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Tarkistus 36
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön 
levittämisen estämisestä
Euroopan komission panos johtajien 
kokoukseen
Salzburgissa 19.-20. syyskuuta 2018

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI
verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön 
levittämisen estämisestä
Euroopan komission panos johtajien 
kokoukseen
Salzburgissa 19.-20. syyskuuta 2018

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

On kyseenalaista, onko oikeudellisen perustan valinta (SEUT-sopimuksen 114 artikla, 
sisämarkkinat) asetetun tavoitteen kannalta asianmukainen: ”Tällä asetuksella edistetään 
yleisen turvallisuuden parantamista ja perustetaan sopivat vankat suojatoimet 
perusoikeuksien turvaamiseksi.” (Johdanto-osan 7 kappale.) Euroopan unionin tuomioistuin 
on aiemmin torjunut SEUT-sopimuksen 114 artiklan käyttämisen sellaisen toimen kohdalla, 
jolla pyritään edistämään yleistä turvallisuutta (C-318/04, 54–61 kohta, ja C-318/04, 
67 kohta). Tämän vuoksi oikeudellisen perustan olisi oltava SEUT-sopimuksen 83 artikla, 
joka mahdollistaa ainoastaan direktiivien hyväksymisen.

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

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön 

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön 
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levittämisen estämisestä
Euroopan komission panos johtajien 
kokoukseen
Salzburgissa 19.-20. syyskuuta 2018

levittämisen rajoittamisesta
Euroopan komission panos johtajien 
kokoukseen
Salzburgissa 19.-20. syyskuuta 2018

Or. en

Tarkistus 38
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 83 artiklan,

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

On kyseenalaista, onko oikeudellisen perustan valinta (SEUT-sopimuksen 114 artikla, 
sisämarkkinat) asetetun tavoitteen kannalta asianmukainen: ”Tällä asetuksella edistetään 
yleisen turvallisuuden parantamista ja perustetaan sopivat vankat suojatoimet 
perusoikeuksien turvaamiseksi.” (Johdanto-osan 7 kappale.) Euroopan unionin tuomioistuin 
on aiemmin torjunut SEUT-sopimuksen 114 artiklan käyttämisen sellaisen toimen kohdalla, 
jolla pyritään edistämään yleistä turvallisuutta (C-318/04 ja C-318/04, 54–56 kohta ja 
67 kohta). Tämän vuoksi oikeudellisen perustan olisi oltava SEUT-sopimuksen 83 artikla, 
joka mahdollistaa ainoastaan direktiivien hyväksymisen.

Tarkistus 39
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tämän asetuksen tavoitteena on (1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
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varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä 
säilytyspalvelujen väärinkäyttö 
terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimintaa olisi 
kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun 
tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä 
käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön 
ja vahvistamalla suojatoimia 
sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden varmistamiseksi.

varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa 
puuttumalla säilytyspalvelujen 
väärinkäyttöön terroristisiin tarkoituksiin 
ja edistämällä rikosten tutkintaa. 
Digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa 
olisi kehitettävä parantamalla 
säilytyspalvelun tarjoajien 
oikeusvarmuutta, lisäämällä käyttäjien 
luottamusta verkkoympäristöön ja 
vahvistamalla suojatoimia 
oikeusvaltioperiaatteen ja 
perusoikeuksien varmistamiseksi, 
erityisesti sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden, 
tiedotusvälineiden vapauden ja 
moniarvoisuuden, vapauden harjoittaa 
liiketoimintaa sekä yksityisyyttä ja 
henkilötietojen suojaa koskevien 
oikeuksien varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 40
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa 
estämällä säilytyspalvelujen väärinkäyttö 
terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimintaa olisi 
kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun 
tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä 
käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön 
ja vahvistamalla suojatoimia 
sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden varmistamiseksi.

(1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa jäsenvaltioiden kansalaisten 
turvallisuus demokraattisissa 
yhteiskunnissa estämällä 
säilytyspalvelujen väärinkäyttö 
terroristisiin tarkoituksiin.
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Or. en

Tarkistus 41
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä 
säilytyspalvelujen väärinkäyttö 
terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimintaa olisi 
kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun 
tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä 
käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön 
ja vahvistamalla suojatoimