terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu 
sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist 
tuleks parandada järgmiste meetmetega: 
suurema õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja 
teabevabaduse kaitsemeetmete 

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 
terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu 
sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist 
tuleks parandada järgmiste meetmetega: 
suurema õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning põhiõiguste, 
eelkõige sõna- ja teabevabaduse 



AM\1177907ET.docx 9/128 PE636.146v02-00

ET

tugevdamine. kaitsemeetmete tugevdamine.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 
terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu 
sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist 
tuleks parandada järgmiste meetmetega: 
suurema õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja 
teabevabaduse kaitsemeetmete 
tugevdamine.

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 
terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu 
sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist 
tuleks parandada järgmiste meetmetega: 
suurema õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning põhiõiguste, 
sealhulgas sõna- ja teabevabaduse 
kaitsemeetmete tugevdamine.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Monika Beňová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 
terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu 
sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist 
tuleks parandada järgmiste meetmetega: 
suurema õiguskindluse tagamine 

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 
terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu 
sujuv ja läbipaistev toimimine avatud ja 
demokraatlikus ühiskonnas. Digitaalse 
ühtse turu toimimist tuleks parandada 
järgmiste meetmetega: suurema 
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veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja 
teabevabaduse kaitsemeetmete 
tugevdamine.

õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja 
teabevabaduse kaitsemeetmete 
tugevdamine.

Or. en

Selgitus

On hädavajalik, et läbipaistev internetikasutamine jääks prioriteediks. Vaikimisi on raske 
internetti kuritarvitada, kui säilitatakse läbipaistvuse kõrge tase. Selle tulemusena paistab 
välja äärmuslusega seotud kontrollimatu sisu.

Muudatusettepanek 48
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Veebimajutusteenuse pakkujate 
määrus võib üksnes täiendada 
liikmesriikide strateegiaid ebaseaduslike 
terrorikuritegudega võitlemiseks, milles 
tuleb tuua esile veebivälised meetmed, 
nagu kriminaaluurimised ja piiriülene 
koostöö, samuti ennetusmeetmed, 
sealhulgas investeeringud haridusse, 
sotsiaalsesse ühtekuuluvusse ja muu 
hulgas vägivallaennetusse.
Nagu näitavad paljud uuringud, toimub 
radikaliseerimisprotsess väga harva ainult 
veebis. Tegelik vägivaldne 
radikaliseerimine toob kaasa mitmeid 
keerulisi protsesse, sealhulgas 
individuaalset suhtlemist koos muude 
veebiväliste teguritega. Siiski ei tohiks 
alahinnata rolli, mida internet ja 
sotsiaalmeedia selles protsessis mängivad.

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Auke Zijlstra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Arvestades, et meetmete puhul, mis 
muudavad internetis avaldamise eelnevalt 
võimatuks, näiteks üleslaadimisfiltrid, on 
tegemist Madalmaade põhiseaduse 
artikli 7.3 rikkumisega.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Caterina Chinnici

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Internetis aktiivselt tegutsevad 
veebimajutusteenuse pakkujad mängivad 
digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad 
omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud 
ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja 
teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja 
vastuvõttu, andes seega olulise panuse 
innovatsiooni, majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse liidus. Paraku 
kuritarvitavad kolmandad isikud teatavatel 
juhtudel nende teenuseid, et panna 
internetis toime ebaseaduslikke tegusid. 
Eriti murelikuks teeb see, kui 
veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid 
kuritarvitavad terroristlikud rühmitused ja 
nende toetajad, kes levitavad terroristlikku 
veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, 
inimeste radikaliseerimiseks ja 
värbamiseks ning terroristliku tegevuse 
juhtimiseks ja hõlbustamiseks.

(2) Internetis aktiivselt tegutsevad 
veebimajutusteenuse pakkujad mängivad 
digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad 
omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud, 
pakuvad õppimisvõimalusi ning 
lihtsustavad avalikke arutelusid ja teabe, 
arvamuste ja ideede levitamist ja 
vastuvõttu, andes seega olulise panuse 
innovatsiooni, majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse liidus. Paraku 
kuritarvitavad kolmandad isikud teatavatel 
juhtudel nende teenuseid, et panna 
internetis toime ebaseaduslikke tegusid, 
mis kujutavad endast kehtiva ELi 
õigusraamistiku kohaselt kuritegu. Eriti 
murelikuks teeb see, kui 
veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid 
kuritarvitavad terroristlikud rühmitused ja 
nende toetajad, kes levitavad terroristlikku 
veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, 
inimeste radikaliseerimiseks ja 
värbamiseks ning terroristliku tegevuse 
juhtimiseks ja hõlbustamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 51
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Internetis aktiivselt tegutsevad 
veebimajutusteenuse pakkujad mängivad 
digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad 
omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud 
ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja 
teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja 
vastuvõttu, andes seega olulise panuse 
innovatsiooni, majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse liidus. Paraku 
kuritarvitavad kolmandad isikud teatavatel 
juhtudel nende teenuseid, et panna 
internetis toime ebaseaduslikke tegusid. 
Eriti murelikuks teeb see, kui 
veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid 
kuritarvitavad terroristlikud rühmitused ja 
nende toetajad, kes levitavad terroristlikku 
veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, 
inimeste radikaliseerimiseks ja 
värbamiseks ning terroristliku tegevuse 
juhtimiseks ja hõlbustamiseks.

(2) Internetis aktiivselt tegutsevad 
veebimajutusteenuse pakkujad mängivad 
digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad 
omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud 
ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja 
teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja 
vastuvõttu, andes seega olulise panuse 
innovatsiooni, majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse liidus. Paraku 
kuritarvitavad kolmandad isikud teatavatel 
juhtudel nende teenuseid, et panna 
internetis toime ebaseaduslikke tegusid. 
Eriti murelikuks teeb see, kui 
veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid 
kuritarvitavad terroristlikud rühmitused, 
organisatsioonid ja üksikisikud ja nende 
toetajad, kes levitavad terroristlikku 
veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, 
inimeste radikaliseerimiseks ja 
värbamiseks ning terroristliku tegevuse 
juhtimiseks ja hõlbustamiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 52
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Internetis aktiivselt tegutsevad 
veebimajutusteenuse pakkujad mängivad 
digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad 
omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud 

(2) Internetis aktiivselt tegutsevad 
veebimajutusteenuse pakkujad mängivad 
digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad 
omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud 
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ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja 
teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja 
vastuvõttu, andes seega olulise panuse 
innovatsiooni, majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse liidus. Paraku 
kuritarvitavad kolmandad isikud 
teatavatel juhtudel nende teenuseid, et 
panna internetis toime ebaseaduslikke 
tegusid. Eriti murelikuks teeb see, kui 
veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid 
kuritarvitavad terroristlikud rühmitused ja 
nende toetajad, kes levitavad terroristlikku 
veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, 
inimeste radikaliseerimiseks ja 
värbamiseks ning terroristliku tegevuse 
juhtimiseks ja hõlbustamiseks.

ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja 
teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja 
vastuvõttu, andes seega olulise panuse 
innovatsiooni, majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse liidus. Paraku 
kuritarvitatakse teatavatel juhtudel nende 
teenuseid, et panna internetis toime 
ebaseaduslikke tegusid. Eriti murelikuks 
teeb see, kui veebimajutusteenuse 
pakkujate teenuseid kuritarvitavad 
terroristlikud rühmitused ja nende toetajad, 
kes levitavad ebaseaduslikku terroristlikku 
veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, 
inimeste radikaliseerimiseks ja 
värbamiseks ning terroristliku tegevuse 
juhtimiseks ja hõlbustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Internetis aktiivselt tegutsevad 
veebimajutusteenuse pakkujad mängivad 
digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad 
omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud 
ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja 
teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja 
vastuvõttu, andes seega olulise panuse 
innovatsiooni, majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse liidus. Paraku 
kuritarvitavad kolmandad isikud teatavatel 
juhtudel nende teenuseid, et panna 
internetis toime ebaseaduslikke tegusid. 
Eriti murelikuks teeb see, kui 
veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid 
kuritarvitavad terroristlikud rühmitused ja 
nende toetajad, kes levitavad terroristlikku 
veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, 
inimeste radikaliseerimiseks ja 
värbamiseks ning terroristliku tegevuse 
juhtimiseks ja hõlbustamiseks.

(2) Internetis aktiivselt tegutsevad 
veebimajutusteenuse pakkujad mängivad 
digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad 
omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud 
ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja 
teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja 
vastuvõttu, andes seega olulise panuse 
innovatsiooni, majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse liidus. Paraku 
kuritarvitavad kolmandad isikud teatavatel 
juhtudel nende teenuseid, et panna 
internetis toime ebaseaduslikke tegusid. 
Eriti murelikuks teeb see, kui 
veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid 
kuritarvitavad terroristlikud rühmitused ja 
nende toetajad, kes levitavad terroristlikku 
veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, 
inimeste värbamiseks ning terroristliku 
tegevuse juhtimiseks ja hõlbustamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 54
Caterina Chinnici

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Sotsiaalmeedia platvorme on 
võimalik kasutada radikaliseerimise 
soodustajana, mis toob kaasa vägivaldse 
äärmusluse, samuti vahendina 
vihakõnede ja ebaseadusliku infosisu 
levitamiseks, eriti noorte 
internetikasutajate seas.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Terroristlikul veebisisul on tõsised 
negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, 
kodanike ja laiema ühiskonna kui ka 
sellist sisu majutavate internetipõhiste 
teenuste osutajate jaoks, sest see õõnestab 
nende kasutajate usaldust ja kahjustab 
nende ärimudeleid. Arvestades 
internetipõhiste teenuste osutajate keskset 
rolli ja nende osutatavate teenustega 
seotud tehnoloogilisi vahendeid ja 
võimalusi, on neil teatav ühiskondlik 
kohustus kaitsta oma teenuseid 
terroristidepoolse kuritarvitamise eest 
ning aidata võidelda terroristliku sisu 
vastu, mida levitatakse nende teenuseid 
kasutades.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 56
Caterina Chinnici

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Terroristlikul veebisisul on tõsised 
negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, 
kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist 
sisu majutavate internetipõhiste teenuste 
osutajate jaoks, sest see õõnestab nende 
kasutajate usaldust ja kahjustab nende 
ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste 
teenuste osutajate keskset rolli ja nende 
osutatavate teenustega seotud 
tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, on 
neil teatav ühiskondlik kohustus kaitsta 
oma teenuseid terroristidepoolse 
kuritarvitamise eest ning aidata võidelda 
terroristliku sisu vastu, mida levitatakse 
nende teenuseid kasutades.

(3) Kuigi terroristlik veebisisu ei 
kujuta endast ainsat tegurit, mis toob 
kaasa vägivaldse äärmusluse, on sellel 
tõsised negatiivsed tagajärjed nii 
kasutajate, eriti noorte kasutajate, 
kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist 
sisu majutavate internetipõhiste teenuste 
osutajate jaoks, sest see õõnestab nende 
kasutajate usaldust ja kahjustab nende 
ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste 
teenuste osutajate keskset rolli ja nende 
osutatavate teenustega seotud 
tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, on 
neil täielikult sõnavabadust ja pluralismi 
kaitstes ka teatav ühiskondlik kohustus 
kaitsta oma teenuseid terroristidepoolse 
kuritarvitamise eest ning aidata võidelda 
terroristliku sisu vastu, mida levitatakse 
nende teenuseid kasutades.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Terroristlikul veebisisul on tõsised 
negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, 
kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist 
sisu majutavate internetipõhiste teenuste 
osutajate jaoks, sest see õõnestab nende 
kasutajate usaldust ja kahjustab nende 

(3) Terroristlikul veebisisul on tõsised 
negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, 
kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist 
sisu majutavate internetipõhiste teenuste 
osutajate jaoks, sest see õõnestab nende 
kasutajate usaldust ja kahjustab nende 
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ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste 
teenuste osutajate keskset rolli ja nende 
osutatavate teenustega seotud 
tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, on 
neil teatav ühiskondlik kohustus kaitsta 
oma teenuseid terroristidepoolse 
kuritarvitamise eest ning aidata võidelda 
terroristliku sisu vastu, mida levitatakse 
nende teenuseid kasutades.

ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste 
teenuste osutajate keskset rolli ja nende 
osutatavate teenustega seotud 
tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, on 
neil teatav ühiskondlik kohustus kaitsta 
oma teenuseid terroristidepoolse 
kuritarvitamise eest ning aidata võidelda 
terroristliku sisu vastu, mida levitatakse 
nende teenuseid kasutades, ilma et see 
piiraks liikmesriikide kodanike sõna- ja 
teabevabadust.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Terroristlikul veebisisul on tõsised 
negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, 
kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist 
sisu majutavate internetipõhiste teenuste 
osutajate jaoks, sest see õõnestab nende 
kasutajate usaldust ja kahjustab nende 
ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste 
teenuste osutajate keskset rolli ja nende 
osutatavate teenustega seotud 
tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, on 
neil teatav ühiskondlik kohustus kaitsta 
oma teenuseid terroristidepoolse 
kuritarvitamise eest ning aidata võidelda 
terroristliku sisu vastu, mida levitatakse 
nende teenuseid kasutades.

(3) Terroristlikul veebisisul on tõsised 
negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, 
kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist 
sisu majutavate internetipõhiste teenuste 
osutajate jaoks, sest see õõnestab nende 
kasutajate usaldust ja kahjustab nende 
ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste 
teenuste osutajate keskset rolli ja 
proportsionaalselt nende osutatavate 
teenustega seotud tehnoloogilisi vahendeid 
ja võimalusi, on neil teatav ühiskondlik 
kohustus kaitsta oma teenuseid 
terroristidepoolse kuritarvitamise eest ning 
aidata pädevatel asutustel tegeleda 
terroriaktidega, mis on toime pandud 
nende teenuseid kasutades.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Terroristlikul veebisisul on tõsised 
negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, 
kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist 
sisu majutavate internetipõhiste teenuste 
osutajate jaoks, sest see õõnestab nende 
kasutajate usaldust ja kahjustab nende 
ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste 
teenuste osutajate keskset rolli ja nende 
osutatavate teenustega seotud 
tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, on 
neil teatav ühiskondlik kohustus kaitsta 
oma teenuseid terroristidepoolse 
kuritarvitamise eest ning aidata võidelda 
terroristliku sisu vastu, mida levitatakse 
nende teenuseid kasutades.

(3) Terroristlikul veebisisul on tõsised 
negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, 
kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist 
sisu majutavate internetipõhiste teenuste 
osutajate jaoks, sest see õõnestab nende 
kasutajate usaldust ja kahjustab nende 
ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste 
teenuste osutajate keskset rolli ja nende 
osutatavate teenustega seotud 
tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, 
võivad nad toetada pädevaid kohtuasutusi 
oma teenuste terroristidepoolse kasutamise 
eest kaitsmisel ning aidata võidelda 
terroristliku sisu vastu, mida levitatakse 
nende teenuseid kasutades.

(Sõna „kuritavitamine“ vahetamist termini 
„kasutamine“ vastu tuleks kohaldada 
läbivalt kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 60
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Terroristlikul veebisisul on tõsised 
negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, 
kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist 
sisu majutavate internetipõhiste teenuste 
osutajate jaoks, sest see õõnestab nende 
kasutajate usaldust ja kahjustab nende 
ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste 
teenuste osutajate keskset rolli ja nende 
osutatavate teenustega seotud 
tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, on 
neil teatav ühiskondlik kohustus kaitsta 
oma teenuseid terroristidepoolse 
kuritarvitamise eest ning aidata võidelda 
terroristliku sisu vastu, mida levitatakse 

(3) Ebaseaduslikul terroristlikul 
veebisisul on tõsised negatiivsed tagajärjed 
nii kasutajate, kodanike ja laiema 
ühiskonna kui ka sellist sisu majutavate 
internetipõhiste teenuste osutajate jaoks, 
sest see õõnestab nende kasutajate usaldust 
ja kahjustab nende ärimudeleid. Arvestades 
internetipõhiste teenuste osutajate keskset 
rolli ja nende osutatavate teenustega seotud 
tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, 
võivad nad toetada pädevaid asutusi, 
kaitstes nende teenuseid terroristidepoolse 
kuritarvitamise eest, ning aidata võidelda 



PE636.146v02-00 18/128 AM\1177907ET.docx

ET

nende teenuseid kasutades. ebaseadusliku terroristliku sisu vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liidu tasandil alustati võitlust 
terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal 
liikmesriikide ja veebimajutusteenuse 
pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku 
alusel, kuid nüüd tuleks seda täiendada 
selge õigusraamistikuga, et veelgi 
vähendada juurdepääsu terroristlikule 
veebisisule ja leida sellele kiirelt arenevale 
probleemile otstarbekad lahendused. 
Nimetatud õigusraamistik tugineb 
vabatahtlikule tööle, mida komisjon on 
toetanud oma soovituses (EL) 2018/ 3347, 
ning see on vastus Euroopa Parlamendi 
üleskutsetele kasutada võitluses 
ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu vastu 
jõulisemaid meetmeid ja parandada 
terroriaktidele õhutava sisu avastamist ja 
eemaldamist.

(4) Selge õigusraamistik tugineb 
vabatahtlikule koostööle liikmesriikide ja 
veebimajutusteenuste pakkujate vahel, 
mida komisjon on toetanud oma soovituses 
(EL) 2018/33477.

_________________ _________________
7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus 
(EL) 2018/334 meetmete kohta, millega 
tulemuslikult võidelda ebaseadusliku 
veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 
50).

7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus 
(EL) 2018/334 meetmete kohta, millega 
tulemuslikult võidelda ebaseadusliku 
veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 
50).

Or. en

Muudatusettepanek 62
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liidu tasandil alustati võitlust 
terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal 
liikmesriikide ja veebimajutusteenuse 
pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku 
alusel, kuid nüüd tuleks seda täiendada 
selge õigusraamistikuga, et veelgi 
vähendada juurdepääsu terroristlikule 
veebisisule ja leida sellele kiirelt arenevale 
probleemile otstarbekad lahendused. 
Nimetatud õigusraamistik tugineb 
vabatahtlikule tööle, mida komisjon on 
toetanud oma soovituses (EL) 2018/ 3347, 
ning see on vastus Euroopa Parlamendi 
üleskutsetele kasutada võitluses 
ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu vastu 
jõulisemaid meetmeid ja parandada 
terroriaktidele õhutava sisu avastamist ja 
eemaldamist.

(4) Liidu tasandil alustati võitlust 
ebaseadusliku terroristliku veebisisu vastu 
2015. aastal liikmesriikide ja 
veebimajutusteenuse pakkujate 
vabatahtliku koostööraamistiku alusel. 
Nimetatud õigusraamistik tugineb sellele 
tööle, mida komisjon on toetanud oma 
soovituses (EL) 2018/ 3347.

_________________ _________________
7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus 
(EL) 2018/334 meetmete kohta, millega 
tulemuslikult võidelda ebaseadusliku 
veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 
50).

7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus 
(EL) 2018/334 meetmete kohta, millega 
tulemuslikult võidelda ebaseadusliku 
veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 
50).

Or. en

Muudatusettepanek 63
Caterina Chinnici

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liidu tasandil alustati võitlust 
terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal 
liikmesriikide ja veebimajutusteenuse 
pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku 
alusel, kuid nüüd tuleks seda täiendada 
selge õigusraamistikuga, et veelgi 
vähendada juurdepääsu terroristlikule 
veebisisule ja leida sellele kiirelt arenevale 

(4) Nagu rõhutati Euroopa 
Parlamendi terrorismi erikomisjoni 
raportis,1 a oli liidu tasandil terroristliku 
veebisisu vastu 2015. aastal liikmesriikide 
ja veebimajutusteenuse pakkujate 
vabatahtliku koostööraamistiku alusel 
alustatud võitlus ebapiisav. Seepärast 
tuleb ELi õigusraamistikku täiendada liidu 
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probleemile otstarbekad lahendused. 
Nimetatud õigusraamistik tugineb 
vabatahtlikule tööle, mida komisjon on 
toetanud oma soovituses (EL) 2018/ 3347, 
ning see on vastus Euroopa Parlamendi 
üleskutsetele kasutada võitluses 
ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu vastu 
jõulisemaid meetmeid ja parandada 
terroriaktidele õhutava sisu avastamist ja 
eemaldamist.

õigusega selge õigusraamistiku kaudu, et 
veelgi vähendada juurdepääsu 
terroristlikule veebisisule ja leida sellele 
kiirelt arenevale probleemile otstarbekad 
lahendused. Nimetatud õigusraamistik 
tugineb vabatahtlikule tööle, mida 
komisjon on toetanud oma soovituses (EL) 
2018/334, ning see on vastus Euroopa 
Parlamendi üleskutsetele kasutada 
võitluses ebaseadusliku ja kahjuliku 
infosisu vastu jõulisemaid meetmeid ja 
Euroopa Ülemkogu üleskutsetele 
parandada terroriaktidele õhutava sisu 
automaatset avastamist ja eemaldamist.

_________________ _________________
1 a P8_TA-PROV(2018)0512.

7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus 
(EL) 2018/334 meetmete kohta, millega 
tulemuslikult võidelda ebaseadusliku 
veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 
50).

Or. en

Muudatusettepanek 64
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liidu tasandil alustati võitlust 
terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal 
liikmesriikide ja veebimajutusteenuse 
pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku 
alusel, kuid nüüd tuleks seda täiendada 
selge õigusraamistikuga, et veelgi 
vähendada juurdepääsu terroristlikule 
veebisisule ja leida sellele kiirelt arenevale 
probleemile otstarbekad lahendused. 
Nimetatud õigusraamistik tugineb 
vabatahtlikule tööle, mida komisjon on 
toetanud oma soovituses (EL) 2018/ 3347, 
ning see on vastus Euroopa Parlamendi 
üleskutsetele kasutada võitluses 

(4) Liidu tasandil alustati võitlust 
terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal 
liikmesriikide ja veebimajutusteenuse 
pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku 
alusel, kuid nüüd tuleks seda täiendada 
selge õigusraamistikuga, et veelgi 
vähendada juurdepääsu terroristlikule 
veebisisule, leida arenevale probleemile 
otstarbekad lahendused ja kehtestada 
hädavajalikud kaitsemeetmed, et tagada 
õigusriik ja põhiõiguste kaitse. Nimetatud 
õigusraamistik tugineb vabatahtlikule 
tööle, mida komisjon on toetanud oma 
soovituses (EL) 2018/ 3347, ja käsitleb 
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ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu vastu 
jõulisemaid meetmeid ja parandada 
terroriaktidele õhutava sisu avastamist ja 
eemaldamist.

mõningaid selle puudusi ning see on 
vastus Euroopa Parlamendi üleskutsetele 
kasutada võitluses ebaseadusliku infosisu 
vastu jõulisemaid meetmeid kooskõlas 
direktiivis 2000/31/EÜ kehtestatud 
horisontaalse raamistikuga ja Euroopa 
Ülemkogu üleskutsetele parandada 
terroristliku sisu avastamist ja 
eemaldamist.

_________________ _________________
7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus 
(EL) 2018/334 meetmete kohta, millega 
tulemuslikult võidelda ebaseadusliku 
veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 
50).

7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus 
(EL) 2018/334 meetmete kohta, millega 
tulemuslikult võidelda ebaseadusliku 
veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 
50).

Or. en

Muudatusettepanek 65
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liidu tasandil alustati võitlust 
terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal 
liikmesriikide ja veebimajutusteenuse 
pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku 
alusel, kuid nüüd tuleks seda täiendada 
selge õigusraamistikuga, et veelgi 
vähendada juurdepääsu terroristlikule 
veebisisule ja leida sellele kiirelt arenevale 
probleemile otstarbekad lahendused. 
Nimetatud õigusraamistik tugineb 
vabatahtlikule tööle, mida komisjon on 
toetanud oma soovituses (EL) 2018/ 3347, 
ning see on vastus Euroopa Parlamendi 
üleskutsetele kasutada võitluses 
ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu vastu 
jõulisemaid meetmeid ja parandada 
terroriaktidele õhutava sisu avastamist ja 
eemaldamist.

(4) Liidu tasandil alustati võitlust 
terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal 
liikmesriikide ja veebimajutusteenuse 
pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku 
alusel, kuid nüüd tuleks seda täiendada 
kõigis ELi liikmeriikides ühetaoliselt 
kohaldatava selge õigusraamistikuga, et 
veelgi vähendada juurdepääsu 
terroristlikule veebisisule ja leida sellele 
kiirelt arenevale probleemile otstarbekad 
lahendused. Nimetatud õigusraamistik 
tugineb vabatahtlikule tööle, mida 
komisjon on toetanud oma soovituses (EL) 
2018/ 3347, ning see on vastus Euroopa 
Parlamendi üleskutsetele kasutada 
võitluses ebaseadusliku ja kahjuliku 
infosisu vastu jõulisemaid meetmeid ja 
Euroopa Ülemkogu üleskutsetele 
parandada terroriaktidele õhutava sisu 
automaatset avastamist ja eemaldamist.
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_________________
7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus 
(EL) 2018/334 meetmete kohta, millega 
tulemuslikult võidelda ebaseadusliku 
veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 
50).

7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus 
(EL) 2018/334 meetmete kohta, millega 
tulemuslikult võidelda ebaseadusliku 
veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 
50).

Or. ro

Muudatusettepanek 66
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse kohaldamine ei 
tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ 
artikli 14 kohaldamist8. Ennekõike ei 
tohiks ükski meede, sealhulgas 
ennetusmeede, mille veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab kooskõlas käesoleva 
määrusega, takistada kõnealust 
teenusepakkujat kasutamast nimetatud 
artikli kohast vastutusest vabastamise 
erandit. 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.

(5) Käesolevas määruses tuleks 
sätestada teatavate veebimajutusteenuse 
pakkujate konkreetsed kohustused ja 
hoolsuskohustused nende 
veebimajutusteenuse pakkujate jaoks, kes 
puutuvad olulisel määral kokku 
ebaseadusliku terroristliku sisuga. 
Käesoleva määruse kohaldamine ei tohiks 
piirata direktiivi 2000/31/EÜ artiklite 14 
ja 15 kohaldamist8. Ennekõike ei tohiks 
veebimajutusteenuse pakkujate vastutusest 
vabastamise erandit mõjutada ükski 
meede, sealhulgas täiendav meede, mille 
nad võtavad kooskõlas käesoleva 
määrusega, takistada kõnealust 
teenusepakkujat kasutamast nimetatud 
artikli kohast vastutusest vabastamise 
erandit tingimusel, et nad ei ole tegelikult 
teadlikud ebaseaduslikust tegevusest või 
teabest, või sellise teabe saamisel 
kõrvaldavad või keelavad nad kiiresti 
juurdepääsu sellele infosisule. Kuna 
direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 15 
keelatakse üldised jälgimiskohustused 
nende talletatava teabe suhtes ning 
üldised kohustused otsida ebaseaduslikku 
tegevust näitavaid fakte või asjaolusid, ei 
tohiks käesolev määrus tuua kaasa 
veebimajutusteenuse pakkujatele pädevate 
asutuste poolt sellise teabe edastamist, mis 
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on teatatud sisu seaduslikkuse seisukohalt 
ebamäärane. Kui pädev asutus ei ole 
teavitanud veebimajutusteenuse pakkujat 
sellest, kas teatatud sisu peetakse 
ebaseaduslikuks, võidakse 
veebimajutusteenuse pakkujat pidada 
vastutavaks suutmatuse eest sisu kiiresti 
eemaldada. Seepärast peab pädev asutus 
igal juhul esitama selle teabe. 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.

_________________ _________________
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 67
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse kohaldamine 
ei tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ 
artikli 14 kohaldamist8. Ennekõike ei 
tohiks ükski meede, sealhulgas 
ennetusmeede, mille veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab kooskõlas käesoleva 
määrusega, takistada kõnealust 
teenusepakkujat kasutamast nimetatud 
artikli kohast vastutusest vabastamise 
erandit. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide ametiasutuste ja kohtute 

(5) Käesolevat määrust tuleks 
kohaldada, ilma et see piiraks direktiivi 
2000/31/EÜ88 artikli14 ja artikli 15 
kohaldamist. Ennekõike ei tohiks ükski 
meede, sealhulgas ennetusmeede, mille 
veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
kooskõlas käesoleva määrusega, takistada 
kõnealust teenusepakkujat kasutamast 
nimetatud artikli kohast vastutusest 
vabastamise erandit ega tuua kaasa üldist 
jälgimiskohustust. Käesolev määrus ei 
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õigust teha veebimajutusteenuse pakkuja 
vastutus kindlaks konkreetsetel juhtudel, 
kui direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 
sätestatud vastutusest vabastamise erandi 
tingimused ei ole täidetud.

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.

_________________ _________________
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 68
Andrejs Mamikins

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse kohaldamine ei 
tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ 
artikli 14 kohaldamist8. Ennekõike ei 
tohiks ükski meede, sealhulgas 
ennetusmeede, mille veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab kooskõlas käesoleva 
määrusega, takistada kõnealust 
teenusepakkujat kasutamast nimetatud 
artikli kohast vastutusest vabastamise 
erandit. 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.

(5) Käesoleva määruse kohaldamine ei 
tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ 
artikli 14 kohaldamist8. Ennekõike ei 
tohiks nimetatud artiklite kohaselt ükski 
meede, sealhulgas ennetusmeede, mille 
veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
kooskõlas käesoleva määrusega, takistada 
kõnealust teenusepakkujat kasutamast 
nimetatud sätete kohast vastutusest 
vabastamise erandit või kehtestada neile 
üldist jälgimiskohustust. 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.

_________________ _________________
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
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infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 69
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse kohaldamine ei 
tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ 
artikli 14 kohaldamist8. Ennekõike ei 
tohiks ükski meede, sealhulgas 
ennetusmeede, mille veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab kooskõlas käesoleva 
määrusega, takistada kõnealust 
teenusepakkujat kasutamast nimetatud 
artikli kohast vastutusest vabastamise 
erandit. 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.

(5) Käesoleva määruse kohaldamine ei 
tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ 
artikli 14 kohaldamist8. Ennekõike ei 
tohiks ükski meede, sealhulgas vabatahtlik 
ennetusmeede, mille veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab kooskõlas käesoleva 
määrusega, takistada kõnealust 
teenusepakkujat kasutamast nimetatud 
artikli kohast vastutusest vabastamise 
erandit. 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.

_________________ _________________
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 70
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Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse kohaldamine ei 
tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ 
artikli 14 kohaldamist8. Ennekõike ei 
tohiks ükski meede, sealhulgas 
ennetusmeede, mille veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab kooskõlas käesoleva 
määrusega, takistada kõnealust 
teenusepakkujat kasutamast nimetatud 
artikli kohast vastutusest vabastamise 
erandit. 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.

(5) Käesoleva määruse kohaldamine ei 
tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ 
artiklite 14 ja 15 kohaldamist8. Ennekõike 
ei tohiks ükski meede, sealhulgas täiendav 
meede, mille veebimajutusteenuse pakkuja 
võtab kooskõlas käesoleva määrusega, 
takistada kõnealust teenusepakkujat 
kasutamast nimetatud artikli kohast 
vastutusest vabastamise erandit. 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.

_________________ _________________
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 71
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse kohaldamine ei 
tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ 
artikli 14 kohaldamist8. Ennekõike ei 
tohiks ükski meede, sealhulgas 

(5) Käesoleva määruse kohaldamine ei 
tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ 
artikli 14 kohaldamist8. Ennekõike ei 
tohiks ükski meede, mille 
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ennetusmeede, mille veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab kooskõlas käesoleva 
määrusega, takistada kõnealust 
teenusepakkujat kasutamast nimetatud 
artikli kohast vastutusest vabastamise 
erandit. 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.

veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
kooskõlas käesoleva määrusega, takistada 
kõnealust teenusepakkujat kasutamast 
nimetatud artikli kohast vastutusest 
vabastamise erandit. 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.

_________________ _________________
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 72
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse kohaldamine ei 
tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ 
artikli 14 kohaldamist8. Ennekõike ei 
tohiks ükski meede, sealhulgas 
ennetusmeede, mille veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab kooskõlas käesoleva 
määrusega, takistada kõnealust 
teenusepakkujat kasutamast nimetatud 
artikli kohast vastutusest vabastamise 
erandit. 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 

(5) Käesoleva määruse kohaldamine ei 
tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ 
artiklite 14 ja 15 kohaldamist8. Ennekõike 
ei tohiks ükski meede, mille 
veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
kooskõlas käesoleva määrusega, takistada 
kõnealust teenusepakkujat kasutamast 
nimetatud artikli kohast vastutusest 
vabastamise erandit. Käesolev määrus ei 
mõjuta liikmesriikide ametiasutuste ja 
kohtute õigust teha veebimajutusteenuse 
pakkuja vastutus kindlaks konkreetsetel 
juhtudel, kui direktiivi 2000/31/EÜ 
artiklites 14 ja 15 sätestatud vastutusest 
vabastamise erandi tingimused ei ole 
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tingimused ei ole täidetud. täidetud.

_________________ _________________
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 73
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määrusega nähakse ette 
õigusnormid, mille abil tõkestada 
veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
terroristliku veebisisu levitamiseks, et 
tagada siseturu tõrgeteta toimimine, 
austades seejuures täielikult liidu 
õiguskorra kohaselt kaitstud põhiõigusi, 
eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga tagatud õigusi.

(6) Käesoleva määrusega nähakse ette 
õigusnormid, mille abil tõkestada 
veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
terroristliku veebisisu levitamiseks, et 
tagada siseturu tõrgeteta toimimine, 
kindlustades kasutajatele maksimaalse 
kaitsetaseme, suurendades seeläbi nende 
usaldust, austades seejuures täielikult liidu 
õiguskorra kohaselt kaitstud põhiõigusi, 
eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga tagatud õigusi.

Or. ro

Muudatusettepanek 74
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määrusega nähakse ette 
õigusnormid, mille abil tõkestada 

(6) Käesoleva määrusega nähakse ette 
õigusnormid, mille abil käsitleda 
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veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
terroristliku veebisisu levitamiseks, et 
tagada siseturu tõrgeteta toimimine, 
austades seejuures täielikult liidu 
õiguskorra kohaselt kaitstud põhiõigusi, 
eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga tagatud õigusi.

veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
terroristliku veebisisu levitamiseks, et 
tagada siseturu tõrgeteta toimimine, 
austades seejuures täielikult õigusriiki ja 
liidu õiguskorra kohaselt kaitstud 
põhiõigusi, eelkõige Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartaga tagatud õigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määrusega nähakse ette 
õigusnormid, mille abil tõkestada 
veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
terroristliku veebisisu levitamiseks, et 
tagada siseturu tõrgeteta toimimine, 
austades seejuures täielikult liidu 
õiguskorra kohaselt kaitstud põhiõigusi, 
eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga tagatud õigusi.

(6) Käesoleva määrusega nähakse ette 
õigusnormid, mille abil tõkestada 
veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
ebaseadusliku terroristliku veebisisu 
levitamiseks, ning nendega tuleks tagada 
siseturu tõrgeteta toimimine ja austada 
seejuures täielikult liidu õiguskorra 
kohaselt kaitstud põhiõigusi, eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tagatud 
õigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määrusega nähakse ette 
õigusnormid, mille abil tõkestada 
veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
terroristliku veebisisu levitamiseks, et 
tagada siseturu tõrgeteta toimimine, 
austades seejuures täielikult liidu 

(6) Käesoleva määrusega nähakse ette 
õigusnormid, mille abil piirata terroristliku 
veebisisu levitamist, et tagada siseturu 
tõrgeteta toimimine, austades seejuures 
täielikult liidu õiguskorra kohaselt kaitstud 
põhiõigusi, eelkõige Euroopa Liidu 
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õiguskorra kohaselt kaitstud põhiõigusi, 
eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga tagatud õigusi.

põhiõiguste hartaga tagatud õigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määrusega aidatakse 
kaitsta avalikku julgeolekut ning 
kehtestatakse asjakohased ja töökindlad 
kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste 
põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule 
kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa 
arvatud vabadust saada ja anda teavet, 
ettevõtlusvabadust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad 
asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, 
mis on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui 
oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, 
mis on pluralistliku demokraatliku 
ühiskonna üks põhialuseid ning üks liidu 
alusväärtusi. Meetmed, millega sekkutakse 
sõna- ja teabevabadusse, peaksid olema 
rangelt sihipärased selles mõttes, et nende 
eesmärk peab olema tõkestada terroristliku 
sisu levitamist, kuid selle käigus ei tohi 
kahjustada õigust seaduslikult teavet saada 
ja levitada, võttes arvesse 
veebimajutusteenuse pakkujate keskset 
rolli avalikule arutelule ning faktide, 
arvamuste ja ideede õiguspärasele 
levitamisele kaasaaitamisel.

(7) Käesoleva määrusega aidatakse 
kaitsta avalikku julgeolekut ning 
kehtestatakse asjakohased ja töökindlad 
kaitsemeetmed, et tagada õigusriigi ja 
asjaomaste põhiõiguste kaitse. Need 
hõlmavad õigust eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele, õigust tõhusale 
kohtulikule kaitsele, õigust 
sõnavabadusele, kaasa arvatud vabadust 
saada ja anda teavet, ettevõtlusvabadust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad 
asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, 
mis on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui 
oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust 
ning õigust eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitset, mis on pluralistliku 
demokraatliku ühiskonna üks põhialuseid 
ning üks liidu alusväärtusi. Meetmetega, 
mis võetakse terroristliku veebisisu 
kõrvaldamiseks veebist, sekkutakse sõna- 
ja teabevabadusse ja need peaksid 
seepärast olema rangelt sihipärased, 
vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed, et aidata kaasa 
terrorismivastasele võitlusele, sealhulgas 
terroriaktide uurimisele ja nende eest 
vastutusele võtmisele selles mõttes, et 
nende eesmärk peab olema käsitleda 
terroristliku sisu levitamist, kuid selle 
käigus ei tohi kahjustada õigust 
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seaduslikult teavet saada ja levitada, võttes 
arvesse veebimajutusteenuse pakkujate 
keskset rolli avalikule arutelule ning 
faktide, arvamuste ja ideede õiguspärasele 
levitamisele kaasaaitamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määrusega aidatakse 
kaitsta avalikku julgeolekut ning 
kehtestatakse asjakohased ja töökindlad 
kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste 
põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule 
kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa 
arvatud vabadust saada ja anda teavet, 
ettevõtlusvabadust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad 
asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, 
mis on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui 
oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, 
mis on pluralistliku demokraatliku 
ühiskonna üks põhialuseid ning üks liidu 
alusväärtusi. Meetmed, millega sekkutakse 
sõna- ja teabevabadusse, peaksid olema 
rangelt sihipärased selles mõttes, et nende 
eesmärk peab olema tõkestada terroristliku 
sisu levitamist, kuid selle käigus ei tohi 
kahjustada õigust seaduslikult teavet saada 
ja levitada, võttes arvesse 
veebimajutusteenuse pakkujate keskset 
rolli avalikule arutelule ning faktide, 
arvamuste ja ideede õiguspärasele 
levitamisele kaasaaitamisel.

(7) Käesoleva määrusega aidatakse 
kaitsta avalikku julgeolekut ning 
kehtestatakse asjakohased ja töökindlad 
kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste 
põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule 
kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa 
arvatud vabadust saada ja anda teavet, 
ettevõtlusvabadust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad 
asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, 
mis on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui 
oluliseks peetakse õigust sõna- ja 
teabevabadusele, samuti õigust eraelu 
puutumatusele, mis on pluralistliku 
demokraatliku ühiskonna üks põhialuseid 
ning üks liidu alusväärtusi. Meetmed, 
millega sekkutakse sõna- ja 
teabevabadusse, peaksid olema rangelt 
sihipärased selles mõttes, et nende eesmärk 
peab olema tõkestada terroristliku sisu 
levitamist, kuid selle käigus ei tohi 
kahjustada õigust seaduslikult teavet saada 
ja levitada, võttes arvesse 
veebimajutusteenuse pakkujate keskset 
rolli avalikule arutelule ning faktide, 
arvamuste ja ideede õiguspärasele 
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levitamisele kaasaaitamisel. Käesolev 
määrus ei tohiks mõjutada kohaldatavaid 
isikuandmeid käsitlevaid õigusnorme, 
eeskätt määrust (EL) 2016/679 ja 
direktiivi (EL) 2016/680.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Caterina Chinnici

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määrusega aidatakse 
kaitsta avalikku julgeolekut ning 
kehtestatakse asjakohased ja töökindlad 
kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste 
põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule 
kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa 
arvatud vabadust saada ja anda teavet, 
ettevõtlusvabadust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad 
asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, 
mis on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui 
oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, 
mis on pluralistliku demokraatliku 
ühiskonna üks põhialuseid ning üks liidu 
alusväärtusi. Meetmed, millega sekkutakse 
sõna- ja teabevabadusse, peaksid olema 
rangelt sihipärased selles mõttes, et nende 
eesmärk peab olema tõkestada terroristliku 
sisu levitamist, kuid selle käigus ei tohi 
kahjustada õigust seaduslikult teavet saada 
ja levitada, võttes arvesse 
veebimajutusteenuse pakkujate keskset 
rolli avalikule arutelule ning faktide, 
arvamuste ja ideede õiguspärasele 
levitamisele kaasaaitamisel.

(7) Käesoleva määrusega aidatakse 
kaitsta avalikku julgeolekut ning 
kehtestatakse asjakohased ja töökindlad 
kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste 
põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule 
kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa 
arvatud vabadust saada ja anda teavet, 
ettevõtlusvabadust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad 
asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, 
mis on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui 
oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, 
mis on pluralistliku demokraatliku 
ühiskonna üks põhialuseid ning üks liidu 
alusväärtusi. Meetmed, millega sekkutakse 
sõna- ja teabevabadusse, peaksid olema 
rangelt sihipärased selles mõttes, et nende 
eesmärk peab olema tõkestada terroristliku 
sisu levitamist, kuid selle käigus ei tohi 
kahjustada õigust seaduslikult teavet saada 
ja levitada, võttes arvesse 
veebimajutusteenuse pakkujate keskset 
rolli avalikule arutelule ning faktide, 
arvamuste ja ideede õiguspärasele 
levitamisele kaasaaitamisel, kuna tõhusad 
veebipõhised terrorismivastased meetmed 
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ja sõnavabaduse kaitsmine ei ole 
vastuolulised eesmärgid, vaid vastastikku 
täiendavad ja tugevdavad.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määrusega aidatakse 
kaitsta avalikku julgeolekut ning 
kehtestatakse asjakohased ja töökindlad 
kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste 
põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule 
kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa 
arvatud vabadust saada ja anda teavet, 
ettevõtlusvabadust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad 
asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, 
mis on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui 
oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, 
mis on pluralistliku demokraatliku 
ühiskonna üks põhialuseid ning üks liidu 
alusväärtusi. Meetmed, millega sekkutakse 
sõna- ja teabevabadusse, peaksid olema 
rangelt sihipärased selles mõttes, et nende 
eesmärk peab olema tõkestada terroristliku 
sisu levitamist, kuid selle käigus ei tohi 
kahjustada õigust seaduslikult teavet saada 
ja levitada, võttes arvesse 
veebimajutusteenuse pakkujate keskset 
rolli avalikule arutelule ning faktide, 
arvamuste ja ideede õiguspärasele 
levitamisele kaasaaitamisel.

(7) Käesoleva määrusega püütakse 
aidata kaitsta avalikku julgeolekut ning 
sellega tuleks kehtestada asjakohased ja 
töökindlad kaitsemeetmed, et tagada 
asjaomaste põhiõiguste kaitse. Need 
hõlmavad õigust eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele, õigust tõhusale 
kohtulikule kaitsele, õigust 
sõnavabadusele, kaasa arvatud vabadust 
saada ja anda teavet, ettevõtlusvabadust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad 
asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, 
mis on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud ja proportsionaalsed, võttes 
arvesse seda, kui oluliseks peetakse 
sõnavabadust ja vabadust saada ja 
edastada teavet, samuti eraelu austamist 
ja isikuandmete kaitset, mis moodustavad 
pluralistliku demokraatliku ühiskonna 
põhialused ning kuuluvad liidu 
alusväärtuste hulka. Meetmed, millega 
sekkutakse sõnavabadusse ja vabadusse 
saada ja edastada teavet, peaksid olema 
rangelt proportsionaalsed ja vajalikud, 
kitsalt sihipärased selles mõttes, et nende 
eesmärk peab olema tõkestada ainult 
ebaseadusliku terroristliku sisu levitamist 
ja selle käigus ei tohi kahjustada õigust 
seaduslikult teavet saada ja levitada, võttes 
arvesse veebimajutusteenuse pakkujate 
keskset rolli avalikule arutelule ning 
faktide, arvamuste ja ideede õiguspärasele 
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levitamisele kaasaaitamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määrusega aidatakse 
kaitsta avalikku julgeolekut ning 
kehtestatakse asjakohased ja töökindlad 
kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste 
põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule 
kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa 
arvatud vabadust saada ja anda teavet, 
ettevõtlusvabadust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad 
asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, 
mis on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui 
oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, 
mis on pluralistliku demokraatliku 
ühiskonna üks põhialuseid ning üks liidu 
alusväärtusi. Meetmed, millega sekkutakse 
sõna- ja teabevabadusse, peaksid olema 
rangelt sihipärased selles mõttes, et nende 
eesmärk peab olema tõkestada terroristliku 
sisu levitamist, kuid selle käigus ei tohi 
kahjustada õigust seaduslikult teavet saada 
ja levitada, võttes arvesse 
veebimajutusteenuse pakkujate keskset 
rolli avalikule arutelule ning faktide, 
arvamuste ja ideede õiguspärasele 
levitamisele kaasaaitamisel.

(7) Käesoleva määrusega aidatakse 
kaitsta avalikku julgeolekut ning 
kehtestatakse asjakohased ja töökindlad 
kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste 
põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule 
kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa 
arvatud vabadust saada ja anda teavet, 
ettevõtlusvabadust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad 
asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, 
mis on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui 
oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, 
mis on pluralistliku demokraatliku 
ühiskonna üks põhialuseid ning üks liidu 
alusväärtusi. Meetmed, millega sekkutakse 
sõna- ja teabevabadusse, peaksid olema 
rangelt sihipärased selles mõttes, et nende 
eesmärk peab olema tõkestada terroristliku 
sisu levitamist, kuid selle käigus ei tohi 
kahjustada õigust seaduslikult teavet saada 
ja levitada, võttes arvesse 
veebimajutusteenuse pakkujate keskset 
rolli avalikule arutelule ning faktide, 
arvamuste ja ideede õiguspärasele 
levitamisele kaasaaitamisel. Käesolev 
määrus ei tohiks mõjutada kohaldatavaid 
isikuandmeid käsitlevaid õigusnorme, 
eeskätt neid, mis on sätestatud määruses 
(EL) 2016/679 ja direktiivis (EL) 
2016/680.
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Or. en

Muudatusettepanek 82
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määrusega aidatakse 
kaitsta avalikku julgeolekut ning 
kehtestatakse asjakohased ja töökindlad 
kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste 
põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule 
kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa 
arvatud vabadust saada ja anda teavet, 
ettevõtlusvabadust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad 
asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, 
mis on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui 
oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, 
mis on pluralistliku demokraatliku 
ühiskonna üks põhialuseid ning üks liidu 
alusväärtusi. Meetmed, millega sekkutakse 
sõna- ja teabevabadusse, peaksid olema 
rangelt sihipärased selles mõttes, et nende 
eesmärk peab olema tõkestada terroristliku 
sisu levitamist, kuid selle käigus ei tohi 
kahjustada õigust seaduslikult teavet saada 
ja levitada, võttes arvesse 
veebimajutusteenuse pakkujate keskset 
rolli avalikule arutelule ning faktide, 
arvamuste ja ideede õiguspärasele 
levitamisele kaasaaitamisel.

(7) Käesoleva direktiiviga aidatakse 
kaitsta avalikku julgeolekut ning 
kehtestatakse asjakohased ja töökindlad 
kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste 
põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule 
kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa 
arvatud vabadust saada ja anda teavet, 
ettevõtlusvabadust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad 
asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, 
mis on demokraatlikus ühiskonnas 
asjakohased, vajalikud ja 
proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui 
oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, 
samuti era- ja perekonnaelu austamist ja 
isikuandmete kaitset, mis moodustavad 
pluralistliku demokraatliku ühiskonna ühe 
põhialuse ning kuuluvad liidu 
alusväärtuste hulka. Meetmed, millega 
sekkutakse sõna- ja teabevabadusse, 
peaksid olema rangelt sihipärased selles 
mõttes, et nende eesmärk peab olema 
tõkestada terroristliku sisu levitamist, kuid 
selle käigus ei tohi kahjustada õigust 
seaduslikult teavet saada ja levitada, võttes 
arvesse veebimajutusteenuse pakkujate 
keskset rolli avalikule arutelule ning 
faktide, arvamuste ja ideede õiguspärasele 
levitamisele kaasaaitamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 83
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Käesolev määrus ei peaks 
mõjutama liikmesriikide kohustust 
austada põhiõigusi ja õiguse 
üldpõhimõtteid, mis on sätestatud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ning 
põhiõiguste harta artiklis 11 ega 
isikuandmete töötlemist käsitlevaid 
kohaldatavaid õigusnorme, nagu määrus 
2016/679 ja direktiiv 2016/680.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Meetmed terroristliku infosisu 
kõrvaldamiseks veebist peaksid olema 
sihipärased, vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 

(8) Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 
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on selgelt kirjas õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja 
juriidilisel isikul on õigus pöörduda 
liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa 
õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi 
käesoleva määruse kohaselt võetud 
meetmete vastu, mis kahjustavad selle 
isiku õigusi. See õigus hõlmab 
veebimajutusteenuse ja sisuteenuse 
pakkujate jaoks võimalust vaidlustada 
eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi 
kohtus, kelle ametiasutus 
eemaldamiskorralduse tegi.

on selgelt kirjas õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja 
juriidilisel isikul on õigus pöörduda 
liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa 
õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi 
käesoleva määruse kohaselt võetud 
meetmete vastu, mis kahjustavad selle 
isiku õigusi. See õigus hõlmab eelkõige 
käesoleva määruse kontekstis kasutajate 
võimalust vaidlustada sisu eemaldamine, 
mis toimub veebimajutusteenuse pakkuja 
käesoleva määruse kohaselt võetud 
meetmete tulemusel, ning saada teavet 
tõhusate õiguskaitsevahendite kohta nii 
ettevõttesiseselt kui ka elukohaliikmesriigi 
kohtus. See hõlmab veebimajutusteenuse 
ja sisuteenuse pakkujate jaoks võimet 
vaidlustada eemaldamiskorraldus selle 
liikmesriigi kohtus, kelle ametiasutus 
eemaldamiskorralduse tegi, selle 
liikmesriigi kohtus, kus 
veebimajutusteenuse pakkuja on asutatud 
või esindatud või sisuteenuse osutaja 
elukoha liikmesriigi kohtus.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 
on selgelt kirjas õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja 
juriidilisel isikul on õigus pöörduda 
liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa 
õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi 
käesoleva määruse kohaselt võetud 
meetmete vastu, mis kahjustavad selle 
isiku õigusi. See õigus hõlmab 
veebimajutusteenuse ja sisuteenuse 

(8) Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 
on selgelt kirjas õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja 
juriidilisel isikul on õigus pöörduda 
liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa 
õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi 
käesoleva määruse kohaselt võetud 
meetmete vastu, mis kahjustavad selle 
isiku õigusi. See õigus hõlmab 
veebimajutusteenuse ja sisuteenuse 
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pakkujate jaoks võimalust vaidlustada 
eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi 
kohtus, kelle ametiasutus 
eemaldamiskorralduse tegi.

pakkujate jaoks võimalust vaidlustada 
eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi 
kohtus, kelle ametiasutus 
eemaldamiskorralduse tegi. Nimetatud 
õigust võib teostada selle liikmesriigi 
kohtus, kus asub veebimajutusteenuse 
pakkuja peamine tegevuskoht või kus elab 
või tegutseb seaduslik esindaja, kelle 
veebimajutusteenuse pakkuja on artikli 16 
kohaselt määranud.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 
on selgelt kirjas õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja 
juriidilisel isikul on õigus pöörduda 
liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa 
õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi 
käesoleva määruse kohaselt võetud 
meetmete vastu, mis kahjustavad selle 
isiku õigusi. See õigus hõlmab 
veebimajutusteenuse ja sisuteenuse 
pakkujate jaoks võimalust vaidlustada 
eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi 
kohtus, kelle ametiasutus 
eemaldamiskorralduse tegi.

(8) Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 
on selgelt kirjas õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja 
juriidilisel isikul on õigus pöörduda 
liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa 
õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi 
käesoleva määruse kohaselt võetud 
meetmete vastu, mis kahjustavad selle 
isiku õigusi. See õigus hõlmab 
veebimajutusteenuse ja sisuteenuse 
pakkujate jaoks võimalust vaidlustada 
eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi 
kohtus, kelle ametiasutus 
eemaldamiskorralduse tegi. Lisaks peaks 
veebimajutusteenuse pakkujal olema 
õigus vaidlustada otsus, millega 
määratakse ennetavad meetmed või 
karistused, selle liikmesriigi kohtus, kelle 
ametiasutus otsuse vastu võttis.

Or. en

Muudatusettepanek 88
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Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 
on selgelt kirjas õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja 
juriidilisel isikul on õigus pöörduda 
liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa 
õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi 
käesoleva määruse kohaselt võetud 
meetmete vastu, mis kahjustavad selle 
isiku õigusi. See õigus hõlmab 
veebimajutusteenuse ja sisuteenuse 
pakkujate jaoks võimalust vaidlustada 
eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi 
kohtus, kelle ametiasutus 
eemaldamiskorralduse tegi.

(8) Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 
on selgelt kirjas õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja 
juriidilisel isikul on õigus pöörduda 
liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa 
õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi 
käesoleva määruse kohaselt võetud 
meetmete vastu, mis kahjustavad selle 
isiku õigusi. See õigus hõlmab 
veebimajutusteenuse ja sisuteenuse 
pakkujate jaoks võimalust vaidlustada 
eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi 
kohtus, kelle ametiasutus 
eemaldamiskorralduse tegi, ning 
sisuteenuse pakkujate jaoks võimalust 
vaidlustada veebimajutusteenuse osutaja 
võetud meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
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määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

määratlus hõlmama materjale, mis 
õhutavad, julgustavad või toetavad 
terroriaktide toimepanemist või neile 
kaasaaitamist või propageerivad osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Määratlus 
peaks hõlmama ka sisu, mis annab 
suuniseid lõhkeainete, tulirelvade, mis 
tahes muude relvade, kahjulike või ohtlike 
ainete, samuti keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumaainete (KBRT-
ained) valmistamise ja kasutamise kohta, 
ja mis tahes suuniseid muude meetodite 
või tehnikate kohta, sealhulgas 
sihtmärkide valimise kohta terroriaktide 
toimepanemise eesmärgil. Selline 
teabematerjal hõlmab eelkõige teksti, 
kujutisi, helisalvestisi ja videoid. Kui 
pädevad asutused või veebimajutusteenuse 
pakkujad analüüsivad, kas sisu on 
käesoleva määruse tähenduses terroristlik, 
peaksid nad arvesse võtma selliseid aspekte 
nagu väidete laad ja sõnastus, nende 
esitamise kontekst ja tõenäosus, et neil on 
kahjulikud tagajärjed, mis mõjutavad 
inimeste turvalisust ja ohutust. Oluline 
tegur, mida hindamisel arvesse võtta, on 
see, kui materjali on koostanud ELi 
terroriorganisatsioonide või terroristide 
nimekirja kuuluv isik, selle võib talle 
omistada või seda levitatakse tema nimel. 
Sisu levitamist hariduslikul, 
vastupropaganda või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta, leides õiglase 
tasakaalu põhiõiguste ja avaliku 
julgeoleku vajaduste vahel. Eriti juhtudel, 
kui sisuteenuse pakkujal on 
toimetusvastutus, tuleks levitatud 
materjali eemaldamise igasuguse otsuse 
puhul võtta arvesse ajakirjanduslikke 
standardeid, mis on kehtestatud 
ajakirjanduse või meediaalaste 
eeskirjadega, kooskõlas liidu õiguse ja 
põhiõiguste hartaga. Terroristlikuks sisuks 
ei tohiks pidada radikaalsete, poleemiliste 
või vastuoluliste seisukohtade väljendamist 
tundlike poliitiliste küsimuste üle peetavas 
avalikus mõttevahetuses.

_________________
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9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

Or. en

Muudatusettepanek 90
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda 
tuleb kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused ebaseadusliku 
terroristliku veebisisu levitamise 
tõkestamiseks võtma, tuleks käesolevas 
määruses ennetavalt määratleda 
ebaseaduslik terroristlik sisu, tuginedes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusele9. Arvestades, et tegeleda 
tuleb ebaseadusliku internetis esineva 
terroristliku sisuga, peaks määratlus 
hõlmama materjale ja teavet, mis tahtlikult 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks, kui ja kuivõrd need 
pannakse toime konkreetsel terroristlikul 
eesmärgil, eeskätt selleks, et tõsiselt 
hirmutada elanikkonda, sundida valitsust 
või rahvusvahelist organisatsiooni 
põhjendamatult mõnda tegu toime 
panema või sellest hoiduma või tõsiselt 
tasakaalust välja viia või hävitada mõne 
riigi või rahvusvahelise organisatsiooni 
poliitilist, põhiseaduslikku, 
majanduslikku või ühiskondlikku korda. 
Selline teave hõlmab eelkõige teksti, 
kujutisi, helisalvestisi ja videoid. Kui 
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terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

pädevad asutused või veebimajutusteenuse 
pakkujad analüüsivad, kas sisu on 
käesoleva määruse tähenduses terroristlik, 
peaksid nad arvesse võtma selliseid aspekte 
nagu väidete laad ja sõnastus, nende 
esitamise kontekst ja tõenäosus, et neil on 
kahjulikud tagajärjed, mis mõjutavad 
inimeste turvalisust ja ohutust või 
inimõiguste, sealhulgas õiguse 
sõnavabadusele ning õiguse era- ja 
perekonnaelu puutumatusele ning 
isikuandmete kaitsele austamist. Oluline 
tegur, mida hindamisel arvesse võtta, on 
see, kui materjali on koostanud ELi 
terroriorganisatsioonide või terroristide 
nimekirja kuuluv isik, selle võib talle 
omistada või seda levitatakse tema nimel. 
Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamine tundlike poliitiliste 
küsimuste üle peetavas avalikus 
mõttevahetuses ning eelkõige avalik 
üleskutse panna toime terrorikuritegu ei 
kuulu käesoleva määruse 
kohaldamisalasse.

_________________ _________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

Or. en

Muudatusettepanek 91
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda 
tuleb kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva 
määruse tähenduses terroristlik, peaksid 
nad arvesse võtma selliseid aspekte nagu 
väidete laad ja sõnastus, nende esitamise 
kontekst ja tõenäosus, et neil on kahjulikud 
tagajärjed, mis mõjutavad inimeste 
turvalisust ja ohutust. Oluline tegur, mida 
hindamisel arvesse võtta, on see, kui 
materjali on koostanud ELi 
terroriorganisatsioonide või terroristide 
nimekirja kuuluv isik, selle võib talle 
omistada või seda levitatakse tema nimel. 
Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas direktiivis määratleda 
terroristlik sisu, tuginedes Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 
2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusele. Arvestades, et tegeleda tuleb 
internetis esineva terroristliku sisuga, 
peaks määratlus hõlmama materjale ja 
teavet, mis tahtlikult õhutab, julgustab või 
toetab terroriaktide toimepanemist või 
neile kaasaaitamist, annab juhiseid selliste 
kuritegude toimepanekuks, kui ja kuivõrd 
need pannakse toime konkreetsel 
terroristlikul eesmärgil, eeskätt selleks, et 
tõsiselt hirmutada elanikkonda, sundida 
valitsust või rahvusvahelist 
organisatsiooni põhjendamatult mõnda 
tegu toime panema või sellest hoiduma või 
tõsiselt tasakaalust välja viia või hävitada 
mõne riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni poliitilist, 
põhiseaduslikku, majanduslikku või 
ühiskondlikku korda. Selline teave hõlmab 
eelkõige teksti, kujutisi, helisalvestisi ja 
videoid. Kui pädevad asutused või 
veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva 
direktiivi tähenduses terroristlik, peaksid 
nad arvesse võtma selliseid aspekte nagu 
väidete laad ja sõnastus, nende esitamise 
kontekst ja tõenäosus, et neil on kahjulikud 
tagajärjed, mis mõjutavad inimeste 
turvalisust ja ohutust või inimõiguste, 
sealhulgas õiguse sõnavabadusele ning 
õiguse era- ja perekonnaelule ning 
isikuandmete kaitsele austamist. Oluline 
tegur, mida hindamisel arvesse võtta, on 
see, kui materjali on koostanud ELi 
terroriorganisatsioonide või terroristide 
nimekirja kuuluv isik, selle võib talle 
omistada või seda levitatakse tema nimel. 
Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamine tundlike poliitiliste 
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küsimuste üle peetavas avalikus 
mõttevahetuses ning eelkõige avalik 
üleskutse panna toime terrorikuritegu ei 
kuulu käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse.

_________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

Or. en

Muudatusettepanek 92
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda 
tuleb kõige kahjulikuma internetis 
esineva terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, 
mis õhutab, julgustab või toetab 
terroriaktide toimepanemist või neile 
kaasaaitamist, annab juhiseid selliste 
kuritegude toimepanekuks või 
propageerib osalemist terrorirühmituse 
tegevuses. Selline teave hõlmab eelkõige 
teksti, kujutisi, helisalvestisi ja videoid. 
Kui pädevad asutused või 
veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
võiksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise käsitlemiseks võtta, 
tuleks käesolevas määruses määratleda 
terroristliku sisu mõiste, mis on kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusega9. Selline teave hõlmab 
eelkõige teksti, kujutisi, helisalvestisi ja 
videoid. Kui pädevad asutused või 
veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
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tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
kunstilisel, ajakirjanduslikul või 
teaduslikul eesmärgil või teadlikkuse 
suurendamiseks terroristliku tegevuse 
kohta tuleks asjakohaselt kaitsta. 
Terroristlikuks sisuks ei tohiks pidada 
radikaalsete, poleemiliste või vastuoluliste 
seisukohtade väljendamist tundlike 
poliitiliste küsimuste üle peetavas avalikus 
mõttevahetuses.

_________________ _________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

Or. en

Muudatusettepanek 93
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 



PE636.146v02-00 46/128 AM\1177907ET.docx

ET

terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks, suuniseid lõhkeainete, 
tulirelvade või muude relvade või 
kahjulike ainete, samuti KBRT-ainete 
valmistamise või kasutamise meetodite või 
tehnikate kohta või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul, vastupropaganda või 
teaduslikul eesmärgil tuleks asjakohaselt 
kaitsta. Terroristlikuks sisuks ei tohiks 
pidada radikaalsete, poleemiliste või 
vastuoluliste seisukohtade väljendamist 
tundlike poliitiliste küsimuste üle peetavas 
avalikus mõttevahetuses.

_________________ _________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

Or. en

Muudatusettepanek 94
Ana Gomes
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Hariduslikul, ajakirjanduslikul, 
teaduslikul, kunstilisel ja toimetuslikul 
eesmärgil levitatavat sisu ei tuleks aga 
terroristliku sisuna käsitleda ning see 
tuleks seega käesoleva määruse 
kohaldamisalast välja jätta. 
Terroristlikuks sisuks ei tohiks pidada 
radikaalsete, poleemiliste või vastuoluliste 
seisukohtade väljendamist tundlike 
poliitiliste küsimuste üle peetavas avalikus 
mõttevahetuses.
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_________________ _________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

Or. en

Muudatusettepanek 95
Caterina Chinnici

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
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koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses. 
Seoses sellega peaks teenusepakkujatel ja 
-kasutajatel olema alati võimalik 
pöörduda kohtusse.

_________________ _________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

Or. en

Muudatusettepanek 96
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
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annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada ühegi seisukoha 
väljendamist, mida saab käsitada 
radikaalse, poleemilise või vastuolulisena 
avalikus mõttevahetuses ning eriti tundlike 
poliitiliste küsimuste üle peetavas avalikus 
mõttevahetuses.

_________________ _________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

Or. en

Muudatusettepanek 97
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid (9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
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peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse 
pakkujad analüüsivad, kas sisu on 
käesoleva määruse tähenduses terroristlik, 
peaksid nad arvesse võtma selliseid aspekte 
nagu väidete laad ja sõnastus, nende 
esitamise kontekst ja tõenäosus, et neil on 
kahjulikud tagajärjed, mis mõjutavad 
inimeste turvalisust ja ohutust. Oluline 
tegur, mida hindamisel arvesse võtta, on 
see, kui materjali on koostanud ELi 
terroriorganisatsioonide või terroristide 
nimekirja kuuluv isik, selle võib talle 
omistada või seda levitatakse tema nimel. 
Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
ilmselgelt õhutab terroriaktide 
toimepanemist, annab juhiseid selliste 
kuritegude toimepanekuks või propageerib 
osalemist terrorirühmituse tegevuses. 
Selline teave hõlmab eelkõige teksti, 
kujutisi, helisalvestisi ja videoid. Kui 
pädevad asutused analüüsivad, kas sisu on 
käesoleva määruse tähenduses terroristlik, 
peaksid nad arvesse võtma selliseid aspekte 
nagu väidete laad ja sõnastus, nende 
esitamise kontekst ja tõendatav tõenäosus, 
et neil on kahjulikud tagajärjed, mis 
mõjutavad inimeste turvalisust ja ohutust. 
Oluline tegur, mida hindamisel arvesse 
võtta, on see, kui materjali on koostanud 
ELi terroriorganisatsioonide või terroristide 
nimekirja kuuluv isik, selle võib talle 
omistada või seda levitatakse tema nimel. 
Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

_________________ _________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
ELi terrorirühmituste nimekirja kuuluva 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.
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_________________ _________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

Or. en

Muudatusettepanek 99
Monika Beňová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab muu hulgas teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
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koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

_________________ _________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

Or. en

Muudatusettepanek 100
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest9. Arvestades, et tegeleda 
tuleb kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses määratleda 
terroristlik sisu, tuginedes Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 
2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusele. Arvestades, et tegeleda tuleb 
ebaseadusliku internetis esineva 
terroristliku sisuga, peaks määratlus 
hõlmama materjale ja teavet, mis õhutab, 
julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab koolitust selliste kuritegude 
toimepanekuks või värbab terrorirühmituse 
liikmeid. Selline teave hõlmab eelkõige 
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hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

teksti, kujutisi, helisalvestisi ja videoid. 
Kui pädevad asutused või 
veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses ebaseaduslik ja terroristlik, 
peavad nad tuginema hindamisel sellistele 
aspektidele nagu tahtluse mõiste, väidete 
laad ja sõnastus, nende esitamise kontekst 
ja tõendatav oht, et tegemist on 
provotseerivate tegudega, millel on 
kahjulikud tagajärjed, mis mõjutavad 
inimeste turvalisust ja ohutust. Oluline 
tegur, mida hindamisel arvesse võtta, on 
see, kui materjali on koostanud ELi 
terroriorganisatsioonide või terroristide 
nimekirja kuuluv isik, selle võib talle 
omistada või seda levitatakse tema nimel. 
Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

_________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

Or. en

Muudatusettepanek 101
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kui levitatav materjal avaldatakse 
sisuteenuse pakkuja toimetusvastutuse 
alusel, võib sellise sisu eemaldamise 
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otsuse teha ainult kohtumääruse alusel. 
See on vajalik, et järgida täielikult liidu 
õigust ning õigust sõna- ja 
meediavabadusele ja meedia 
mitmekesisusele, nagu on sätestatud 
põhiõiguste harta artiklis 11.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 
kättesaadavaks kolmandatele isikutele, 
olenemata sellest, kas selline tegevus on 
oma olemuselt puhtalt tehniline, 
automaatne või passiivne. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd 
kui need teevad teabe kättesaadavaks 
kolmandatele isikutele ja veebisaitidele, 
kus kasutajad saavad kommenteerida või 
arvustusi postitada. Määrust tuleks 
kohaldada ka nende veebimajutusteenuse 
pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on 
väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin 
teenuseid, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille 
peamine eesmärk või üks peamisi 
eesmärke on pakkuda teenuse kasutaja 
antud teabe talletamist tema palvel ning 
talletatud teabe kättesaadavaks tegemist 
avalikkusele, ning millel on üldine 
kontroll talletatud ja töödeldud 
sisuandmete üle ja nendele üldine 
juurdepääs, olenemata sellest, kas selline 
tegevus on oma olemuselt puhtalt tehniline, 
automaatne või passiivne, ning olenemata 
sellest, kas on nõutav, et kasutaja maksab. 
Selliste infoühiskonna teenuse pakkujate 
hulka kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud veebipõhised 
teenused, niivõrd kui need teevad teabe 
vahetult avalikkusele kättesaadavaks. 
Määrust tuleks kohaldada ka nende 
veebimajutusteenuse pakkujate suhtes, 
kelle tegevuskoht on väljaspool liitu, kuid 
kes pakuvad teenuseid liidus asuvatele 
kasutajatele, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
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ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis ja kas need teenused 
on suunatud konkreetselt liidus asuvatele 
kasutajatele. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus. Seevastu käesoleva määruse 
kohaldamisel ei käsitleta 
veebimajutusteenuste pakkujatena 
teenuseid, mis hõlmavad pelgalt 
varustamist tehnilise vahendiga, nagu 
pilveteenused, 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 
teenusepakkujal ei ole tehnilist 
suutlikkust eemaldada tema klientide või 
nende klientide lõppkasutajate salvestatud 
konkreetset sisu, või teenuseid, mis 
hõlmavad kaupade müüki veebis, kaupade 
kättetoimetamist kui sellist või teenuste 
osutamist veebiväliselt, või eraveebisaite, 
sealhulgas blogisid. 
Veebimajutusteenustena ei tuleks mõista 
ka teabe pelga edastamise ja muid 
elektroonilise side teenuseid Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
xxx/2019 [Euroopa elektroonilise side 
seadustik] tähenduses või 
vahemäluteenuseid või muid teenuseid, 
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mida osutatakse interneti taristu muudes 
kihtides, näiteks registrid ja 
registripidajad, domeeninimede süsteemid 
või sellega külgnevad teenused, nagu 
makseteenuste või hajusa 
teenusetõkestuse kaitse teenused. Sama 
kehtib isikutevahelise side teenuste puhul, 
mis võimaldavad isikutevahelist otsest ja 
interaktiivset teabevahetust lõpliku arvu 
isikute vahel ning mille puhul side 
algatanud või selles osalevad isikud 
määravad kindlaks teabe kasutaja(d).

Or. en

Muudatusettepanek 103
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 
kättesaadavaks kolmandatele isikutele, 
olenemata sellest, kas selline tegevus on 
oma olemuselt puhtalt tehniline, 
automaatne või passiivne. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd 
kui need teevad teabe kättesaadavaks 
kolmandatele isikutele ja veebisaitidele, 
kus kasutajad saavad kommenteerida või 
arvustusi postitada. Määrust tuleks 
kohaldada ka nende veebimajutusteenuse 
pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on 
väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin 

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave ja 
materjal tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks, olenemata sellest, kas 
selline tegevus on oma olemuselt puhtalt 
tehniline, automaatne või passiivne. 
Selliste infoühiskonna teenuse pakkujate 
hulka kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd 
kui need teevad teabe kättesaadavaks 
avalikkusele ja veebisaitidele, kus 
kasutajad saavad kommenteerida või 
arvustusi postitada. Käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluvana ei tohiks 
käsitleda pilvetaristuteenuseid, mis 
hõlmavad nõudmise korral selliste 
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teenuseid, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

füüsiliste või virtuaalsete ressursside 
pakkumist, 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 teenusepakkujal ei ole tehnilist 
suutlikkust eemaldada tema klientide või 
nende klientide lõppkasutajate salvestatud 
konkreetset sisu. Määrust tuleks kohaldada 
ka nende veebimajutusteenuse pakkujate 
suhtes, kelle tegevuskoht on väljaspool 
liitu, kuid kes pakuvad siin teenuseid, sest 
suur osa veebimajutusteenuse pakkujaid, 
kes oma teenuseid pakkudes puutuvad 
kokku terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Michał Boni

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
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terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 
kättesaadavaks kolmandatele isikutele, 
olenemata sellest, kas selline tegevus on 
oma olemuselt puhtalt tehniline, 
automaatne või passiivne. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd 
kui need teevad teabe kättesaadavaks 
kolmandatele isikutele ja veebisaitidele, 
kus kasutajad saavad kommenteerida või 
arvustusi postitada. Määrust tuleks 
kohaldada ka nende veebimajutusteenuse 
pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on 
väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin 
teenuseid, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 
avalikkusele kättesaadavaks, olenemata 
sellest, kas selline tegevus on oma 
olemuselt puhtalt tehniline, automaatne või 
passiivne. Selliste infoühiskonna teenuse 
pakkujate hulka kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilveteenused, 
niivõrd kui need teevad teabe avalikkusele 
kättesaadavaks. Käesoleva määruse mõttes 
ei tohiks veebimajutusteenuste 
pakkujatena käsitleda pilvetaristuteenuste 
pakkujaid ja interneti taristu muude 
kihtide kui rakenduskihi teenuseid, 
samuti veebimajutusteenuste pakkujaid, 
kes varustavad veebisaitide käitajaid 
tehnilise taristuga. Määrust tuleks 
kohaldada nende veebimajutusteenuse 
pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on 
väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin 
teenuseid, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

Or. en
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Muudatusettepanek 105
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 
kättesaadavaks kolmandatele isikutele, 
olenemata sellest, kas selline tegevus on 
oma olemuselt puhtalt tehniline, 
automaatne või passiivne. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, 
niivõrd kui need teevad teabe 
kättesaadavaks kolmandatele isikutele ja 
veebisaitidele, kus kasutajad saavad 
kommenteerida või arvustusi postitada. 
Määrust tuleks kohaldada ka nende 
veebimajutusteenuse pakkujate suhtes, 
kelle tegevuskoht on väljaspool liitu, kuid 
kes pakuvad siin teenuseid, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat direktiivi kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 
avalikkusele kättesaadavaks. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
niivõrd kui need teevad teabe avalikkusele 
kättesaadavaks. Direktiivi tuleks kohaldada 
ka nende veebimajutusteenuse pakkujate 
suhtes, kelle tegevuskoht on väljaspool 
liitu, kuid kes pakuvad siin teenuseid, sest 
suur osa veebimajutusteenuse pakkujaid, 
kes oma teenuseid pakkudes puutuvad 
kokku terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva direktiivi kohaldamiseks piisav 
tingimus.
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aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 
kättesaadavaks kolmandatele isikutele, 
olenemata sellest, kas selline tegevus on 
oma olemuselt puhtalt tehniline, 
automaatne või passiivne. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, 
niivõrd kui need teevad teabe 
kättesaadavaks kolmandatele isikutele ja 
veebisaitidele, kus kasutajad saavad 
kommenteerida või arvustusi postitada. 
Määrust tuleks kohaldada ka nende 
veebimajutusteenuse pakkujate suhtes, 
kelle tegevuskoht on väljaspool liitu, kuid 
kes pakuvad siin teenuseid, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
ebaseaduslikku terroristlikku sisu 
levitatakse, tuleks käesolevat määrust 
kohaldada infoühiskonna teenuste suhtes, 
mille puhul teenuse kasutaja antud teavet 
talletatakse tema palvel ning talletatud 
teave tehakse avalikkusele kättesaadavaks. 
Selliste infoühiskonna teenuse pakkujate 
hulka kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
niivõrd kui need teevad teabe avalikkusele 
kättesaadavaks. Määrust tuleks kohaldada 
ka nende veebimajutusteenuse pakkujate 
suhtes, kelle tegevuskoht on väljaspool 
liitu, kuid kes pakuvad siin teenuseid, sest 
suur osa veebimajutusteenuse pakkujaid, 
kes oma teenuseid pakkudes puutuvad 
kokku ebaseadusliku terroristliku sisuga, 
tegutsevad kolmandates riikides. See peaks 
tagama, et kõik digitaalsel ühtsel turul 
tegutsevad ettevõtjad järgivad samu 
nõudeid olenemata sellest, millises riigis 
on nende tegevuskoht. Selleks et kindlaks 
teha, kas teenuse pakkuja pakub teenuseid 
liidus, tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
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olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 
kättesaadavaks kolmandatele isikutele, 
olenemata sellest, kas selline tegevus on 
oma olemuselt puhtalt tehniline, 
automaatne või passiivne. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd 
kui need teevad teabe kättesaadavaks 
kolmandatele isikutele ja veebisaitidele, 
kus kasutajad saavad kommenteerida või 
arvustusi postitada. Määrust tuleks 
kohaldada ka nende veebimajutusteenuse 
pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on 

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 
avalikkusele kättesaadavaks. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilveteenused, 
niivõrd kui need teevad teabe avalikkusele 
kättesaadavaks. Määrust tuleks kohaldada 
ka nende veebimajutusteenuse pakkujate 
suhtes, kelle tegevuskoht on väljaspool 
liitu, kuid kes pakuvad siin teenuseid, sest 
suur osa veebimajutusteenuse pakkujaid, 
kes oma teenuseid pakkudes puutuvad 
kokku terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
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väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin 
teenuseid, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 
kättesaadavaks kolmandatele isikutele, 
olenemata sellest, kas selline tegevus on 
oma olemuselt puhtalt tehniline, 
automaatne või passiivne. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 
laiemale avalikkusele kättesaadavaks, 
olenemata sellest, kas selline tegevus on 
oma olemuselt puhtalt tehniline, 
automaatne või passiivne. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
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ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd 
kui need teevad teabe kättesaadavaks 
kolmandatele isikutele ja veebisaitidele, 
kus kasutajad saavad kommenteerida või 
arvustusi postitada. Määrust tuleks 
kohaldada ka nende veebimajutusteenuse 
pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on 
väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin 
teenuseid, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilveteenused, 
niivõrd kui need teevad teabe laiemale 
avalikkusele kättesaadavaks. Määrust 
tuleks kohaldada ka nende 
veebimajutusteenuse pakkujate suhtes, 
kelle tegevuskoht on väljaspool liitu, kuid 
kes pakuvad siin teenuseid, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave ja 
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kättesaadavaks kolmandatele isikutele, 
olenemata sellest, kas selline tegevus on 
oma olemuselt puhtalt tehniline, 
automaatne või passiivne. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd 
kui need teevad teabe kättesaadavaks 
kolmandatele isikutele ja veebisaitidele, 
kus kasutajad saavad kommenteerida või 
arvustusi postitada. Määrust tuleks 
kohaldada ka nende veebimajutusteenuse 
pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on 
väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin 
teenuseid, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

materjal tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks. Selliste infoühiskonna 
teenuse pakkujate hulka kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, välja 
arvatud pilvandmetöötlustaristu 
teenusepakkujad, niivõrd kui need teevad 
teabe kättesaadavaks avalikkusele ja 
veebisaitidele, kus kasutajad saavad 
kommenteerida või arvustusi postitada. 
Määrust tuleks kohaldada ka nende 
veebimajutusteenuse pakkujate suhtes, 
kelle tegevuskoht on väljaspool liitu, kuid 
kes pakuvad siin teenuseid, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 
kättesaadavaks kolmandatele isikutele, 
olenemata sellest, kas selline tegevus on 
oma olemuselt puhtalt tehniline, 
automaatne või passiivne. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd 
kui need teevad teabe kättesaadavaks 
kolmandatele isikutele ja veebisaitidele, 
kus kasutajad saavad kommenteerida või 
arvustusi postitada. Määrust tuleks 
kohaldada ka nende veebimajutusteenuse 
pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on 
väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin 
teenuseid, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 
kättesaadavaks kolmandatele isikutele, 
olenemata sellest, kas selline tegevus on 
oma olemuselt puhtalt tehniline, 
automaatne või passiivne. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd 
kui need teevad teabe kättesaadavaks 
avalikkusele ja veebisaitidele, kus 
kasutajad saavad kommenteerida või 
arvustusi postitada. Määrust tuleks 
kohaldada ka nende veebimajutusteenuse 
pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on 
väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin 
teenuseid, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

Or. en
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Muudatusettepanek 111
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 
kättesaadavaks kolmandatele isikutele, 
olenemata sellest, kas selline tegevus on 
oma olemuselt puhtalt tehniline, 
automaatne või passiivne. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd 
kui need teevad teabe kättesaadavaks 
kolmandatele isikutele ja veebisaitidele, 
kus kasutajad saavad kommenteerida või 
arvustusi postitada. Määrust tuleks 
kohaldada ka nende veebimajutusteenuse 
pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on 
väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin 
teenuseid, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille 
peamine majandustegevus seisneb teenuse 
kasutaja antud teabe talletamises tema 
palvel ning talletatud teabe avalikkusele 
vahetult kättesaadavaks tegemises. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd 
kui need teevad teabe vahetult 
kättesaadavaks avalikkusele, kolmandatele 
isikutele ja veebisaitidele, kus kasutajad 
saavad kommenteerida või arvustusi 
postitada. Määrust tuleks kohaldada ka 
nende veebimajutusteenuse pakkujate 
suhtes, kelle tegevuskoht on väljaspool 
liitu, kuid kes pakuvad siin teenuseid, sest 
suur osa veebimajutusteenuse pakkujaid, 
kes oma teenuseid pakkudes majutavad 
ebaseaduslikku terroristlikku sisu, 
tegutsevad kolmandates riikides. See peaks 
tagama, et kõik digitaalsel ühtsel turul 
tegutsevad ettevõtjad järgivad samu 
nõudeid olenemata sellest, millises riigis 
on nende tegevuskoht. Selleks et kindlaks 
teha, kas teenuse pakkuja pakub teenuseid 
liidus, tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
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aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

Or. en

Selgitus

Vt ka ELi Põhiõiguste Ameti märkuseid vajaduse kohta eemaldada viide kolmandatele 
isikutele.

Muudatusettepanek 112
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesoleva määruse kohaldamisala 
kindlaksmääramisel tuleks lähtuda sellest, 
kas esineb sisuline seos liiduga. Niisugune 
sisuline seos on olemas, kui 
teenusepakkujal on liidus tegevuskoht, või 
kui seda ei ole, märkimisväärne arv 
kasutajaid ühes või mitmes liikmesriigis 
või tema tegevus on suunatud ühte või 
mitmesse liikmesriiki. Tegevuse suunatuse 
ühte või mitmesse liikmesriiki saab 
kindlaks teha kõigi asjakohaste asjaolude 
alusel, mille hulka kuuluvad sellised 
tegurid nagu selles liikmesriigis üldiselt 
kasutatava keele või vääringu kasutamine 
või kaupade või teenuste tellimise 
võimalus. Seda, kas tegevus on suunatud 
konkreetsesse liikmesriiki, saab järeldada 
ka rakenduse kättesaadavusest selle riigi 
rakendustepoes, kohaliku reklaami või 
selles liikmesriigis räägitavas keeles 
reklaami pakkumisest või kliendisuhete 
haldamisest, näiteks klienditeenuse 
pakkumisest selles liikmesriigis üldiselt 
kasutatavas keeles. Sisulise seose 
olemasolu tuleks eeldada ka siis, kui 

(11) Käesoleva määruse kohaldamisala 
kindlaksmääramisel tuleks lähtuda sellest, 
kas esineb sisuline seos liiduga. Niisugune 
sisuline seos on olemas, kui 
teenusepakkujal on liidus tegevuskoht, või 
kui seda ei ole, märkimisväärne arv 
kasutajaid ühes või mitmes liikmesriigis 
või tema tegevus on suunatud ühte või 
mitmesse liikmesriiki. Tegevuse suunatuse 
ühte või mitmesse liikmesriiki saab 
kindlaks teha kõigi asjakohaste asjaolude 
alusel, mille hulka kuuluvad sellised 
tegurid nagu selles liikmesriigis üldiselt 
kasutatava keele või vääringu kasutamine. 
Seda, kas tegevus on suunatud 
konkreetsesse liikmesriiki, saab järeldada 
ka rakenduse kättesaadavusest selle riigi 
rakendustepoes, kohaliku reklaami või 
selles liikmesriigis räägitavas keeles 
reklaami pakkumisest või kliendisuhete 
haldamisest, näiteks klienditeenuse 
pakkumisest selles liikmesriigis üldiselt 
kasutatavas keeles. Sisulise seose 
olemasolu tuleks eeldada ka siis, kui 
teenusepakkuja suunab oma tegevuse ühte 
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teenusepakkuja suunab oma tegevuse ühte 
või mitmesse liikmesriiki Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse 
1215/201210 artikli 17 lõike 1 punkti c 
tähenduses. Teisalt, kui teenust osutatakse 
lihtsalt selleks, et järgida Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 
2018/302 sätestatud 
diskrimineerimiskeeldu11, ei saa seda 
üksnes kõnealusele asjaolule tuginedes 
käsitada tegevuse suunamisena teatavale 
territooriumile liidus.

või mitmesse liikmesriiki Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse 
1215/201210 artikli 17 lõike 1 punkti c 
tähenduses. Teisalt, kui teenust osutatakse 
lihtsalt selleks, et järgida Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 
2018/302 sätestatud 
diskrimineerimiskeeldu11, ei saa seda 
üksnes kõnealusele asjaolule tuginedes 
käsitada tegevuse suunamisena teatavale 
territooriumile liidus.

_________________ _________________
10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) 
nr 1215/2012 kohtualluvuse ning 
kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta 
tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 
20.12.2012, lk 1).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) 
nr 1215/2012 kohtualluvuse ning 
kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta 
tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 
20.12.2012, lk 1).

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. veebruari 2018. aasta määrus (EL) 
2018/302, mis käsitleb siseturul toimuvat 
põhjendamatut asukohapõhist tõkestust ja 
muul viisil diskrimineerimist kliendi 
kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel 
ning millega muudetakse määrusi (EÜ) 
nr 2006/2004 ja (EL) 2017/2394 ning 
direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 601, 
2.3.2018, lk 1).

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. veebruari 2018. aasta määrus (EL) 
2018/302, mis käsitleb siseturul toimuvat 
põhjendamatut asukohapõhist tõkestust ja 
muul viisil diskrimineerimist kliendi 
kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel 
ning millega muudetakse määrusi (EÜ) 
nr 2006/2004 ja (EL) 2017/2394 ning 
direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 601, 
2.3.2018, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 113
Monika Beňová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesoleva määruse kohaldamisala 
kindlaksmääramisel tuleks lähtuda sellest, 
kas esineb sisuline seos liiduga. Niisugune 
sisuline seos on olemas, kui 
teenusepakkujal on liidus tegevuskoht, või 
kui seda ei ole, märkimisväärne arv 

(11) Käesoleva määruse kohaldamisala 
kindlaksmääramisel tuleks lähtuda sellest, 
kas esineb sisuline seos liiduga. Niisugune 
sisuline seos on olemas, kui 
teenusepakkujal on liidus tegevuskoht, või 
kui seda ei ole, oluline arv kasutajaid ühes 
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kasutajaid ühes või mitmes liikmesriigis 
või tema tegevus on suunatud ühte või 
mitmesse liikmesriiki. Tegevuse suunatuse 
ühte või mitmesse liikmesriiki saab 
kindlaks teha kõigi asjakohaste asjaolude 
alusel, mille hulka kuuluvad sellised 
tegurid nagu selles liikmesriigis üldiselt 
kasutatava keele või vääringu kasutamine 
või kaupade või teenuste tellimise 
võimalus. Seda, kas tegevus on suunatud 
konkreetsesse liikmesriiki, saab järeldada 
ka rakenduse kättesaadavusest selle riigi 
rakendustepoes, kohaliku reklaami või 
selles liikmesriigis räägitavas keeles 
reklaami pakkumisest või kliendisuhete 
haldamisest, näiteks klienditeenuse 
pakkumisest selles liikmesriigis üldiselt 
kasutatavas keeles. Sisulise seose 
olemasolu tuleks eeldada ka siis, kui 
teenusepakkuja suunab oma tegevuse ühte 
või mitmesse liikmesriiki Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse 
1215/201210 artikli 17 lõike 1 punkti c 
tähenduses. Teisalt, kui teenust osutatakse 
lihtsalt selleks, et järgida Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 
2018/302 sätestatud 
diskrimineerimiskeeldu11, ei saa seda 
üksnes kõnealusele asjaolule tuginedes 
käsitada tegevuse suunamisena teatavale 
territooriumile liidus.

või mitmes liikmesriigis või tema tegevus 
on suunatud ühte või mitmesse 
liikmesriiki. Tegevuse suunatuse ühte või 
mitmesse liikmesriiki saab kindlaks teha 
kõigi asjakohaste asjaolude alusel, mille 
hulka kuuluvad sellised tegurid nagu selles 
liikmesriigis üldiselt kasutatava keele või 
vääringu kasutamine või kaupade või 
teenuste tellimise võimalus. Seda, kas 
tegevus on suunatud konkreetsesse 
liikmesriiki, saab järeldada ka rakenduse 
kättesaadavusest selle riigi rakendustepoes, 
kohaliku reklaami või selles liikmesriigis 
räägitavas keeles reklaami pakkumisest või 
kliendisuhete haldamisest, näiteks 
klienditeenuse pakkumisest selles 
liikmesriigis üldiselt kasutatavas keeles. 
Sisulise seose olemasolu tuleks eeldada ka 
siis, kui teenusepakkuja suunab oma 
tegevuse ühte või mitmesse liikmesriiki 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
1215/201210 artikli 17 lõike 1 punkti c 
tähenduses. Teisalt, kui teenust osutatakse 
lihtsalt selleks, et järgida Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 
2018/302 sätestatud 
diskrimineerimiskeeldu11, ei saa seda 
üksnes kõnealusele asjaolule tuginedes 
käsitada tegevuse suunamisena teatavale 
territooriumile liidus.

_________________ _________________
10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) 
nr 1215/2012 kohtualluvuse ning 
kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta 
tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 
20.12.2012, lk 1).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) 
nr 1215/2012 kohtualluvuse ning 
kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta 
tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 
20.12.2012, lk 1).

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. veebruari 2018. aasta määrus (EL) 
2018/302, mis käsitleb siseturul toimuvat 
põhjendamatut asukohapõhist tõkestust ja 
muul viisil diskrimineerimist kliendi 
kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel 
ning millega muudetakse määrusi (EÜ) 
nr 2006/2004 ja (EL) 2017/2394 ning 
direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 601, 

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. veebruari 2018. aasta määrus (EL) 
2018/302, mis käsitleb siseturul toimuvat 
põhjendamatut asukohapõhist tõkestust ja 
muul viisil diskrimineerimist kliendi 
kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel 
ning millega muudetakse määrusi (EÜ) 
nr 2006/2004 ja (EL) 2017/2394 ning 
direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 601, 
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2.3.2018, lk 1). 2.3.2018, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 114
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, 
et tõkestada terroristliku sisu levitamist 
oma teenuste kaudu. Selline 
hoolsuskohustus ei tohiks tähendada üldist 
jälgimiskohustust. Käesoleva määruse 
kohaldamisel peaks hoolsuskohustus 
hõlmama seda, et veebimajutusteenuse 
pakkuja tegutseb enda talletatava sisu 
suhtes hoolikalt, proportsionaalselt ja 
mittediskrimineerivalt, eeskätt oma 
tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu 
eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu 
eemaldamisel ja juurdepääsu blokeerimisel 
tuleb austada sõna- ja teabevabadust.

(12) Ilma et see piiraks direktiivi 
2000/31/EÜ artikli 15 kohaldamist, 
peaksid veebimajutusteenuse pakkujad, 
kes on puutunud kokku märkimisväärse 
arvu vaidlustatud 
eemaldamiskorraldustega, täitma teatavat 
hoolsuskohustust, et käsitleda terroristliku 
sisu levitamist oma teenuste kaudu. Selline 
hoolsuskohustus ei tohiks tähendada üldist 
jälgimiskohustust. Käesoleva määruse 
kohaldamisel peaks hoolsuskohustus 
hõlmama seda, et veebimajutusteenuse 
pakkuja tegutseb enda talletatava sisu 
suhtes hoolikalt, proportsionaalselt ja 
mittediskrimineerivalt, eeskätt oma 
tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu 
eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu 
eemaldamisel ja juurdepääsu blokeerimisel 
tuleb austada sõna- ja teabevabadust ning 
meediavabadust ja meedia mitmekesisust.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, 

(12) Veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, 
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et tõkestada terroristliku sisu levitamist 
oma teenuste kaudu. Selline 
hoolsuskohustus ei tohiks tähendada üldist 
jälgimiskohustust. Käesoleva määruse 
kohaldamisel peaks hoolsuskohustus 
hõlmama seda, et veebimajutusteenuse 
pakkuja tegutseb enda talletatava sisu 
suhtes hoolikalt, proportsionaalselt ja 
mittediskrimineerivalt, eeskätt oma 
tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu 
eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu 
eemaldamisel ja juurdepääsu 
blokeerimisel tuleb austada sõna- ja 
teabevabadust.

et tõkestada terroristliku sisu levitamist 
oma teenuste kaudu. Selline 
hoolsuskohustus ei tohiks tähendada üldist 
jälgimiskohustust. Käesoleva määruse 
kohaldamisel peaks hoolsuskohustus 
hõlmama seda, et veebimajutusteenuse 
pakkuja tegutseb enda talletatava sisu 
suhtes hoolikalt, proportsionaalselt ja 
mittediskrimineerivalt, eeskätt oma 
tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu 
eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu 
eemaldamisel ja blokeerimisel tuleb 
austada täielikult sõna- ja teabevabadust 
ning nimetatud sisu esmakordse 
eemaldamise või blokeerimisega peaks 
kaasnema alati inimeste tehtav kontroll.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, 
et tõkestada terroristliku sisu levitamist 
oma teenuste kaudu. Selline 
hoolsuskohustus ei tohiks tähendada üldist 
jälgimiskohustust. Käesoleva määruse 
kohaldamisel peaks hoolsuskohustus 
hõlmama seda, et veebimajutusteenuse 
pakkuja tegutseb enda talletatava sisu 
suhtes hoolikalt, proportsionaalselt ja 
mittediskrimineerivalt, eeskätt oma 
tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu 
eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu 
eemaldamisel ja juurdepääsu 
blokeerimisel tuleb austada sõna- ja 
teabevabadust.

(12) Veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, 
et kõrvaldada oma teenuste 
kuritarvitamine sisu pakkujate poolt 
ebaseadusliku terroristliku sisu 
levitamiseks. Selline hoolsuskohustus ei 
tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. 
Käesoleva määruse kohaldamisel peaks 
hoolsuskohustus hõlmama seda, et 
veebimajutusteenuse pakkuja tegutseb enda 
talletatava sisu suhtes hoolikalt, 
proportsionaalselt ja 
mittediskrimineerivalt, eeskätt oma 
tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu 
eemaldamist, mis ei ole ebaseaduslik. Sisu 
eemaldamisel tuleb austada sõnavabadust 
ning vabadust saada ja edastada teavet.

Or. en
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Muudatusettepanek 117
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, 
et tõkestada terroristliku sisu levitamist 
oma teenuste kaudu. Selline 
hoolsuskohustus ei tohiks tähendada üldist 
jälgimiskohustust. Käesoleva määruse 
kohaldamisel peaks hoolsuskohustus 
hõlmama seda, et veebimajutusteenuse 
pakkuja tegutseb enda talletatava sisu 
suhtes hoolikalt, proportsionaalselt ja 
mittediskrimineerivalt, eeskätt oma 
tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu 
eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu 
eemaldamisel ja juurdepääsu blokeerimisel 
tuleb austada sõna- ja teabevabadust.

(12) Veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, 
et tõkestada terroristliku sisu levitamist 
oma teenuste kaudu. Selline 
hoolsuskohustus ei tohiks tähendada üldist 
jälgimiskohustust. Hoolsuskohustus peaks 
hõlmama seda, et veebimajutusteenuse 
pakkuja tegutseb enda talletatava sisu 
suhtes hoolikalt, proportsionaalselt ja 
mittediskrimineerivalt, eeskätt oma 
tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu 
eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu 
eemaldamisel ja juurdepääsu blokeerimisel 
tuleb austada sõna- ja teabevabadust.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse 
ülesandega tegelema haldus-, õiguskaitse- 
või kohtuasutuse. Arvestades, kui kiiresti 

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud eemaldamiskorraldusest, mille 
kohaselt peaks veebimajutusteenuse 
pakkuja eemaldama ebaseadusliku 
terroristliku sisu pärast pädeva asutuse 
hindamist. Arvestades, kui kiiresti levib 
ebaseaduslik terroristlik sisu 
internetipõhiste teenuste vahel, kohustab 
käesolev säte veebimajutusteenuse 
osutajaid tagama, et 
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levib terroristlik sisu internetipõhiste 
teenuste vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
ebaseaduslik terroristlik sisu eemaldatakse 
põhjendamatu viivituseta pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse ülesandega 
tegelema haldus-, õiguskaitse- või 
kohtuasutuse. Arvestades, kui kiiresti levib 
terroristlik sisu internetipõhiste teenuste 
vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Arvestades mitmesuguseid 
tavasid liidus, peaks liikmesriikidele jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse ülesandega 
tegelema haldus-, õiguskaitse- või 
kohtuasutuse. Arvestades, kui kiiresti levib 
terroristlik sisu internetipõhiste teenuste 
vahel, sõltub terroristliku sisu 
eemaldamise tõhusus selle eemaldamise 
kiirusest. Seepärast kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid pärast 
seaduslikku eemaldamiskorraldust 
tagama, et kirjeldatud terroristlik sisu 
eemaldatakse või juurdepääs sellele 
blokeeritakse viivitamata ja igal juhul ühe 
tunni jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
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kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse 
ülesandega tegelema haldus-, õiguskaitse- 
või kohtuasutuse. Arvestades, kui kiiresti 
levib terroristlik sisu internetipõhiste 
teenuste vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
õiguslikku hindamist. Liikmesriigid 
peaksid määrama kõnealuse ülesandega 
tegelema pädeva asutuse oma sõltumatute 
haldus- ja kohtuasutuste hulgast. 
Arvestades, kui kiiresti levib ebaseaduslik 
terroristlik sisu internetipõhiste teenuste 
vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
ebaseaduslik terroristlik sisu eemaldatakse 
või juurdepääs sellele blokeeritakse 
põhjendamatu viivituseta. 
Veebimajutusteenuse pakkuja otsustab ise, 
kas eemaldab kõnealuse sisu või blokeerib 
liidu kasutajate juurdepääsu sellele sisule, 
tuginedes ebaseadusliku terroristliku sisu 
määratlusele, tõhusate 
õiguskaitsemehhanismide rakendamisele 
ning võttes üldiselt oma otsuse aluseks 
muud kohaldatavad sätted käesolevast 
määrusest.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Maria Grapini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse ülesandega 
tegelema haldus-, õiguskaitse- või 
kohtuasutuse. Arvestades, kui kiiresti levib 
terroristlik sisu internetipõhiste teenuste 
vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist, ning neid tuleks ühetaoliselt 
Euroopa tasandil rakendada. 
Liikmesriikidele peaks jääma vabadus 
selline pädev asutus ise valida, et nad 
saaksid määrata kõnealuse ülesandega 
tegelema haldus-, õiguskaitse- või 
kohtuasutuse. Arvestades, kui kiiresti levib 
terroristlik sisu internetipõhiste teenuste 
vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule ja 
teavitab ametiasutusi sellistest 
juhtumitest.

Or. ro

Muudatusettepanek 122
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
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juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse ülesandega 
tegelema haldus-, õiguskaitse- või 
kohtuasutuse. Arvestades, kui kiiresti levib 
terroristlik sisu internetipõhiste teenuste 
vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse ülesandega 
tegelema haldus- või kohtuasutuse, kuivõrd 
selline asutus on sõltumatu ja erapooletu 
ametiasutus. Arvestades, kui kiiresti levib 
terroristlik sisu internetipõhiste teenuste 
vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu blokeeritakse 
põhjendamatu viivituseta.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse ülesandega 
tegelema haldus-, õiguskaitse- või 
kohtuasutuse. Arvestades, kui kiiresti levib 
terroristlik sisu internetipõhiste teenuste 
vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse ülesandega 
tegelema haldus-, õiguskaitse- või 
kohtuasutuse. Arvestades, kui kiiresti levib 
terroristlik sisu internetipõhiste teenuste 
vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Sellest tunniajasest 
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pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

viivitusajast kinnipidamine on ülioluline, 
et vältida sellise sisu laialdast levitamist. 
Veebimajutusteenuse pakkuja otsustab ise, 
kas eemaldab kõnealuse sisu või blokeerib 
liidu kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse 
ülesandega tegelema haldus-, õiguskaitse- 
või kohtuasutuse. Arvestades, kui kiiresti 
levib terroristlik sisu internetipõhiste 
teenuste vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriigid peaksid ise vabalt 
määrama oma pädeva asutuse. 
Arvestades, kui kiiresti levib terroristlik 
sisu internetipõhiste teenuste vahel, 
kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse 
ülesandega tegelema haldus-, õiguskaitse- 
või kohtuasutuse. Arvestades, kui kiiresti 
levib terroristlik sisu internetipõhiste 
teenuste vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

(13) Liikmesriikide pädevad 
õigusasutused peaksid hindama, kas sisu 
on terroristlik ja kas esitada õiguslik 
korraldus, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele. Liikmesriigid peaksid 
määrama kõnealuse ülesandega tegelema 
kohtuasutuse. Arvestades, kui kiiresti levib 
terroristlik sisu internetipõhiste teenuste 
vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse kiiresti 
pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist. 
Veebimajutusteenuse pakkuja otsustab ise, 
kas eemaldab kõnealuse sisu või blokeerib 
liidu kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse 
ülesandega tegelema haldus-, õiguskaitse- 

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriigid peaksid 
määrama kõnealuse ülesandega tegelema 
ühe pädeva asutuse. Arvestades, kui 
kiiresti levib terroristlik sisu 
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või kohtuasutuse. Arvestades, kui kiiresti 
levib terroristlik sisu internetipõhiste 
teenuste vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

internetipõhiste teenuste vahel, kohustab 
käesolev säte veebimajutusteenuse 
osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse ülesandega 
tegelema haldus-, õiguskaitse- või 
kohtuasutuse. Arvestades, kui kiiresti levib 
terroristlik sisu internetipõhiste teenuste 
vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse ülesandega 
tegelema kohtuasutuse, keda võiks toetada 
haldus- või õiguskaitseasutus. Arvestades, 
kui kiiresti levib terroristlik sisu 
internetipõhiste teenuste vahel, kohustab 
käesolev säte veebimajutusteenuse 
osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.
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Or. en

Muudatusettepanek 128
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse 
ülesandega tegelema haldus-, õiguskaitse- 
või kohtuasutuse. Arvestades, kui kiiresti 
levib terroristlik sisu internetipõhiste 
teenuste vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriigid peaksid 
määrama oma pädeva kohtuasutuse, kes 
vastutab kõnealuse ülesande eest. 
Arvestades, kui kiiresti levib terroristlik 
sisu internetipõhiste teenuste vahel, 
kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse kiiresti, 
olenevalt kõnealuse teenusepakkuja 
suutlikkusest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kui veebimajutusteenuse pakkujal 
ei ole õnnestunud ühe tunni jooksul 
asjaomast sisu eemaldada või sellele 
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juurdepääsu blokeerida, peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja võtma kõik 
vajalikud meetmed, et 
eemaldamiskorraldus põhjendamatu 
viivituseta täita. Veebimajutusteenuse 
pakkuja peaks andma väljastavale 
asutusele aru põhjustest, mis tema jaoks 
korralduse täitmise võimatuks muutsid. 
Viivituste korral tuleks arvesse võtta 
veebimajutusteenuse pakkujate laadi ja 
suurust, eriti mikroettevõtjate või väikeste 
ettevõtjate puhul komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ1 a tähenduses.

_________________
1 a Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate määratlemise kohta, ELT 
L 124, 20.5.2003, lk 36.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Pädev asutus peaks edastama 
eemaldamiskorralduse otse adressaadile ja 
kontaktpunktile mis tahes elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
tingimustel, mis võimaldavad 
teenusepakkujal teha kindlaks korralduse 
autentsuse, kaasa arvatud selle saatmise ja 
kättesaamise täpse kuupäeva ja kellaaja; 
selleks kasutatakse näiteks turvalisi e-
kirju ja platvorme või muid turvalisi 
kanaleid, mille hulka kuuluvad ka need, 
mille on teinud kättesaadavaks 
teenusepakkuja, kooskõlas isikuandmete 
kaitse õigusnormidega. Selle nõude 
täitmiseks võib kasutada kvalifitseeritud e-
andmevahetusteenuseid vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 

(14) Pädev asutus peaks edastama 
eemaldamiskorralduse otse adressaadile ja 
kontaktpunktile mis tahes elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
tingimustel, mis võimaldavad 
teenusepakkujal teha kindlaks korralduse 
autentsuse, kaasa arvatud selle saatmise ja 
kättesaamise täpse kuupäeva ja kellaaja 
kooskõlas isikuandmete kaitse 
õigusnormidega. Pädevad asutused 
peaksid seepärast kasutama 
kvalifitseeritud e-andmevahetusteenuseid 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EL) 910/201412.
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910/201412.

_________________ _________________
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 
2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-
identimise ja e-tehingute jaoks vajalike 
usaldusteenuste kohta siseturul ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 
73).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 
2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-
identimise ja e-tehingute jaoks vajalike 
usaldusteenuste kohta siseturul ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 
73).

Or. en

Muudatusettepanek 131
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Pädev asutus peaks edastama 
eemaldamiskorralduse otse adressaadile ja 
kontaktpunktile mis tahes elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
tingimustel, mis võimaldavad 
teenusepakkujal teha kindlaks korralduse 
autentsuse, kaasa arvatud selle saatmise ja 
kättesaamise täpse kuupäeva ja kellaaja; 
selleks kasutatakse näiteks turvalisi e-kirju 
ja platvorme või muid turvalisi kanaleid, 
mille hulka kuuluvad ka need, mille on 
teinud kättesaadavaks teenusepakkuja, 
kooskõlas isikuandmete kaitse 
õigusnormidega. Selle nõude täitmiseks 
võib kasutada kvalifitseeritud e-
andmevahetusteenuseid vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
910/201412.

(14) Pädev asutus peaks edastama 
eemaldamiskorralduse otse adressaadile ja 
kontaktpunktile mis tahes elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
tingimustel, mis võimaldavad 
teenusepakkujal teha kindlaks korralduse 
autentsuse, kaasa arvatud saatja isiku, selle 
saatmise ja kättesaamise täpse kuupäeva ja 
kellaaja; selleks kasutatakse näiteks 
elektrooniliselt allkirjastatud e-kirju või 
muid turvalisi kanaleid, mille hulka 
kuuluvad ka need, mille on teinud 
kättesaadavaks teenusepakkuja, kooskõlas 
isikuandmete kaitse õigusnormidega. Selle 
nõude täitmiseks võib kasutada 
kvalifitseeritud e-andmevahetusteenuseid 
koos kvalifitseeritud elektrooniliste 
allkirjadega vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EL) 910/201412.

_________________ _________________
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 
2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-
identimise ja e-tehingute jaoks vajalike 
usaldusteenuste kohta siseturul ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 
2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-
identimise ja e-tehingute jaoks vajalike 
usaldusteenuste kohta siseturul ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
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1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 
73).

1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 
73).

Or. en

Muudatusettepanek 132
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Pädev asutus peaks edastama 
eemaldamiskorralduse otse adressaadile ja 
kontaktpunktile mis tahes elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
tingimustel, mis võimaldavad 
teenusepakkujal teha kindlaks korralduse 
autentsuse, kaasa arvatud selle saatmise ja 
kättesaamise täpse kuupäeva ja kellaaja; 
selleks kasutatakse näiteks turvalisi e-kirju 
ja platvorme või muid turvalisi kanaleid, 
mille hulka kuuluvad ka need, mille on 
teinud kättesaadavaks teenusepakkuja, 
kooskõlas isikuandmete kaitse 
õigusnormidega. Selle nõude täitmiseks 
võib kasutada kvalifitseeritud e-
andmevahetusteenuseid vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
910/201412.

(14) Pädev asutus peaks edastama 
eemaldamiskorralduse otse adressaadile 
samas liikmesriigis ja kontaktpunktile mis 
tahes elektroonilisel kujul, mille kohta jääb 
maha kirjalik jälg, tingimustel, mis 
võimaldavad teenusepakkujal teha kindlaks 
korralduse autentsuse, kaasa arvatud selle 
saatmise ja kättesaamise täpse kuupäeva ja 
kellaaja; selleks kasutatakse näiteks 
turvalisi e-kirju ja platvorme või muid 
turvalisi kanaleid, mille hulka kuuluvad ka 
need, mille on teinud kättesaadavaks 
teenusepakkuja, kooskõlas isikuandmete 
kaitse õigusnormidega. Selle nõude 
täitmiseks võib kasutada kvalifitseeritud e-
andmevahetusteenuseid vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
910/201412.

_________________ _________________
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 
2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-
identimise ja e-tehingute jaoks vajalike 
usaldusteenuste kohta siseturul ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 
73).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 
2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-
identimise ja e-tehingute jaoks vajalike 
usaldusteenuste kohta siseturul ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 
73).

Or. en

Muudatusettepanek 133
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Pädev asutus peaks edastama 
eemaldamiskorralduse otse adressaadile ja 
kontaktpunktile mis tahes elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
tingimustel, mis võimaldavad 
teenusepakkujal teha kindlaks korralduse 
autentsuse, kaasa arvatud selle saatmise ja 
kättesaamise täpse kuupäeva ja kellaaja; 
selleks kasutatakse näiteks turvalisi e-kirju 
ja platvorme või muid turvalisi kanaleid, 
mille hulka kuuluvad ka need, mille on 
teinud kättesaadavaks teenusepakkuja, 
kooskõlas isikuandmete kaitse 
õigusnormidega. Selle nõude täitmiseks 
võib kasutada kvalifitseeritud e-
andmevahetusteenuseid vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
910/201412.

(14) Pädev asutus peaks edastama 
eemaldamiskorralduse otse adressaadile ja 
kontaktpunktile mis tahes elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
tingimustel, mis võimaldavad 
teenusepakkujal teha kindlaks korralduse 
autentsuse, kaasa arvatud selle saatmise ja 
kättesaamise täpse kuupäeva ja kellaaja; 
selleks kasutatakse näiteks turvalisi e-kirju 
ja platvorme või muid turvalisi kanaleid, 
mille hulka kuuluvad ka need, mille on 
teinud kättesaadavaks teenusepakkuja, 
kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate 
õigusnormidega. Selle nõude täitmiseks 
võib kasutada kvalifitseeritud e-
andmevahetusteenuseid vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
910/201412.

_________________ _________________
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 
2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-
identimise ja e-tehingute jaoks vajalike 
usaldusteenuste kohta siseturul ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 
73).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 
2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-
identimise ja e-tehingute jaoks vajalike 
usaldusteenuste kohta siseturul ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 
73).

Or. en

Muudatusettepanek 134
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Pädeva asutuse või Europoli 
esildis on vahend, millega saab 
veebimajutusteenuse pakkujale 

välja jäetud
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tulemuslikult ja kiiresti teada anda tema 
teenuse konkreetsest sisust. Lisaks 
eemaldamiskorraldustele peaks 
kasutusele jääma ka selline mehhanism, 
mis võimaldab juhtida 
veebimajutusteenuse pakkuja tähelepanu 
teabele, mida võib pidada terroristlikuks 
sisuks, et teenusepakkuja saaks 
vabatahtlikult kaaluda selle sisu vastavust 
oma tingimustele. On oluline, et 
veebimajutusteenuse pakkujad hindaksid 
selliseid esildisi esmajärjekorras ja 
annaksid võetud meetmete kohta kiirelt 
tagasisidet. Lõpliku otsuse selle kohta, kas 
sisu eemaldada tingimustele 
mittevastavuse tõttu, teeb 
veebimajutusteenuse pakkuja. Kui 
käesolevat määrust rakendatakse esildiste 
suhtes, ei mõjuta see määruses (EL) 
2016/79413 sätestatud Europoli volitusi.
_________________
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. mai 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa 
Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit 
(Europol) ning millega asendatakse ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 
2009/935/JSK, 2009/936/JSK 
ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, 
lk 53).

Or. en

Muudatusettepanek 135
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Pädeva asutuse või Europoli 
esildis on vahend, millega saab 
veebimajutusteenuse pakkujale 
tulemuslikult ja kiiresti teada anda tema 

välja jäetud
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teenuse konkreetsest sisust. Lisaks 
eemaldamiskorraldustele peaks 
kasutusele jääma ka selline mehhanism, 
mis võimaldab juhtida 
veebimajutusteenuse pakkuja tähelepanu 
teabele, mida võib pidada terroristlikuks 
sisuks, et teenusepakkuja saaks 
vabatahtlikult kaaluda selle sisu vastavust 
oma tingimustele. On oluline, et 
veebimajutusteenuse pakkujad hindaksid 
selliseid esildisi esmajärjekorras ja 
annaksid võetud meetmete kohta kiirelt 
tagasisidet. Lõpliku otsuse selle kohta, kas 
sisu eemaldada tingimustele 
mittevastavuse tõttu, teeb 
veebimajutusteenuse pakkuja. Kui 
käesolevat määrust rakendatakse esildiste 
suhtes, ei mõjuta see määruses (EL) 
2016/79413 sätestatud Europoli volitusi.
_________________
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. mai 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa 
Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit 
(Europol) ning millega asendatakse ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 
2009/935/JSK, 2009/936/JSK 
ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, 
lk 53).

Or. en

Muudatusettepanek 136
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Pädeva asutuse või Europoli 
esildis on vahend, millega saab 
veebimajutusteenuse pakkujale 
tulemuslikult ja kiiresti teada anda tema 
teenuse konkreetsest sisust. Lisaks 

(15) Määruse (EL) 2016/79413 artikli 4 
lõike 1 punktis m sätestatud Europoli 
esildis jääb mõjutamata.
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eemaldamiskorraldustele peaks 
kasutusele jääma ka selline mehhanism, 
mis võimaldab juhtida 
veebimajutusteenuse pakkuja tähelepanu 
teabele, mida võib pidada terroristlikuks 
sisuks, et teenusepakkuja saaks 
vabatahtlikult kaaluda selle sisu vastavust 
oma tingimustele. On oluline, et 
veebimajutusteenuse pakkujad hindaksid 
selliseid esildisi esmajärjekorras ja 
annaksid võetud meetmete kohta kiirelt 
tagasisidet. Lõpliku otsuse selle kohta, kas 
sisu eemaldada tingimustele 
mittevastavuse tõttu, teeb 
veebimajutusteenuse pakkuja. Kui 
käesolevat määrust rakendatakse esildiste 
suhtes, ei mõjuta see määruses (EL) 
2016/79413 sätestatud Europoli volitusi.
_________________ _________________
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 
2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis 
käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö 
Ametit (Europol) ning millega asendatakse 
ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 
2009/935/JSK, 2009/936/JSK 
ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, 
lk 53).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 
2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis 
käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö 
Ametit (Europol) ning millega asendatakse 
ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 
2009/935/JSK, 2009/936/JSK 
ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, 
lk 53).

Or. en

Muudatusettepanek 137
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Pädeva asutuse või Europoli esildis 
on vahend, millega saab 
veebimajutusteenuse pakkujale 
tulemuslikult ja kiiresti teada anda tema 
teenuse konkreetsest sisust. Lisaks 
eemaldamiskorraldustele peaks kasutusele 
jääma ka selline mehhanism, mis 

(15) Pädeva asutuse või Europoli esildis 
on vahend, millega saab 
veebimajutusteenuse pakkujale 
tulemuslikult ja kiiresti teada anda tema 
teenuse konkreetsest sisust. Lisaks 
eemaldamiskorraldustele peaks kasutusele 
jääma ka selline mehhanism, mis 
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võimaldab juhtida veebimajutusteenuse 
pakkuja tähelepanu teabele, mida võib 
pidada terroristlikuks sisuks, et 
teenusepakkuja saaks vabatahtlikult 
kaaluda selle sisu vastavust oma 
tingimustele. On oluline, et 
veebimajutusteenuse pakkujad hindaksid 
selliseid esildisi esmajärjekorras ja 
annaksid võetud meetmete kohta kiirelt 
tagasisidet. Lõpliku otsuse selle kohta, kas 
sisu eemaldada tingimustele mittevastavuse 
tõttu, teeb veebimajutusteenuse pakkuja. 
Kui käesolevat määrust rakendatakse 
esildiste suhtes, ei mõjuta see määruses 
(EL) 2016/79413 sätestatud Europoli 
volitusi.

võimaldab juhtida veebimajutusteenuse 
pakkuja tähelepanu teabele, mida võib 
pidada terroristlikuks sisuks, et 
teenusepakkuja saaks vabatahtlikult 
kaaluda selle sisu vastavust oma 
tingimustele, ning seda mehhanismi tuleks 
jätkuvalt arendada. On oluline, et 
veebimajutusteenuse pakkujad hindaksid 
selliseid esildisi esmajärjekorras ja 
annaksid võetud meetmete kohta kiirelt 
tagasisidet. Lõpliku otsuse selle kohta, kas 
sisu eemaldada tingimustele mittevastavuse 
tõttu, teeb veebimajutusteenuse pakkuja. 
Kui käesolevat määrust rakendatakse 
esildiste suhtes, ei mõjuta see määruses 
(EL) 2016/79413 sätestatud Europoli 
volitusi.

_________________ _________________
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 
2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis 
käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö 
Ametit (Europol) ning millega asendatakse 
ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 
2009/935/JSK, 2009/936/JSK 
ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, 
lk 53).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 
2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis 
käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö 
Ametit (Europol) ning millega asendatakse 
ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 
2009/935/JSK, 2009/936/JSK 
ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, 
lk 53).

Or. en

Muudatusettepanek 138
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Arvestades, kui ulatuslikult ja 
kiiresti tuleb terroristliku sisu 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
tegutseda, on proportsionaalsed 
ennetavad meetmed, teatavatel juhtudel 
muu hulgas ka automaatsete vahendite 
kasutamine, terroristliku veebisisu vastu 
võitlemises olulisel kohal. Et vähendada 

välja jäetud
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terroristlikule sisule juurdepääsetavust 
oma teenuste kaudu, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad hindama 
ennetavate meetmete võtmise otstarbekust, 
lähtudes terroristliku sisuga 
kokkupuutumise riskidest ja ulatusest 
ning sellest, millist mõju see avaldab 
kolmandate isikute õigustele ja üldsuse 
huvile olla informeeritud. Seega peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad kindlaks 
tegema, millised asjakohased, mõjusad ja 
proportsionaalsed ennetavad meetmed 
tuleks kehtestada. See nõue ei tohiks 
tähendada üldist jälgimiskohustust. 
Sellise hindamise puhul annab 
veebimajutusteenuse pakkujale 
adresseeritud eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puudumine märku sellest, et 
kokkupuude terroristliku sisuga on 
vähene.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Arvestades, kui ulatuslikult ja 
kiiresti tuleb terroristliku sisu 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
tegutseda, on proportsionaalsed 
ennetavad meetmed, teatavatel juhtudel 
muu hulgas ka automaatsete vahendite 
kasutamine, terroristliku veebisisu vastu 
võitlemises olulisel kohal. Et vähendada 
terroristlikule sisule juurdepääsetavust 
oma teenuste kaudu, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad hindama 
ennetavate meetmete võtmise otstarbekust, 
lähtudes terroristliku sisuga 
kokkupuutumise riskidest ja ulatusest 
ning sellest, millist mõju see avaldab 
kolmandate isikute õigustele ja üldsuse 

välja jäetud
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huvile olla informeeritud. Seega peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad kindlaks 
tegema, millised asjakohased, mõjusad ja 
proportsionaalsed ennetavad meetmed 
tuleks kehtestada. See nõue ei tohiks 
tähendada üldist jälgimiskohustust. 
Sellise hindamise puhul annab 
veebimajutusteenuse pakkujale 
adresseeritud eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puudumine märku sellest, et 
kokkupuude terroristliku sisuga on 
vähene.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Arvestades, kui ulatuslikult ja 
kiiresti tuleb terroristliku sisu 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
tegutseda, on proportsionaalsed 
ennetavad meetmed, teatavatel juhtudel 
muu hulgas ka automaatsete vahendite 
kasutamine, terroristliku veebisisu vastu 
võitlemises olulisel kohal. Et vähendada 
terroristlikule sisule juurdepääsetavust 
oma teenuste kaudu, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad hindama 
ennetavate meetmete võtmise otstarbekust, 
lähtudes terroristliku sisuga 
kokkupuutumise riskidest ja ulatusest ning 
sellest, millist mõju see avaldab 
kolmandate isikute õigustele ja üldsuse 
huvile olla informeeritud. Seega peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad kindlaks 
tegema, millised asjakohased, mõjusad ja 
proportsionaalsed ennetavad meetmed 
tuleks kehtestada. See nõue ei tohiks 
tähendada üldist jälgimiskohustust. Sellise 
hindamise puhul annab 
veebimajutusteenuse pakkujale 

(16) Veebimajutusteenuse pakkujad 
võivad vajaduse korral võtta täiendavad 
meetmed, et kaitsta oma teenuseid 
terroristliku sisu levitamise eest. Need 
meetmed peaksid olema tulemuslikud ja 
proportsionaalsed ning võtma arvesse 
terroristliku sisuga kokkupuutumise riski ja 
ulatust, pöörates erilist tähelepanu 
kasutajate põhiõigustele, ning sõna- ja 
teabevabaduse olulisust avatud ja 
demokraatlikus ühiskonnas. See nõue ei 
tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. 
Sellise hindamise puhul annab 
veebimajutusteenuse pakkujale 
adresseeritud eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puudumine märku sellest, et 
kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.
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adresseeritud eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puudumine märku sellest, et 
kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Arvestades, kui ulatuslikult ja 
kiiresti tuleb terroristliku sisu 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
tegutseda, on proportsionaalsed ennetavad 
meetmed, teatavatel juhtudel muu hulgas 
ka automaatsete vahendite kasutamine, 
terroristliku veebisisu vastu võitlemises 
olulisel kohal. Et vähendada terroristlikule 
sisule juurdepääsetavust oma teenuste 
kaudu, peaksid veebimajutusteenuse 
pakkujad hindama ennetavate meetmete 
võtmise otstarbekust, lähtudes terroristliku 
sisuga kokkupuutumise riskidest ja 
ulatusest ning sellest, millist mõju see 
avaldab kolmandate isikute õigustele ja 
üldsuse huvile olla informeeritud. Seega 
peaksid veebimajutusteenuse pakkujad 
kindlaks tegema, millised asjakohased, 
mõjusad ja proportsionaalsed ennetavad 
meetmed tuleks kehtestada. See nõue ei 
tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. 
Sellise hindamise puhul annab 
veebimajutusteenuse pakkujale 
adresseeritud eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puudumine märku sellest, et 
kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.

(16) Arvestades, kui ulatuslikult ja 
kiiresti tuleb terroristliku sisu 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
tegutseda, on proportsionaalsed ennetavad 
meetmed, teatavatel juhtudel muu hulgas 
ka automaatsete vahendite kasutamine, 
terroristliku veebisisu vastu võitlemises 
olulisel kohal. Et vähendada terroristlikule 
sisule juurdepääsetavust oma teenuste 
kaudu, peaksid veebimajutusteenuse 
pakkujad hindama vabatahtlikult 
ennetavate meetmete võtmise otstarbekust, 
lähtudes terroristliku sisuga 
kokkupuutumise riskidest ja ulatusest ning 
sellest, millist mõju see avaldab 
kolmandate isikute õigustele ja üldsuse 
huvile olla informeeritud. Seega peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad 
liikmesriikide abiga kindlaks tegema, 
millised asjakohased, mõjusad ja 
proportsionaalsed ennetavad meetmed 
tuleks kehtestada. See nõue ei tohiks 
tähendada üldist jälgimiskohustust. Sellise 
hindamise puhul annab 
veebimajutusteenuse pakkujale 
adresseeritud eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puudumine märku sellest, et 
kokkupuude terroristliku sisuga on vähene, 
ning ei peaks seepärast artikliga 6 
hõlmatud olema.

Or. en
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Muudatusettepanek 142
Caterina Chinnici

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Arvestades, kui ulatuslikult ja 
kiiresti tuleb terroristliku sisu 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
tegutseda, on proportsionaalsed ennetavad 
meetmed, teatavatel juhtudel muu hulgas 
ka automaatsete vahendite kasutamine, 
terroristliku veebisisu vastu võitlemises 
olulisel kohal. Et vähendada terroristlikule 
sisule juurdepääsetavust oma teenuste 
kaudu, peaksid veebimajutusteenuse 
pakkujad hindama ennetavate meetmete 
võtmise otstarbekust, lähtudes terroristliku 
sisuga kokkupuutumise riskidest ja 
ulatusest ning sellest, millist mõju see 
avaldab kolmandate isikute õigustele ja 
üldsuse huvile olla informeeritud. Seega 
peaksid veebimajutusteenuse pakkujad 
kindlaks tegema, millised asjakohased, 
mõjusad ja proportsionaalsed ennetavad 
meetmed tuleks kehtestada. See nõue ei 
tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. 
Sellise hindamise puhul annab 
veebimajutusteenuse pakkujale 
adresseeritud eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puudumine märku sellest, et 
kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.

(16) Arvestades, kui ulatuslikult ja 
kiiresti tuleb terroristliku sisu 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
tegutseda, on proportsionaalsed ennetavad 
meetmed, teatavatel juhtudel muu hulgas 
ka automaatsete vahendite kasutamine, 
terroristliku veebisisu vastu võitlemises 
olulisel kohal. Et vähendada terroristlikule 
sisule juurdepääsetavust oma teenuste 
kaudu, peaksid veebimajutusteenuse 
pakkujad hindama ennetavate meetmete 
võtmise otstarbekust, lähtudes terroristliku 
sisuga kokkupuutumise riskidest ja 
ulatusest ning sellest, millist mõju see 
avaldab kolmandate isikute õigustele ja 
üldsuse huvile olla informeeritud. Seega 
peaksid veebimajutusteenuse pakkujad 
kindlaks tegema, millised asjakohased, 
mõjusad ja proportsionaalsed ennetavad 
meetmed tuleks kehtestada. See nõue ei 
tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. 
Sellise hindamise puhul annab 
veebimajutusteenuse pakkujale 
adresseeritud eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puudumine märku sellest, et 
kokkupuude terroristliku sisuga on vähene. 
Ennetavad meetmed peaksid andma 
kasutajatele õigused terroristlikust sisust 
märku anda ning julgustama 
teenusepakkujaid koondama piisava 
suutlikkuse, et teavitatud sisu saada, see 
läbi vaadata, seda töödelda ja sellele 
reageerida.

Or. en

Muudatusettepanek 143
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Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Arvestades, kui ulatuslikult ja 
kiiresti tuleb terroristliku sisu 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
tegutseda, on proportsionaalsed 
ennetavad meetmed, teatavatel juhtudel 
muu hulgas ka automaatsete vahendite 
kasutamine, terroristliku veebisisu vastu 
võitlemises olulisel kohal. Et vähendada 
terroristlikule sisule juurdepääsetavust 
oma teenuste kaudu, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad hindama 
ennetavate meetmete võtmise otstarbekust, 
lähtudes terroristliku sisuga 
kokkupuutumise riskidest ja ulatusest ning 
sellest, millist mõju see avaldab 
kolmandate isikute õigustele ja üldsuse 
huvile olla informeeritud. Seega peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad kindlaks 
tegema, millised asjakohased, mõjusad ja 
proportsionaalsed ennetavad meetmed 
tuleks kehtestada. See nõue ei tohiks 
tähendada üldist jälgimiskohustust. Sellise 
hindamise puhul annab 
veebimajutusteenuse pakkujale 
adresseeritud eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puudumine märku sellest, et 
kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.

(16) Valdav osa veebimajutusteenuse 
pakkujatest ei puutu ebaseadusliku 
terroristliku sisuga kunagi kokku. 
Arvestades, kui keeruline on teha tõhusalt 
ja ulatuslikult kindlaks terroristlik sisu ja 
see eemaldada, ning võimalikku mõju 
põhiõigustele, võivad veebimajutusteenuse 
pakkujad, kelle suhtes on rakendatud 
märkimisväärsel hulgal vaidlustamata 
eemaldamiskorraldusi, rakendada 
hoolsuskohustusi, mis ulatuvad 
kaugemale pelgast terroristliku veebisisu 
eemaldamisest pädevate asutuste 
eemaldamiskorralduste alusel. Need 
veebimajutusteenuse pakkujad peaksid 
hindama täiendavate meetmete võtmise 
otstarbekust, lähtudes terroristliku sisuga 
kokkupuutumise riskidest ja ulatusest ning 
sellest, millist mõju see avaldab 
kolmandate isikute õigustele ja üldsuse 
huvile olla informeeritud. Seega peaksid 
need veebimajutusteenuse pakkujad 
kehtestama ainult asjakohased, mõjusad, 
vajalikud ja proportsionaalsed täiendavad 
meetmed. See nõue ei tohiks tähendada 
üldist jälgimiskohustust. Sellise hindamise 
puhul annab veebimajutusteenuse 
pakkujale Europoli poolt adresseeritud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste 
puudumine märku sellest, et kokkupuude 
terroristliku sisuga on vähene.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Arvestades, kui ulatuslikult ja 
kiiresti tuleb terroristliku sisu 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
tegutseda, on proportsionaalsed ennetavad 
meetmed, teatavatel juhtudel muu hulgas 
ka automaatsete vahendite kasutamine, 
terroristliku veebisisu vastu võitlemises 
olulisel kohal. Et vähendada terroristlikule 
sisule juurdepääsetavust oma teenuste 
kaudu, peaksid veebimajutusteenuse 
pakkujad hindama ennetavate meetmete 
võtmise otstarbekust, lähtudes terroristliku 
sisuga kokkupuutumise riskidest ja 
ulatusest ning sellest, millist mõju see 
avaldab kolmandate isikute õigustele ja 
üldsuse huvile olla informeeritud. Seega 
peaksid veebimajutusteenuse pakkujad 
kindlaks tegema, millised asjakohased, 
mõjusad ja proportsionaalsed ennetavad 
meetmed tuleks kehtestada. See nõue ei 
tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. 
Sellise hindamise puhul annab 
veebimajutusteenuse pakkujale 
adresseeritud eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puudumine märku sellest, et 
kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.

(16) Arvestades, kui ulatuslikult ja 
kiiresti tuleb terroristliku sisu 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
tegutseda, on proportsionaalsed ennetavad 
meetmed, teatavatel juhtudel muu hulgas 
ka automaatsete vahendite kasutamine, 
terroristliku veebisisu vastu võitlemises 
olulisel kohal. Et vähendada terroristlikule 
sisule juurdepääsetavust oma teenuste 
kaudu, peaksid veebimajutusteenuse 
pakkujad hindama ennetavate meetmete 
võtmise otstarbekust, lähtudes terroristliku 
sisuga kokkupuutumise riskidest ja 
ulatusest ning sellest, millist mõju see 
avaldab kolmandate isikute õigustele ja 
üldsuse huvile olla informeeritud. Seega 
peaksid veebimajutusteenuse pakkujad, 
tuginedes koostööle ja parimate tavade 
vahetusele, kindlaks tegema, millised 
asjakohased, mõjusad ja proportsionaalsed 
ennetavad meetmed tuleks kehtestada. See 
nõue ei tohiks tähendada üldist 
jälgimiskohustust. Sellise hindamise puhul 
annab veebimajutusteenuse pakkujale 
adresseeritud eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puudumine märku sellest, et 
kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Arvestades, kui ulatuslikult ja 
kiiresti tuleb terroristliku sisu 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
tegutseda, on proportsionaalsed ennetavad 
meetmed, teatavatel juhtudel muu hulgas 
ka automaatsete vahendite kasutamine, 
terroristliku veebisisu vastu võitlemises 

(16) Arvestades, kui ulatuslikult ja 
kiiresti tuleb terroristliku sisu 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
tegutseda, võib terroristliku veebisisu vastu 
võitlemisel kasutada proportsionaalseid 
ennetavaid meetmeid. Et vähendada 
terroristlikule sisule juurdepääsetavust oma 
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olulisel kohal. Et vähendada terroristlikule 
sisule juurdepääsetavust oma teenuste 
kaudu, peaksid veebimajutusteenuse 
pakkujad hindama ennetavate meetmete 
võtmise otstarbekust, lähtudes terroristliku 
sisuga kokkupuutumise riskidest ja 
ulatusest ning sellest, millist mõju see 
avaldab kolmandate isikute õigustele ja 
üldsuse huvile olla informeeritud. Seega 
peaksid veebimajutusteenuse pakkujad 
kindlaks tegema, millised asjakohased, 
mõjusad ja proportsionaalsed ennetavad 
meetmed tuleks kehtestada. See nõue ei 
tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. 
Sellise hindamise puhul annab 
veebimajutusteenuse pakkujale 
adresseeritud eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puudumine märku sellest, et 
kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.

teenuste kaudu, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad hindama 
ennetavate meetmete võtmise otstarbekust, 
lähtudes terroristliku sisuga 
kokkupuutumise riskidest ja ulatusest ning 
sellest, millist mõju see avaldab 
kolmandate isikute õigustele ja üldsuse 
huvile olla informeeritud. Seega peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad kindlaks 
tegema, millised asjakohased, mõjusad ja 
proportsionaalsed ennetavad meetmed 
tuleks kehtestada. See nõue ei tohiks 
tähendada üldist jälgimiskohustust. Sellise 
hindamise puhul annab 
veebimajutusteenuse pakkujale 
adresseeritud eemaldamiskorralduste 
puudumine märku sellest, et kokkupuude 
terroristliku sisuga on vähene. Käesoleva 
määrusega ei looda veebimajutusteenuste 
pakkujatele ühtegi kohustust kehtestada 
ennetavaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ennetavate meetmete 
kehtestamisel peaks veebimajutusteenuse 
pakkuja tagama, et säilib kasutajate õigus 
sõna- ja teabevabadusele, kaasa arvatud 
õigus vabalt saada ja anda teavet. Lisaks 
selliste õigusest tulenevate nõuete 
järgimisele, mis on ette nähtud muu hulgas 
isikuandmete kaitset käsitletavate 
õigusaktidega, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema 
nõuetekohase hoolsusega ja rakendama 
vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt 
inimeste teostatavat jälgimist ja 
kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja 
ekslikke otsuseid, mille tulemusena 

(17) Täiendavate meetmete 
kehtestamisel peaks veebimajutusteenuse 
pakkuja tagama, et säilib kasutajate õigus 
sõna- ja teabevabadusele, kaasa arvatud 
õigus vabalt saada ja anda teavet. Lisaks 
selliste õigusest tulenevate nõuete 
järgimisele, mis on ette nähtud muu hulgas 
isikuandmete kaitset käsitletavate 
õigusaktidega, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema 
nõuetekohase hoolsusega ja rakendama 
vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt 
inimeste teostatavat jälgimist ja 
kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja 
ekslikke otsuseid, mille tulemusena 
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eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik. 
See on eriti oluline juhul, kui 
veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad 
terroristliku sisu avastamiseks 
automaatseid vahendeid. Olenemata sellest, 
kas otsuse kasutada automaatseid 
vahendeid teeb veebimajutusteenuse 
pakkuja omal algatusel või lähtudes pädeva 
asutuse taotlusest, tuleks sellist otsust 
hinnata lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast 
ja põhiõigustele avaldatavast mõjust.

eemaldataks sisu, mis ei ole ebaseaduslik 
terroristlik sisu. See on eriti oluline juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkujad 
kasutavad terroristliku sisu avastamiseks 
automaatseid vahendeid. Olenemata sellest, 
kas otsuse kasutada automaatseid 
vahendeid teeb veebimajutusteenuse 
pakkuja omal algatusel või lähtudes pädeva 
asutuse taotlusest, tuleks sellist otsust 
hinnata lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast 
ja põhiõigustele avaldatavast mõjust. 
Eraandmebaasid, mis sisaldavad 
terroristliku audio- ja videosisu 
digitaalseid sõrmejälgi, nagu on 
määratletud ühenduse suunistes või 
nimetatud äriühingute teenuste 
tingimustes, peaksid olema kättesaadavad 
sõltumatutele kolmandatele isikutele, et 
vältida tahtmatuid ja ekslikke otsuseid, 
mille tulemusena eemaldatakse sisu, mis 
ei ole ebaseaduslik ega terroristlik.

Or. en

Selgitus

Ennetavad automaatsed meetmed nõuavad väidetava terroristliku sisu andmebaasi. Praegu 
on kõige olulisem sellise sisu andmebaas Facebookil ning seda kasutavad kõik suuremad 
tehnoloogiaettevõtted. Sisu märgitakse terroristliku sisuna äriühingu teenusetingimuste, mitte 
õigusliku standardi alusel. Praegu ei saa ükski ettevõtteväline isik kontrollida selle 
andmebaasi sisu, mis on väga problemaatiline, et hinnata andmebaasi sisu kvaliteeti.

Muudatusettepanek 147
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ennetavate meetmete 
kehtestamisel peaks veebimajutusteenuse 
pakkuja tagama, et säilib kasutajate õigus 
sõna- ja teabevabadusele, kaasa arvatud 
õigus vabalt saada ja anda teavet. Lisaks 
selliste õigusest tulenevate nõuete 

(17) Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
otsustab kehtestada ennetavad meetmed, 
peaks ta tagama, et tagatakse kasutajate 
õigus sõna- ja teabevabadusele, kaasa 
arvatud õigus vabalt saada ja anda teavet. 
Seepärast peaksid nad tegema 
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järgimisele, mis on ette nähtud muu hulgas 
isikuandmete kaitset käsitletavate 
õigusaktidega, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema 
nõuetekohase hoolsusega ja rakendama 
vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt 
inimeste teostatavat jälgimist ja 
kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja 
ekslikke otsuseid, mille tulemusena 
eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik. 
See on eriti oluline juhul, kui 
veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad 
terroristliku sisu avastamiseks 
automaatseid vahendeid. Olenemata 
sellest, kas otsuse kasutada automaatseid 
vahendeid teeb veebimajutusteenuse 
pakkuja omal algatusel või lähtudes 
pädeva asutuse taotlusest, tuleks sellist 
otsust hinnata lähtuvalt kasutatavast 
tehnoloogiast ja põhiõigustele avaldatavast 
mõjust.

terroristliku sisuga kokkupuutumise 
kohta riskianalüüsi, mis põhineb ka 
saadud eemaldamiskorralduste ja esildiste 
arvul, ning selle avaldama, samuti 
koostama parandusmeetmete tegevuskava, 
et võidelda terroristliku sisu vastu, mis on 
proportsionaalne tuvastatud riski 
tasemega. Lisaks selliste õigusest 
tulenevate nõuete järgimisele, mis on ette 
nähtud muu hulgas isikuandmete kaitset 
käsitletavate õigusaktidega, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema 
nõuetekohase hoolsusega ja rakendama 
kaitsemeetmeid, sh eeskätt inimeste 
teostatavat jälgimist ja kontrollimist, et 
vältida tahtmatuid ja ekslikke otsuseid, 
mille tulemusena eemaldataks sisu, mis ei 
ole terroristlik. See on eriti oluline juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkujad 
kasutavad terroristliku sisu avastamiseks 
automaatseid vahendeid. 
Veebimajutusteenuse pakkuja tehtud otsust 
kasutada automaatseid vahendeid tuleks 
hinnata lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast 
ja põhiõigustele avaldatavast mõjust.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ennetavate meetmete kehtestamisel 
peaks veebimajutusteenuse pakkuja 
tagama, et säilib kasutajate õigus sõna- ja 
teabevabadusele, kaasa arvatud õigus 
vabalt saada ja anda teavet. Lisaks selliste 
õigusest tulenevate nõuete järgimisele, mis 
on ette nähtud muu hulgas isikuandmete 
kaitset käsitletavate õigusaktidega, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema 
nõuetekohase hoolsusega ja rakendama 
vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt 

(17) Ennetavate meetmete kehtestamisel 
peaks veebimajutusteenuse pakkuja 
tagama, et säilib kasutajate õigus sõna- ja 
teabevabadusele, kaasa arvatud õigus 
vabalt saada ja anda teavet. Lisaks selliste 
õigusest tulenevate nõuete järgimisele, mis 
on ette nähtud muu hulgas isikuandmete 
kaitset käsitletavate õigusaktidega, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema 
nõuetekohase hoolsusega ja rakendama 
kaitsemeetmeid, sh eeskätt inimeste 
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inimeste teostatavat jälgimist ja 
kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja 
ekslikke otsuseid, mille tulemusena 
eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik. 
See on eriti oluline juhul, kui 
veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad 
terroristliku sisu avastamiseks 
automaatseid vahendeid. Olenemata sellest, 
kas otsuse kasutada automaatseid 
vahendeid teeb veebimajutusteenuse 
pakkuja omal algatusel või lähtudes pädeva 
asutuse taotlusest, tuleks sellist otsust 
hinnata lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast 
ja põhiõigustele avaldatavast mõjust.

teostatavat jälgimist ja kontrollimist 
vähemalt sisu esmakordse eemaldamise 
puhul, et vältida tahtmatuid ja ekslikke 
otsuseid, mille tulemusena eemaldataks 
sisu, mis ei ole terroristlik. See on eriti 
oluline juhul, kui veebimajutusteenuse 
pakkujad kasutavad terroristliku sisu 
avastamiseks või eemaldamiseks 
automaatseid vahendeid. Olenemata sellest, 
kas otsuse kasutada automaatseid 
vahendeid teeb veebimajutusteenuse 
pakkuja omal algatusel või lähtudes pädeva 
asutuse taotlusest, tuleks sellist otsust 
hinnata lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast 
ja põhiõigustele avaldatavast mõjust. 
Automaatsete vahendite kasutamine sisu 
eemaldamiseks peaks piirduma üksnes 
sellise sisu kopeerimisega, mida inimene 
on juba vähemalt korra kontrollinud ja 
mille ta on kustutanud.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ennetavate meetmete 
kehtestamisel peaks veebimajutusteenuse 
pakkuja tagama, et säilib kasutajate õigus 
sõna- ja teabevabadusele, kaasa arvatud 
õigus vabalt saada ja anda teavet. Lisaks 
selliste õigusest tulenevate nõuete 
järgimisele, mis on ette nähtud muu hulgas 
isikuandmete kaitset käsitletavate 
õigusaktidega, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema 
nõuetekohase hoolsusega ja rakendama 
vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt 
inimeste teostatavat jälgimist ja 
kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja 
ekslikke otsuseid, mille tulemusena 
eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik. 

(17) Täiendavate meetmete 
kehtestamisel peaks veebimajutusteenuse 
pakkuja tagama, et säilivad kasutajate 
õigused sõna- ja teabevabadusele, kaasa 
arvatud õigus vabalt saada ja anda teavet 
ning õigused eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele. Lisaks selliste 
õigusest tulenevate nõuete järgimisele, mis 
on ette nähtud muu hulgas isikuandmete 
kaitset käsitletavate õigusaktidega, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema 
nõuetekohase hoolsusega ja rakendama 
vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt 
inimeste teostatavat jälgimist ja 
kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja 
ekslikke otsuseid, mille tulemusena 
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See on eriti oluline juhul, kui 
veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad 
terroristliku sisu avastamiseks 
automaatseid vahendeid. Olenemata sellest, 
kas otsuse kasutada automaatseid 
vahendeid teeb veebimajutusteenuse 
pakkuja omal algatusel või lähtudes pädeva 
asutuse taotlusest, tuleks sellist otsust 
hinnata lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast 
ja põhiõigustele avaldatavast mõjust.

eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik. 
See on eriti oluline juhul, kui 
veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad 
terroristliku sisu avastamiseks 
automaatseid vahendeid. Lõpliku otsuse 
sisu eemaldada või blokeerida sellele 
juurdepääs peaks tegema alati füüsiline 
isik. Otsust kasutada automaatseid 
vahendeid tuleks hinnata lähtuvalt 
kasutatavast tehnoloogiast ja põhiõigustele 
avaldatavast mõjust. Igal juhul peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad tegema 
kõikide kasutatavate terroristliku sisu 
avastamise automaatsete vahendite kohta 
põhiõiguste auditi.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ennetavate meetmete 
kehtestamisel peaks veebimajutusteenuse 
pakkuja tagama, et säilib kasutajate õigus 
sõna- ja teabevabadusele, kaasa arvatud 
õigus vabalt saada ja anda teavet. Lisaks 
selliste õigusest tulenevate nõuete 
järgimisele, mis on ette nähtud muu hulgas 
isikuandmete kaitset käsitletavate 
õigusaktidega, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema 
nõuetekohase hoolsusega ja rakendama 
vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt 
inimeste teostatavat jälgimist ja 
kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja 
ekslikke otsuseid, mille tulemusena 
eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik. 
See on eriti oluline juhul, kui 
veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad 
terroristliku sisu avastamiseks 
automaatseid vahendeid. Olenemata 
sellest, kas otsuse kasutada automaatseid 

(17) Hoolsuskohustuse täitmisel peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et 
säilib kasutajate õigus sõnavabadusele 
ning vabadusele saada ja anda teavet. 
Lisaks selliste õigusest tulenevate nõuete 
järgimisele, mis on ette nähtud muu hulgas 
isikuandmete kaitset ja eraelu 
puutumatuse kaitset käsitletavate 
õigusaktidega, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema 
nõuetekohase hoolsusega ja rakendama 
kaitsemeetmeid, sh eeskätt inimeste 
teostatavat jälgimist ja kontrollimist, 
samuti perioodilist läbivaatamismeetmete 
võtmist, et vältida tahtmatuid ja ekslikke 
tavasid, mille tulemusena eemaldataks 
sisu, mis ei ole ebaseaduslik ega 
terroristlik. Veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid samuti tagama, et nende 
hoolsuskohustuse täitmine ei tekita 
ebaproportsionaalset, diskrimineerivat, 
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vahendeid teeb veebimajutusteenuse 
pakkuja omal algatusel või lähtudes 
pädeva asutuse taotlusest, tuleks sellist 
otsust hinnata lähtuvalt kasutatavast 
tehnoloogiast ja põhiõigustele 
avaldatavast mõjust.

sihipäratut, ebakonkreetset või 
põhjendamatut mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ennetavate meetmete kehtestamisel 
peaks veebimajutusteenuse pakkuja 
tagama, et säilib kasutajate õigus sõna- ja 
teabevabadusele, kaasa arvatud õigus 
vabalt saada ja anda teavet. Lisaks selliste 
õigusest tulenevate nõuete järgimisele, mis 
on ette nähtud muu hulgas isikuandmete 
kaitset käsitletavate õigusaktidega, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema 
nõuetekohase hoolsusega ja rakendama 
vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt 
inimeste teostatavat jälgimist ja 
kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja 
ekslikke otsuseid, mille tulemusena 
eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik. 
See on eriti oluline juhul, kui 
veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad 
terroristliku sisu avastamiseks 
automaatseid vahendeid. Olenemata sellest, 
kas otsuse kasutada automaatseid 
vahendeid teeb veebimajutusteenuse 
pakkuja omal algatusel või lähtudes pädeva 
asutuse taotlusest, tuleks sellist otsust 
hinnata lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast 
ja põhiõigustele avaldatavast mõjust.

(17) Vabatahtlike ennetavate meetmete 
kehtestamisel peaks veebimajutusteenuse 
pakkuja tagama, et säilib kasutajate õigus 
sõna- ja teabevabadusele, kaasa arvatud 
õigus vabalt saada ja anda teavet. Lisaks 
selliste õigusest tulenevate nõuete 
järgimisele, mis on ette nähtud muu hulgas 
isikuandmete kaitset käsitletavate 
õigusaktidega, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema 
nõuetekohase hoolsusega ja rakendama 
vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt 
inimeste teostatavat jälgimist ja 
kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja 
ekslikke otsuseid, mille tulemusena 
eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik. 
See on eriti oluline juhul, kui 
veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad 
terroristliku sisu avastamiseks 
automaatseid vahendeid. Olenemata sellest, 
kas otsuse kasutada automaatseid 
vahendeid teeb veebimajutusteenuse 
pakkuja omal algatusel või lähtudes pädeva 
asutuse taotlusest, tuleks sellist otsust 
hinnata lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast 
ja põhiõigustele avaldatavast mõjust.

Or. en
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Muudatusettepanek 152
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud 
eemaldamiskorralduse saanud 
veebimajutusteenuse pakkuja annaks aru 
võetud ennetavate meetmete kohta. 
Ennetavateks meetmeteks võivad olla 
meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis 
on eemaldamiskorralduse või esildise 
põhjal juba eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, ning sisu 
võrdlemine avalik-õiguslike või 
eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad 
teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende 
jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid 
(kas turul olevaid või 
veebimajutusteenuse pakkuja enda 
arendatud) tehnilisi vahendeid, mille abil 
uut terroristlikku sisu kindlaks teha. 
Teenusepakkuja peaks andma aru 
konkreetsete kehtestatud ennetavate 
meetmete kohta, et pädev asutus saaks 
hinnata nende meetmete mõjusust ja 
proportsionaalsust ning juhul, kui 
kasutatakse automaatseid vahendeid, ka 
seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal 
on inimeste teostatava jälgimise ja 
kontrollimise suutlikkus. Meetmete 
mõjususe ja proportsionaalsuse 
hindamisel peaksid pädevad asutused 
võtma arvesse asjaomaseid parameetreid, 
sealhulgas teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 
teenuse mõju terroristliku sisu 
levitamisele (võttes arvesse näiteks liidus 
olevate kasutajate arvu).

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 153
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse 
saanud veebimajutusteenuse pakkuja 
annaks aru võetud ennetavate meetmete 
kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad 
olla meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis 
on eemaldamiskorralduse või esildise 
põhjal juba eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, ning sisu 
võrdlemine avalik-õiguslike või 
eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad 
teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende 
jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid 
(kas turul olevaid või 
veebimajutusteenuse pakkuja enda 
arendatud) tehnilisi vahendeid, mille abil 
uut terroristlikku sisu kindlaks teha. 
Teenusepakkuja peaks andma aru 
konkreetsete kehtestatud ennetavate 
meetmete kohta, et pädev asutus saaks 
hinnata nende meetmete mõjusust ja 
proportsionaalsust ning juhul, kui 
kasutatakse automaatseid vahendeid, ka 
seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal 
on inimeste teostatava jälgimise ja 
kontrollimise suutlikkus. Meetmete 
mõjususe ja proportsionaalsuse 
hindamisel peaksid pädevad asutused 
võtma arvesse asjaomaseid parameetreid, 
sealhulgas teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 

(18) Tagamaks, et ebaseadusliku 
terroristliku sisuga kokku puutunud 
veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
asjakohaseid meetmeid, et tõkestada oma 
teenuste kuritarvitamist sisu pakkujate 
poolt, peaksid pädevad asutused nõudma, 
et lõplikuks muutunud 
eemaldamiskorralduse saanud 
veebimajutusteenuse pakkuja annaks aru 
võetud ennetavate meetmete kohta.
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teenuse mõju terroristliku sisu 
levitamisele (võttes arvesse näiteks liidus 
olevate kasutajate arvu).

Or. en

Muudatusettepanek 154
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud 
eemaldamiskorralduse saanud 
veebimajutusteenuse pakkuja annaks aru 
võetud ennetavate meetmete kohta. 
Ennetavateks meetmeteks võivad olla 
meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis 
on eemaldamiskorralduse või esildise 
põhjal juba eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, ning sisu 
võrdlemine avalik-õiguslike või 
eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad 
teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende 
jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid 
(kas turul olevaid või 
veebimajutusteenuse pakkuja enda 
arendatud) tehnilisi vahendeid, mille abil 
uut terroristlikku sisu kindlaks teha. 
Teenusepakkuja peaks andma aru 
konkreetsete kehtestatud ennetavate 
meetmete kohta, et pädev asutus saaks 
hinnata nende meetmete mõjusust ja 
proportsionaalsust ning juhul, kui 
kasutatakse automaatseid vahendeid, ka 
seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on 
inimeste teostatava jälgimise ja 
kontrollimise suutlikkus. Meetmete 
mõjususe ja proportsionaalsuse 

(18) Teenusepakkuja peaks andma aru 
konkreetsete kehtestatud ennetavate 
meetmete kohta, et pädev asutus saaks 
hinnata nende meetmete mõjusust ja 
proportsionaalsust ning juhul, kui 
kasutatakse automaatseid vahendeid, ka 
seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on 
inimeste teostatava jälgimise ja 
kontrollimise suutlikkus. Eelkõige annab 
veebimajutusteenuse pakkuja pädevatele 
asutustele kogu vajaliku teabe 
kasutatavate automaatsete vahendite 
kohta, et võimaldada põhjalikku avalikku 
järelevalvet vahendite tõhususe üle ning 
tagada, et vahendid ei tekitaks 
diskrimineerivaid, sihipäratuid, 
ebakonkreetseid ega põhjendamatuid 
tulemusi.
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hindamisel peaksid pädevad asutused 
võtma arvesse asjaomaseid parameetreid, 
sealhulgas teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 
teenuse mõju terroristliku sisu 
levitamisele (võttes arvesse näiteks liidus 
olevate kasutajate arvu).

Or. en

Muudatusettepanek 155
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud 
eemaldamiskorralduse saanud 
veebimajutusteenuse pakkuja annaks aru 
võetud ennetavate meetmete kohta. 
Ennetavateks meetmeteks võivad olla 
meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis 
on eemaldamiskorralduse või esildise 
põhjal juba eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, ning sisu 
võrdlemine avalik-õiguslike või 
eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad 
teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende 
jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid 
(kas turul olevaid või 
veebimajutusteenuse pakkuja enda 
arendatud) tehnilisi vahendeid, mille abil 
uut terroristlikku sisu kindlaks teha. 
Teenusepakkuja peaks andma aru 
konkreetsete kehtestatud ennetavate 
meetmete kohta, et pädev asutus saaks 
hinnata nende meetmete mõjusust ja 
proportsionaalsust ning juhul, kui 

(18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
käsitleda oma teenuste kuritarvitamist, 
võivad pädevad asutused soovitada, et 
märkimisväärse hulga lõplikuks muutunud 
eemaldamiskorraldusi saanud 
veebimajutusteenuse pakkuja võtaks 
täiendavad meetmed. Ennetavateks 
meetmeteks võivad olla meetmed, mille 
puhul kasutatakse usaldusväärseid 
tehnilisi vahendeid, mille abil uut 
terroristlikku sisu avastada ja kindlaks 
teha, ent mille puhul peaks jääma lõplik 
otsus sisu eemaldada või juurdepääs 
sellele blokeerida füüsilisele isikule. 
Meetmete mõjususe ja proportsionaalsuse 
hindamisel peaksid pädevad asutused 
võtma arvesse asjaomaseid parameetreid, 
sealhulgas teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste arvu, tema 
majanduslikku suutlikkust ja tema teenuse 
mõju terroristliku sisu levitamisele (võttes 
arvesse näiteks liidus olevate kasutajate 
arvu).
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kasutatakse automaatseid vahendeid, ka 
seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal 
on inimeste teostatava jälgimise ja 
kontrollimise suutlikkus. Meetmete 
mõjususe ja proportsionaalsuse hindamisel 
peaksid pädevad asutused võtma arvesse 
asjaomaseid parameetreid, sealhulgas 
teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 
teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele 
(võttes arvesse näiteks liidus olevate 
kasutajate arvu).

Or. en

Muudatusettepanek 156
Caterina Chinnici

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse 
saanud veebimajutusteenuse pakkuja 
annaks aru võetud ennetavate meetmete 
kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad 
olla meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis 
on eemaldamiskorralduse või esildise 
põhjal juba eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, ning sisu 
võrdlemine avalik-õiguslike või 
eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad 
teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende 
jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid 
(kas turul olevaid või veebimajutusteenuse 
pakkuja enda arendatud) tehnilisi 
vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu 
kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks 
andma aru konkreetsete kehtestatud 

(18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse 
saanud veebimajutusteenuse pakkuja 
annaks aru võetud ennetavate meetmete 
kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad 
olla meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis 
on eemaldamiskorralduse või esildise 
põhjal juba eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, ning sisu 
võrdlemine avalik-õiguslike või 
eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad 
teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende 
jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid 
(kas turul olevaid või veebimajutusteenuse 
pakkuja enda arendatud) tehnilisi 
vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu 
kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks 
andma aru konkreetsete kehtestatud 
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ennetavate meetmete kohta, et pädev 
asutus saaks hinnata nende meetmete 
mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, 
kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka 
seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on 
inimeste teostatava jälgimise ja 
kontrollimise suutlikkus. Meetmete 
mõjususe ja proportsionaalsuse hindamisel 
peaksid pädevad asutused võtma arvesse 
asjaomaseid parameetreid, sealhulgas 
teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 
teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele 
(võttes arvesse näiteks liidus olevate 
kasutajate arvu).

ennetavate meetmete kohta, et pädev 
asutus saaks hinnata nende meetmete 
mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, 
kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka 
seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on 
inimeste teostatava jälgimise ja 
kontrollimise suutlikkus. Meetmete 
mõjususe ja proportsionaalsuse hindamisel 
peaksid pädevad asutused võtma arvesse 
asjaomaseid parameetreid, sealhulgas 
teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 
teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele 
(võttes arvesse näiteks liidus olevate 
kasutajate arvu). Pikaajalised ennetavad 
meetmed võivad hõlmata meedia- ja 
teabealase kirjaoskuse ning 
internetikasutuse lõimimist riiklikesse 
haridussüsteemidesse selleks, et 
võimestada noori kodanikke vahenditega, 
et õppida, kuidas kasutada internetti 
vastutustundlikult, eesmärgiga vältida 
võimalikke radikaliseerumisohte.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse 
saanud veebimajutusteenuse pakkuja 
annaks aru võetud ennetavate meetmete 
kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad 
olla meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis 
on eemaldamiskorralduse või esildise 

(18) Tagamaks, et oma pakutavate 
teenuste olemuse tõttu terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et need 
lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse 
saanud veebimajutusteenuse pakkuja 
annaks aru võetud ennetavate meetmete 
kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad 
olla meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti ilmumist, mis on 
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põhjal juba eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, ning sisu 
võrdlemine avalik-õiguslike või 
eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad 
teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende 
jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid 
(kas turul olevaid või veebimajutusteenuse 
pakkuja enda arendatud) tehnilisi 
vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu 
kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks 
andma aru konkreetsete kehtestatud 
ennetavate meetmete kohta, et pädev 
asutus saaks hinnata nende meetmete 
mõjusust ja proportsionaalsust ning 
juhul, kui kasutatakse automaatseid 
vahendeid, ka seda, kas 
veebimajutusteenuse pakkujal on inimeste 
teostatava jälgimise ja kontrollimise 
suutlikkus. Meetmete mõjususe ja 
proportsionaalsuse hindamisel peaksid 
pädevad asutused võtma arvesse 
asjaomaseid parameetreid, sealhulgas 
teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 
teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele 
(võttes arvesse näiteks liidus olevate 
kasutajate arvu).

eemaldamiskorralduse või esildise põhjal 
juba eemaldatud või millele juurdepääs on 
blokeeritud, ning sisu võrdlemine avalik-
õiguslike või eraõiguslike vahenditega, mis 
sisaldavad teadaolevalt terroristlikku sisu. 
Nende jaoks võidakse kasutada 
usaldusväärseid (kas turul olevaid või 
veebimajutusteenuse pakkuja enda 
arendatud) tehnilisi vahendeid, mille abil 
uut terroristlikku sisu kindlaks teha. 
Meetmete mõjususe ja proportsionaalsuse 
hindamisel peaksid pädevad asutused 
võtma arvesse asjaomaseid parameetreid, 
sealhulgas teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 
teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele 
(võttes arvesse näiteks liidus olevate 
kasutajate arvu).

Or. en

Muudatusettepanek 158
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse 
saanud veebimajutusteenuse pakkuja 
annaks aru võetud ennetavate meetmete 

(18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse 
saanud veebimajutusteenuse pakkuja 
annaks aru võetud ennetavate meetmete 
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kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad 
olla meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis 
on eemaldamiskorralduse või esildise 
põhjal juba eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, ning sisu 
võrdlemine avalik-õiguslike või 
eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad 
teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende 
jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid 
(kas turul olevaid või veebimajutusteenuse 
pakkuja enda arendatud) tehnilisi 
vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu 
kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks 
andma aru konkreetsete kehtestatud 
ennetavate meetmete kohta, et pädev 
asutus saaks hinnata nende meetmete 
mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, 
kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka 
seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on 
inimeste teostatava jälgimise ja 
kontrollimise suutlikkus. Meetmete 
mõjususe ja proportsionaalsuse hindamisel 
peaksid pädevad asutused võtma arvesse 
asjaomaseid parameetreid, sealhulgas 
teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 
teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele 
(võttes arvesse näiteks liidus olevate 
kasutajate arvu).

kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad 
olla meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis 
on eemaldamiskorralduse või esildise 
põhjal juba eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, ning sisu 
võrdlemine avalik-õiguslike või 
eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad 
teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende 
jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid 
(kas turul olevaid või veebimajutusteenuse 
pakkuja enda arendatud) tehnilisi 
vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu 
kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks 
andma aru konkreetsete kehtestatud 
ennetavate meetmete kohta, et pädev 
asutus saaks hinnata nende meetmete 
mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, 
kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka 
seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on 
inimeste teostatava jälgimise ja 
kontrollimise suutlikkus. Meetmete 
mõjususe ja proportsionaalsuse hindamisel 
peaksid pädevad asutused võtma arvesse 
asjaomaseid parameetreid, sealhulgas 
teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 
teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele 
(võttes arvesse näiteks liidus olevate 
kasutajate arvu), samuti 
veebimajutusteenuse pakkuja terroristliku 
sisuga kokkupuutumise taset.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 

(18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
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tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse 
saanud veebimajutusteenuse pakkuja 
annaks aru võetud ennetavate meetmete 
kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad 
olla meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis 
on eemaldamiskorralduse või esildise 
põhjal juba eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, ning sisu 
võrdlemine avalik-õiguslike või 
eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad 
teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende 
jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid 
(kas turul olevaid või veebimajutusteenuse 
pakkuja enda arendatud) tehnilisi 
vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu 
kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks 
andma aru konkreetsete kehtestatud 
ennetavate meetmete kohta, et pädev 
asutus saaks hinnata nende meetmete 
mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, 
kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka 
seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on 
inimeste teostatava jälgimise ja 
kontrollimise suutlikkus. Meetmete 
mõjususe ja proportsionaalsuse hindamisel 
peaksid pädevad asutused võtma arvesse 
asjaomaseid parameetreid, sealhulgas 
teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 
teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele 
(võttes arvesse näiteks liidus olevate 
kasutajate arvu).

tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse 
saanud veebimajutusteenuse pakkuja 
annaks aru võetud ennetavate meetmete 
kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad 
olla meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis 
on eemaldamiskorralduse või esildise 
põhjal juba eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, ning sisu 
võrdlemine avalik-õiguslike või 
eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad 
teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende 
jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid 
(kas turul olevaid või veebimajutusteenuse 
pakkuja enda arendatud) tehnilisi 
vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu 
kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks 
andma aru konkreetsete kehtestatud 
ennetavate meetmete kohta, et pädev 
asutus saaks hinnata nende meetmete 
mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, 
kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka 
seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on 
sisu esmakordseks eemaldamiseks 
inimeste teostatava süstemaatilise 
jälgimise ja kontrollimise suutlikkus. 
Meetmete mõjususe ja proportsionaalsuse 
hindamisel peaksid pädevad asutused 
võtma arvesse asjaomaseid parameetreid, 
sealhulgas teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 
teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele 
(võttes arvesse näiteks liidus olevate 
kasutajate arvu).

Or. en

Muudatusettepanek 160
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse 
saanud veebimajutusteenuse pakkuja 
annaks aru võetud ennetavate meetmete 
kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad 
olla meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis 
on eemaldamiskorralduse või esildise 
põhjal juba eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, ning sisu 
võrdlemine avalik-õiguslike või 
eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad 
teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende 
jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid 
(kas turul olevaid või veebimajutusteenuse 
pakkuja enda arendatud) tehnilisi 
vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu 
kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks 
andma aru konkreetsete kehtestatud 
ennetavate meetmete kohta, et pädev 
asutus saaks hinnata nende meetmete 
mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, 
kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka 
seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on 
inimeste teostatava jälgimise ja 
kontrollimise suutlikkus. Meetmete 
mõjususe ja proportsionaalsuse hindamisel 
peaksid pädevad asutused võtma arvesse 
asjaomaseid parameetreid, sealhulgas 
teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 
teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele 
(võttes arvesse näiteks liidus olevate 
kasutajate arvu).

(18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse 
saanud veebimajutusteenuse pakkuja 
annaks aru võetud ennetavate meetmete 
kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad 
olla meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis 
on eemaldamiskorralduse või esildise 
põhjal juba eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, ning sisu 
võrdlemine avalik-õiguslike või 
eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad 
teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende 
jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid 
(kas turul olevaid või veebimajutusteenuse 
pakkuja enda arendatud) tehnilisi 
vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu 
kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks 
andma aru konkreetsete kehtestatud 
ennetavate meetmete kohta, et pädev 
asutus saaks hinnata nende meetmete 
mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, 
kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka 
seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on 
inimeste teostatava jälgimise ja 
kontrollimise suutlikkus. Meetmete 
mõjususe ja proportsionaalsuse hindamisel 
peaksid pädevad asutused võtma arvesse 
asjaomaseid parameetreid, sealhulgas 
teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema suurust ja majanduslikku suutlikkust 
ja tema teenuse mõju terroristliku sisu 
levitamisele (võttes arvesse näiteks liidus 
olevate kasutajate arvu).

Or. en

Muudatusettepanek 161
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavasisulise taotluse peale 
peaks pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate ennetavate 
meetmete üle. Kui pädev asutus leiab, et 
võetud meetmed ei ole riskide katmiseks 
piisavad, peaks ta vajaduse korral 
kehtestama kohustuse võtta asjakohaseid, 
mõjusaid ja proportsionaalseid ennetavaid 
meetmeid. Põhimõtteliselt ei tohiks selliste 
ennetavate meetmete kehtestamise otsus 
viia üldise jälgimiskohustuse 
kehtestamiseni vastavalt direktiivi 
2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. Võttes 
arvesse terroristliku sisu levikuga seotud 
eriti suuri riske, võib pädevate asutuste 
käesoleva määruse alusel vastu võetud 
otsuste puhul teha erandeid direktiivi 
2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 sätestatud 
lähenemisviisist selles osas, mis puudutab 
teatavaid konkreetseid sihipäraseid 
meetmeid, mille vastuvõtmine on vajalik 
avaliku julgeolekuga seotud ülekaalukatel 
põhjustel. Enne sellise otsuse vastuvõtmist 
peaks pädev asutus leidma õiglase 
tasakaalu avaliku huvi eesmärkide ning 
asjassepuutuvate põhiõiguste vahel (eriti 
seoses sõna- ja teabevabaduse ja 
ettevõtlusvabadusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Recital 19 as well as Art. 6 of this proposal explicitly break with the limited liability 
principles set out in Directive (EC) 2000/31 (the ‘e-commerce directive’): Art. 14 stipulates 
that companies can host users’ content without assuming liability for the legality of that 
content (host only has to take action once notified about illegal content); Art. 15 prohibits a 
general monitoring obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to 
systematically scan and filter uploaded content. The proposed regulation does not provide 
sufficient evidence and assessment against objective criteria that would justify derogating 
from this well-established principle in EU law.
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Muudatusettepanek 162
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavasisulise taotluse peale 
peaks pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate ennetavate 
meetmete üle. Kui pädev asutus leiab, et 
võetud meetmed ei ole riskide katmiseks 
piisavad, peaks ta vajaduse korral 
kehtestama kohustuse võtta asjakohaseid, 
mõjusaid ja proportsionaalseid ennetavaid 
meetmeid. Põhimõtteliselt ei tohiks selliste 
ennetavate meetmete kehtestamise otsus 
viia üldise jälgimiskohustuse 
kehtestamiseni vastavalt direktiivi 
2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. Võttes 
arvesse terroristliku sisu levikuga seotud 
eriti suuri riske, võib pädevate asutuste 
käesoleva määruse alusel vastu võetud 
otsuste puhul teha erandeid direktiivi 
2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 sätestatud 
lähenemisviisist selles osas, mis puudutab 
teatavaid konkreetseid sihipäraseid 
meetmeid, mille vastuvõtmine on vajalik 
avaliku julgeolekuga seotud ülekaalukatel 
põhjustel. Enne sellise otsuse vastuvõtmist 
peaks pädev asutus leidma õiglase 
tasakaalu avaliku huvi eesmärkide ning 
asjassepuutuvate põhiõiguste vahel (eriti 
seoses sõna- ja teabevabaduse ja 
ettevõtlusvabadusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 163
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavasisulise taotluse peale 
peaks pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate ennetavate 
meetmete üle. Kui pädev asutus leiab, et 
võetud meetmed ei ole riskide katmiseks 
piisavad, peaks ta vajaduse korral 
kehtestama kohustuse võtta asjakohaseid, 
mõjusaid ja proportsionaalseid ennetavaid 
meetmeid. Põhimõtteliselt ei tohiks selliste 
ennetavate meetmete kehtestamise otsus 
viia üldise jälgimiskohustuse 
kehtestamiseni vastavalt direktiivi 
2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. Võttes 
arvesse terroristliku sisu levikuga seotud 
eriti suuri riske, võib pädevate asutuste 
käesoleva määruse alusel vastu võetud 
otsuste puhul teha erandeid direktiivi 
2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 sätestatud 
lähenemisviisist selles osas, mis puudutab 
teatavaid konkreetseid sihipäraseid 
meetmeid, mille vastuvõtmine on vajalik 
avaliku julgeolekuga seotud ülekaalukatel 
põhjustel. Enne sellise otsuse vastuvõtmist 
peaks pädev asutus leidma õiglase 
tasakaalu avaliku huvi eesmärkide ning 
asjassepuutuvate põhiõiguste vahel (eriti 
seoses sõna- ja teabevabaduse ja 
ettevõtlusvabadusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

(19) Veebimajutusteenuse pakkuja 
võetud meetmed ei tohiks viia üldise 
jälgimise kehtestamiseni vastavalt 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. 
Enne sellise otsuse vastuvõtmist peaks 
pädev asutus leidma õiglase tasakaalu 
avaliku huvi eesmärkide ning 
asjassepuutuvate põhiõiguste vahel (eriti 
seoses sõna- ja teabevabaduse ja 
ettevõtlusvabadusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavasisulise taotluse peale 
peaks pädev asutus alustama 

(19) Pädev asutus peaks alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
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veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate ennetavate meetmete 
üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud 
meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, 
peaks ta vajaduse korral kehtestama 
kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja 
proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. 
Põhimõtteliselt ei tohiks selliste 
ennetavate meetmete kehtestamise otsus 
viia üldise jälgimiskohustuse 
kehtestamiseni vastavalt direktiivi 
2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. Võttes 
arvesse terroristliku sisu levikuga seotud 
eriti suuri riske, võib pädevate asutuste 
käesoleva määruse alusel vastu võetud 
otsuste puhul teha erandeid direktiivi 
2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 sätestatud 
lähenemisviisist selles osas, mis puudutab 
teatavaid konkreetseid sihipäraseid 
meetmeid, mille vastuvõtmine on vajalik 
avaliku julgeolekuga seotud ülekaalukatel 
põhjustel. Enne sellise otsuse vastuvõtmist 
peaks pädev asutus leidma õiglase 
tasakaalu avaliku huvi eesmärkide ning 
asjassepuutuvate põhiõiguste vahel (eriti 
seoses sõna- ja teabevabaduse ja 
ettevõtlusvabadusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

veebimajutusteenuse pakkuja võetud 
ennetavate meetmete üle. Selline dialoog 
ei tohiks viia üldise jälgimiskohustuse 
kehtestamiseni vastavalt direktiivi 
2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. Pädev 
asutus ja veebimajutusteenuse pakkuja 
leidma õiglase tasakaalu avaliku huvi 
eesmärkide ning asjassepuutuvate 
põhiõiguste vahel (eriti seoses õigusega 
sõna- ja teabevabadusele, õigusega eraelu 
puutumatusele ja ettevõtlusvabadusega) 
ning seda asjakohaselt põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavasisulise taotluse peale 
peaks pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate ennetavate meetmete 
üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud 
meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, 
peaks ta vajaduse korral kehtestama 
kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja 

(19) Vastavasisulise soovituse peale 
peaks pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate täiendavate 
meetmete üle. Sellised meetmed ei tohiks 
viia üleslaaditud sisu üldise 
jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. 
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proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. 
Põhimõtteliselt ei tohiks selliste 
ennetavate meetmete kehtestamise otsus 
viia üldise jälgimiskohustuse 
kehtestamiseni vastavalt direktiivi 
2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. Võttes 
arvesse terroristliku sisu levikuga seotud 
eriti suuri riske, võib pädevate asutuste 
käesoleva määruse alusel vastu võetud 
otsuste puhul teha erandeid direktiivi 
2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 sätestatud 
lähenemisviisist selles osas, mis puudutab 
teatavaid konkreetseid sihipäraseid 
meetmeid, mille vastuvõtmine on vajalik 
avaliku julgeolekuga seotud ülekaalukatel 
põhjustel. Enne sellise otsuse vastuvõtmist 
peaks pädev asutus leidma õiglase 
tasakaalu avaliku huvi eesmärkide ning 
asjassepuutuvate põhiõiguste vahel (eriti 
seoses sõna- ja teabevabaduse ja 
ettevõtlusvabadusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

Enne sellise soovituse vastuvõtmist peaks 
pädev asutus leidma õiglase tasakaalu 
avaliku huvi eesmärkide ning 
asjassepuutuvate põhiõiguste vahel (eriti 
seoses sõna- ja teabevabaduse, 
meediavabaduse, õigusega eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele ja 
ettevõtlusvabadusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavasisulise taotluse peale peaks 
pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate ennetavate meetmete 
üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud 
meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, 
peaks ta vajaduse korral kehtestama 
kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja 
proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. 
Põhimõtteliselt ei tohiks selliste ennetavate 
meetmete kehtestamise otsus viia üldise 
jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. 
Võttes arvesse terroristliku sisu levikuga 

(19) Vastavasisulise taotluse peale peaks 
pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga 
konstruktiivset dialoogi kehtestamist 
vajavate ennetavate meetmete üle. 
Veebimajutusteenuse pakkuja poolse 
koostöö ilmselgel puudumisel peaks pädev 
asutus vajaduse korral kehtestama 
kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja 
proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. 
Selliste ennetavate meetmete kehtestamise 
otsus ei tohiks viia üldise 
jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. 
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seotud eriti suuri riske, võib pädevate 
asutuste käesoleva määruse alusel vastu 
võetud otsuste puhul teha erandeid 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 
sätestatud lähenemisviisist selles osas, mis 
puudutab teatavaid konkreetseid 
sihipäraseid meetmeid, mille vastuvõtmine 
on vajalik avaliku julgeolekuga seotud 
ülekaalukatel põhjustel. Enne sellise 
otsuse vastuvõtmist peaks pädev asutus 
leidma õiglase tasakaalu avaliku huvi 
eesmärkide ning asjassepuutuvate 
põhiõiguste vahel (eriti seoses sõna- ja 
teabevabaduse ja ettevõtlusvabadusega) 
ning seda asjakohaselt põhjendama.

Enne sellise otsuse vastuvõtmist peaks 
pädev asutus leidma õiglase tasakaalu 
avaliku huvi eesmärkide ning 
asjassepuutuvate põhiõiguste vahel (eriti 
seoses sõna- ja teabevabaduse ja 
ettevõtlusvabadusega ning 
veebimajutusteenuse pakkuja 
majandusliku suutlikkusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Andrejs Mamikins

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavasisulise taotluse peale peaks 
pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate ennetavate meetmete 
üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud 
meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, 
peaks ta vajaduse korral kehtestama 
kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja 
proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. 
Põhimõtteliselt ei tohiks selliste ennetavate 
meetmete kehtestamise otsus viia üldise 
jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. 
Võttes arvesse terroristliku sisu levikuga 
seotud eriti suuri riske, võib pädevate 
asutuste käesoleva määruse alusel vastu 
võetud otsuste puhul teha erandeid 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 
sätestatud lähenemisviisist selles osas, mis 
puudutab teatavaid konkreetseid 
sihipäraseid meetmeid, mille vastuvõtmine 

(19) Vastavasisulise taotluse peale peaks 
pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate ennetavate meetmete 
üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud 
meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, 
peaks ta vajaduse korral kehtestama 
kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja 
proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. 
Pädev asutus peaks kehtestama üksnes 
selliseid ennetavaid meetmeid, mille 
rakendamist veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt võib mõistlikult eeldada, 
võttes muude tegurite hulgas arvesse 
veebimajutusteenuse pakkujate 
olemasolevaid inimressursse. 
Põhimõtteliselt ei tohiks selliste ennetavate 
meetmete kehtestamise otsus viia üldise 
jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. 
Võttes arvesse terroristliku sisu levikuga 
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on vajalik avaliku julgeolekuga seotud 
ülekaalukatel põhjustel. Enne sellise otsuse 
vastuvõtmist peaks pädev asutus leidma 
õiglase tasakaalu avaliku huvi eesmärkide 
ning asjassepuutuvate põhiõiguste vahel 
(eriti seoses sõna- ja teabevabaduse ja 
ettevõtlusvabadusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

seotud eriti suuri riske, võib pädevate 
asutuste käesoleva määruse alusel vastu 
võetud otsuste puhul teha erandeid 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 
sätestatud lähenemisviisist selles osas, mis 
puudutab teatavaid konkreetseid 
sihipäraseid meetmeid, mille vastuvõtmine 
on vajalik avaliku julgeolekuga seotud 
ülekaalukatel põhjustel. Enne sellise otsuse 
vastuvõtmist peaks pädev asutus leidma 
õiglase tasakaalu avaliku huvi eesmärkide 
ning asjassepuutuvate põhiõiguste vahel 
(eriti seoses sõna- ja teabevabaduse ja 
ettevõtlusvabadusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavasisulise taotluse peale peaks 
pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate ennetavate meetmete 
üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud 
meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, 
peaks ta vajaduse korral kehtestama 
kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja 
proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. 
Põhimõtteliselt ei tohiks selliste ennetavate 
meetmete kehtestamise otsus viia üldise 
jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. 
Võttes arvesse terroristliku sisu levikuga 
seotud eriti suuri riske, võib pädevate 
asutuste käesoleva määruse alusel vastu 
võetud otsuste puhul teha erandeid 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 
sätestatud lähenemisviisist selles osas, mis 
puudutab teatavaid konkreetseid 
sihipäraseid meetmeid, mille vastuvõtmine 

(19) Vastavasisulise taotluse peale peaks 
pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate ennetavate meetmete 
üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud 
meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, 
peaks ta vajaduse korral kehtestama 
kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja 
proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. 
Selliste ennetavate meetmete kehtestamise 
otsus ei tohiks viia üldise 
jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1 
ning tuleb tagada, et see ei lähe vastuollu 
kehtiva ELi õigusega, eelkõige viimase e-
kaubanduse direktiiviga ja selle artikli 15 
lõikega 1. Võttes arvesse terroristliku sisu 
levikuga seotud eriti suuri riske, võib 
pädevate kohtuasutuste käesoleva määruse 
alusel vastu võetud otsuste puhul teha 
erandeid direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 
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on vajalik avaliku julgeolekuga seotud 
ülekaalukatel põhjustel. Enne sellise otsuse 
vastuvõtmist peaks pädev asutus leidma 
õiglase tasakaalu avaliku huvi eesmärkide 
ning asjassepuutuvate põhiõiguste vahel 
(eriti seoses sõna- ja teabevabaduse ja 
ettevõtlusvabadusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

lõikes 1 sätestatud lähenemisviisist selles 
osas, mis puudutab teatavaid konkreetseid 
sihipäraseid meetmeid, mille vastuvõtmine 
on vajalik avaliku julgeolekuga seotud 
ülekaalukatel põhjustel. Enne sellise otsuse 
vastuvõtmist peaks pädev kohtuasutus 
leidma õiglase tasakaalu avaliku huvi 
eesmärkide ning asjassepuutuvate 
põhiõiguste vahel (eriti seoses sõna- ja 
teabevabaduse ja ettevõtlusvabadusega) 
ning seda asjakohaselt põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavasisulise taotluse peale peaks 
pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate ennetavate meetmete 
üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud 
meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, 
peaks ta vajaduse korral kehtestama 
kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja 
proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. 
Põhimõtteliselt ei tohiks selliste ennetavate 
meetmete kehtestamise otsus viia üldise 
jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. 
Võttes arvesse terroristliku sisu levikuga 
seotud eriti suuri riske, võib pädevate 
asutuste käesoleva määruse alusel vastu 
võetud otsuste puhul teha erandeid 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 
sätestatud lähenemisviisist selles osas, mis 
puudutab teatavaid konkreetseid 
sihipäraseid meetmeid, mille vastuvõtmine 
on vajalik avaliku julgeolekuga seotud 
ülekaalukatel põhjustel. Enne sellise otsuse 
vastuvõtmist peaks pädev asutus leidma 
õiglase tasakaalu avaliku huvi eesmärkide 

(19) Vastavasisulise taotluse peale peaks 
pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate ennetavate meetmete 
üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud 
meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, 
peaks ta vajaduse korral kehtestama 
kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja 
proportsionaalseid ennetavaid meetmeid, 
võttes arvesse platvormi majanduslikku ja 
tehnilist suutlikkust. Põhimõtteliselt ei 
tohiks selliste ennetavate meetmete 
kehtestamise otsus viia üldise 
jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. 
Võttes arvesse terroristliku sisu levikuga 
seotud eriti suuri riske, võib pädevate 
asutuste käesoleva määruse alusel vastu 
võetud otsuste puhul teha erandeid 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 
sätestatud lähenemisviisist selles osas, mis 
puudutab teatavaid konkreetseid 
sihipäraseid meetmeid, mille vastuvõtmine 
on vajalik avaliku julgeolekuga seotud 
ülekaalukatel põhjustel. Enne sellise otsuse 
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ning asjassepuutuvate põhiõiguste vahel 
(eriti seoses sõna- ja teabevabaduse ja 
ettevõtlusvabadusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

vastuvõtmist peaks pädev asutus leidma 
õiglase tasakaalu avaliku huvi eesmärkide 
ning asjassepuutuvate põhiõiguste vahel 
(eriti seoses sõna- ja teabevabaduse ja 
ettevõtlusvabadusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Veebimajutusteenuse pakkuja 
kohustus säilitada eemaldatud sisu ja 
sellega seotud andmed, tuleks kehtestada 
konkreetsel eesmärgil ja üksnes nii 
kauaks kui vaja. Säilitamisnõue peab 
laienema seotud andmetele, sest vastasel 
juhul läheksid sellised andmed kõnealuse 
sisu eemaldamise tagajärjel kaotsi. Seotud 
andmeteks võivad olla kliendi andmed, 
sealhulgas eeskätt andmed sisuteenuse 
pakkuja identiteedi kohta, aga ka 
juurdepääsuandmed, kaasa arvatud 
andmed kuupäeva ja kellaaja kohta, 
millal sisuteenuse pakkuja teenust 
kasutas, või teenusesse sisse ja sealt välja 
logimise kohta, ning IP-aadress, mille 
internetiühenduse pakkuja on sisuteenuse 
pakkujale eraldanud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 171
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Veebimajutusteenuse pakkuja 
kohustus säilitada eemaldatud sisu ja 
sellega seotud andmed, tuleks kehtestada 
konkreetsel eesmärgil ja üksnes nii kauaks 
kui vaja. Säilitamisnõue peab laienema 
seotud andmetele, sest vastasel juhul 
läheksid sellised andmed kõnealuse sisu 
eemaldamise tagajärjel kaotsi. Seotud 
andmeteks võivad olla kliendi andmed, 
sealhulgas eeskätt andmed sisuteenuse 
pakkuja identiteedi kohta, aga ka 
juurdepääsuandmed, kaasa arvatud 
andmed kuupäeva ja kellaaja kohta, millal 
sisuteenuse pakkuja teenust kasutas, või 
teenusesse sisse ja sealt välja logimise 
kohta, ning IP-aadress, mille 
internetiühenduse pakkuja on sisuteenuse 
pakkujale eraldanud.

(20) Veebimajutusteenuse pakkuja 
kohustus säilitada eemaldatud sisu ja 
sellega seotud andmed tuleks kehtestada 
üksnes halduslikus või kohtulikus korras 
toimuva kontrolli- ja 
õiguskaitsemenetluse eesmärgil ja üksnes 
nii kauaks kui rangelt vaja, ent üldiselt 
mitte kauemaks kui kuueks kuuks. Kui on 
seaduspärane vajadus laiendada 
säilitamisnõuet seotud andmetele, saab 
neid vaid säilitada, sest vastasel juhul 
läheksid sellised andmed kõnealuse sisu 
eemaldamise tagajärjel kaotsi. Seotud 
andmeteks peaksid olema ainult kliendi 
andmed, st andmed sisuteenuse pakkuja 
identiteedi kohta, aga ka 
juurdepääsuandmed, st andmed kuupäeva 
ja kellaaja kohta, millal sisuteenuse 
pakkuja teenust kasutas, või teenusesse 
sisse ja sealt välja logimise kohta, ning IP-
aadress, mille internetiühenduse pakkuja 
on sisuteenuse pakkujale eraldanud.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Veebimajutusteenuse pakkuja 
kohustus säilitada eemaldatud sisu ja 
sellega seotud andmed, tuleks kehtestada 
konkreetsel eesmärgil ja üksnes nii kauaks 
kui vaja. Säilitamisnõue peab laienema 
seotud andmetele, sest vastasel juhul 
läheksid sellised andmed kõnealuse sisu 
eemaldamise tagajärjel kaotsi. Seotud 
andmeteks võivad olla kliendi andmed, 
sealhulgas eeskätt andmed sisuteenuse 
pakkuja identiteedi kohta, aga ka 
juurdepääsuandmed, kaasa arvatud 

(20) Veebimajutusteenuse pakkuja 
kohustus säilitada eemaldatud sisu ja 
sellega seotud andmed tuleks kehtestada 
üksnes halduslikus või kohtulikus korras 
toimuva kontrolli- ja 
õiguskaitsemenetluse eesmärgil ja üksnes 
nii kauaks kui rangelt vaja, ent üldiselt 
mitte kauemaks kui kuueks kuuks. Kui on 
seaduspärane vajadus laiendada 
säilitamisnõuet seotud andmetele, saab 
neid vaid säilitada, sest vastasel juhul 
läheksid sellised andmed kõnealuse sisu 
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andmed kuupäeva ja kellaaja kohta, millal 
sisuteenuse pakkuja teenust kasutas, või 
teenusesse sisse ja sealt välja logimise 
kohta, ning IP-aadress, mille 
internetiühenduse pakkuja on sisuteenuse 
pakkujale eraldanud.

eemaldamise tagajärjel kaotsi. Seotud 
andmeteks peaksid olema ainult kliendi 
andmed, st andmed sisuteenuse pakkuja 
identiteedi kohta, aga ka 
juurdepääsuandmed, st andmed kuupäeva 
ja kellaaja kohta, millal sisuteenuse 
pakkuja teenust kasutas, või teenusesse 
sisse ja sealt välja logimise kohta, ning IP-
aadress, mille internetiühenduse pakkuja 
on sisuteenuse pakkujale eraldanud.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kohustus säilitada sisu halduslikus 
või kohtulikus korras toimuva 
kontrollimise jaoks on vajalik ja 
põhjendatud selleks, et tagada tulemuslikud 
õiguskaitsevahendid sisuteenuse pakkujale, 
kelle sisu eemaldati või kelle sisule 
juurdepääs blokeeriti, ning tagada selle 
sisu taastamine samasugusena, nagu see oli 
enne eemaldamist, vastavalt läbivaatamise 
tulemustele. Kohustus säilitada sisu 
uurimise või süüdistuse esitamisega 
seotud eesmärgil on põhjendatud ja 
vajalik, arvestades kõnealuse materjali 
väärtust terrorismi nurjamisel ja 
tõkestamisel. Kui ettevõtja eemaldab 
materjali või blokeerib juurdepääsu 
sellele eeskätt oma ennetavate meetmete 
abil ega teata sellest asjaomasele 
ametiasutusele, sest tema hinnangul ei 
kuulu see käesoleva määruse artikli 13 
lõike 4 kohaldamisalasse, ei pruugi 
õiguskaitseorganid sellise sisu 
olemasolust teadlikud olla. Seepärast on 
põhjendatud ka sisu säilitamine 
terroriaktide tõkestamise, avastamise, 
uurimise ja nende eest süüdistuse 

(21) Kohustus säilitada sisu halduslikus 
või kohtulikus korras toimuva 
kontrollimise jaoks on vajalik ja 
põhjendatud selleks, et tagada tulemuslikud 
õiguskaitsevahendid sisuteenuse pakkujale, 
kelle sisu eemaldati, ning tagada selle sisu 
taastamine samasugusena, nagu see oli 
enne eemaldamist, vastavalt läbivaatamise 
tulemustele.
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esitamise eesmärgil. Nimetatud 
eesmärkidel andmete säilitamise nõue 
piirdub andmetega, millel on tõenäoliselt 
seos terroriaktidega ja mis võivad seega 
aidata esitada süüdistust terroriakti eest 
või hoida ära tõsiseid avalikku julgeolekut 
ähvardavaid riske.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kohustus säilitada sisu halduslikus 
või kohtulikus korras toimuva 
kontrollimise jaoks on vajalik ja 
põhjendatud selleks, et tagada tulemuslikud 
õiguskaitsevahendid sisuteenuse pakkujale, 
kelle sisu eemaldati või kelle sisule 
juurdepääs blokeeriti, ning tagada selle sisu 
taastamine samasugusena, nagu see oli 
enne eemaldamist, vastavalt läbivaatamise 
tulemustele. Kohustus säilitada sisu 
uurimise või süüdistuse esitamisega 
seotud eesmärgil on põhjendatud ja 
vajalik, arvestades kõnealuse materjali 
väärtust terrorismi nurjamisel ja 
tõkestamisel. Kui ettevõtja eemaldab 
materjali või blokeerib juurdepääsu 
sellele eeskätt oma ennetavate meetmete 
abil ega teata sellest asjaomasele 
ametiasutusele, sest tema hinnangul ei 
kuulu see käesoleva määruse artikli 13 
lõike 4 kohaldamisalasse, ei pruugi 
õiguskaitseorganid sellise sisu 
olemasolust teadlikud olla. Seepärast on 
põhjendatud ka sisu säilitamine 
terroriaktide tõkestamise, avastamise, 
uurimise ja nende eest süüdistuse 
esitamise eesmärgil. Nimetatud 
eesmärkidel andmete säilitamise nõue 
piirdub andmetega, millel on tõenäoliselt 

(21) Kohustus säilitada sisu halduslikus 
või kohtulikus korras toimuva 
kontrollimise jaoks on vajalik ja 
põhjendatud selleks, et tagada tulemuslikud 
õiguskaitsevahendid sisuteenuse pakkujale, 
kelle sisu eemaldati või kelle sisule 
juurdepääs blokeeriti, ning tagada selle sisu 
taastamine samasugusena, nagu see oli 
enne eemaldamist, vastavalt läbivaatamise 
tulemustele.
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seos terroriaktidega ja mis võivad seega 
aidata esitada süüdistust terroriakti eest 
või hoida ära tõsiseid avalikku julgeolekut 
ähvardavaid riske.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kohustus säilitada sisu halduslikus 
või kohtulikus korras toimuva 
kontrollimise jaoks on vajalik ja 
põhjendatud selleks, et tagada tulemuslikud 
õiguskaitsevahendid sisuteenuse pakkujale, 
kelle sisu eemaldati või kelle sisule 
juurdepääs blokeeriti, ning tagada selle sisu 
taastamine samasugusena, nagu see oli 
enne eemaldamist, vastavalt läbivaatamise 
tulemustele. Kohustus säilitada sisu 
uurimise või süüdistuse esitamisega seotud 
eesmärgil on põhjendatud ja vajalik, 
arvestades kõnealuse materjali väärtust 
terrorismi nurjamisel ja tõkestamisel. Kui 
ettevõtja eemaldab materjali või blokeerib 
juurdepääsu sellele eeskätt oma ennetavate 
meetmete abil ega teata sellest asjaomasele 
ametiasutusele, sest tema hinnangul ei 
kuulu see käesoleva määruse artikli 13 
lõike 4 kohaldamisalasse, ei pruugi 
õiguskaitseorganid sellise sisu olemasolust 
teadlikud olla. Seepärast on põhjendatud ka 
sisu säilitamine terroriaktide tõkestamise, 
avastamise, uurimise ja nende eest 
süüdistuse esitamise eesmärgil. Nimetatud 
eesmärkidel andmete säilitamise nõue 
piirdub andmetega, millel on tõenäoliselt 
seos terroriaktidega ja mis võivad seega 
aidata esitada süüdistust terroriakti eest või 
hoida ära tõsiseid avalikku julgeolekut 
ähvardavaid riske.

(21) Kohustus säilitada sisu halduslikus 
või kohtulikus korras toimuva sõltumatu 
kontrollimise jaoks on vajalik ja 
põhjendatud selleks, et tagada tulemuslikud 
õiguskaitsevahendid sisuteenuse pakkujale, 
kelle sisu eemaldati või kelle sisule 
juurdepääs blokeeriti, ning tagada selle sisu 
taastamine samasugusena, nagu see oli 
enne eemaldamist, vastavalt läbivaatamise 
tulemustele. Kohustus säilitada sisu 
uurimise või süüdistuse esitamisega seotud 
eesmärgil on põhjendatud ja vajalik, 
arvestades kõnealuse materjali väärtust 
terrorismi nurjamisel ja tõkestamisel. Kui 
ettevõtja eemaldab materjali või blokeerib 
juurdepääsu sellele eeskätt oma ennetavate 
meetmete abil ega teata sellest sõltumatule 
haldus- või kohtuasutusele, sest tema 
hinnangul ei kuulu see käesoleva määruse 
artikli 13 lõike 4 kohaldamisalasse, ei 
pruugi õiguskaitseorganid sellise sisu 
olemasolust teadlikud olla. Seepärast on 
põhjendatud ka sisu säilitamine 
terroriaktide tõkestamise, avastamise, 
uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise 
eesmärgil. Nimetatud eesmärkidel andmete 
säilitamise nõue piirdub andmetega, millel 
on tõenäoliselt seos terroriaktidega ja mis 
võivad seega aidata esitada süüdistust 
terroriakti eest või hoida ära tõsiseid 
avalikku julgeolekut ähvardavaid riske.
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Muudatusettepanek 176
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kohustus säilitada sisu halduslikus 
või kohtulikus korras toimuva 
kontrollimise jaoks on vajalik ja 
põhjendatud selleks, et tagada tulemuslikud 
õiguskaitsevahendid sisuteenuse pakkujale, 
kelle sisu eemaldati või kelle sisule 
juurdepääs blokeeriti, ning tagada selle sisu 
taastamine samasugusena, nagu see oli 
enne eemaldamist, vastavalt läbivaatamise 
tulemustele. Kohustus säilitada sisu 
uurimise või süüdistuse esitamisega seotud 
eesmärgil on põhjendatud ja vajalik, 
arvestades kõnealuse materjali väärtust 
terrorismi nurjamisel ja tõkestamisel. Kui 
ettevõtja eemaldab materjali või blokeerib 
juurdepääsu sellele eeskätt oma ennetavate 
meetmete abil ega teata sellest 
asjaomasele ametiasutusele, sest tema 
hinnangul ei kuulu see käesoleva 
määruse artikli 13 lõike 4 
kohaldamisalasse, ei pruugi 
õiguskaitseorganid sellise sisu olemasolust 
teadlikud olla. Seepärast on põhjendatud ka 
sisu säilitamine terroriaktide tõkestamise, 
avastamise, uurimise ja nende eest 
süüdistuse esitamise eesmärgil. Nimetatud 
eesmärkidel andmete säilitamise nõue 
piirdub andmetega, millel on tõenäoliselt 
seos terroriaktidega ja mis võivad seega 
aidata esitada süüdistust terroriakti eest või 
hoida ära tõsiseid avalikku julgeolekut 
ähvardavaid riske.

(21) Kohustus säilitada sisu halduslikus 
või kohtulikus korras toimuva 
kontrollimise jaoks on vajalik ja 
põhjendatud selleks, et tagada tulemuslikud 
õiguskaitsevahendid sisuteenuse pakkujale, 
kelle sisu eemaldati või kelle sisule 
juurdepääs blokeeriti, ning tagada selle sisu 
taastamine samasugusena, nagu see oli 
enne eemaldamist, vastavalt läbivaatamise 
tulemustele. Kohustus säilitada sisu 
uurimise või süüdistuse esitamisega seotud 
eesmärgil on põhjendatud ja vajalik, 
arvestades kõnealuse materjali väärtust 
terrorismi nurjamisel ja tõkestamisel ning 
terroristide vastutusele võtmisel ja 
süüdimõistmisel. Kui ettevõtja eemaldab 
materjali või blokeerib juurdepääsu sellele 
eeskätt oma täiendavate meetmete abil, ei 
pruugi õiguskaitseorganid sellise sisu 
olemasolust teadlikud olla. Seepärast on 
põhjendatud ka sisu säilitamine 
terroriaktide tõkestamise, avastamise, 
uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise 
eesmärgil, mis tuleks algatada pärast seda, 
kui ametiasutusi on teavitatud vastavalt 
käesoleva määruse artikli 13 lõikele 4. 
Nimetatud eesmärkidel andmete säilitamise 
nõue piirdub andmetega, millel on 
tõenäoliselt seos terroriaktidega ja mis 
võivad seega aidata esitada süüdistust 
terroriakti eest või hoida ära tõsiseid 
avalikku julgeolekut ähvardavaid riske.

Or. en
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Muudatusettepanek 177
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Proportsionaalsuse tagamise 
huvides tuleks säilitamisaja pikkuseks 
määrata kuni kuus kuud, et sisuteenuse 
pakkujale jääks piisavalt aega, et algatada 
läbivaatamine, ja et õiguskaitseasutustel 
oleks võimalus pääseda juurde 
terroriaktide uurimise ja nende eest 
süüdistuse esitamise seisukohast olulistele 
andmetele. Kui läbivaatamine küll 
algatatakse kuue kuu jooksul, kuid seda ei 
viida lõpule, võib seda ajavahemikku 
läbivaatamist teostava ametiasutuse 
taotlusel pikendada nii kauaks kui vaja. See 
ajavahemik peaks olema piisav, et 
õiguskaitseasutused saaksid uurimistega 
seotud vajalikud tõendid säilitada, tagades 
ühtlasi tasakaalu asjaomaste 
põhiõigustega.

(22) Proportsionaalsuse tagamise 
huvides tuleks säilitamisaja pikkuseks 
määrata kuni kuus kuud, et sisuteenuse 
pakkujale jääks piisavalt aega, et algatada 
läbivaatamine. Üksnes juhul, kui 
läbivaatamine küll algatatakse kuue kuu 
jooksul, kuid seda ei viida lõpule, võib 
seda ajavahemikku läbivaatamist teostava 
ametiasutuse taotlusel pikendada nii 
kauaks kui vaja.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Proportsionaalsuse tagamise 
huvides tuleks säilitamisaja pikkuseks 
määrata kuni kuus kuud, et sisuteenuse 
pakkujale jääks piisavalt aega, et algatada 
läbivaatamine, ja et õiguskaitseasutustel 
oleks võimalus pääseda juurde terroriaktide 
uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise 
seisukohast olulistele andmetele. Kui 
läbivaatamine küll algatatakse kuue kuu 
jooksul, kuid seda ei viida lõpule, võib 

(22) Proportsionaalsuse tagamise 
huvides tuleks säilitamisaja pikkuseks 
määrata kuni üks aasta, et sisuteenuse 
pakkujale jääks piisavalt aega, et algatada 
läbivaatamine, ja et õiguskaitseasutustel 
oleks võimalus pääseda juurde terroriaktide 
uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise 
seisukohast olulistele andmetele. Kui 
menetlus küll algatatakse kahe aasta 
jooksul, kuid seda ei viida lõpule, võib 



PE636.146v02-00 128/128 AM\1177907ET.docx

ET

seda ajavahemikku läbivaatamist teostava 
ametiasutuse taotlusel pikendada nii 
kauaks kui vaja. See ajavahemik peaks 
olema piisav, et õiguskaitseasutused 
saaksid uurimistega seotud vajalikud 
tõendid säilitada, tagades ühtlasi tasakaalu 
asjaomaste põhiõigustega.

seda ajavahemikku läbivaatamist või 
uurimist või terroriaktides süüdistamist 
teostava ametiasutuse taotlusel pikendada 
nii kauaks kui vaja. Selle ajavahemiku 
puhul tuleks arvestada selle eemaldatud 
sisu laadiga, mida on juba käsitatud kui 
terroristlikku sisu pärast selle 
läbivaatamist pädeva asutuse poolt, ning 
see ajavahemik peaks olema piisav, et 
õiguskaitseasutused saaksid vajalikud 
tõendid säilitada, et uurimine ja 
vastutusele võtmine oleks tõhus, tagades 
ühtlasi tasakaalu asjaomaste põhiõigustega.

Or. en


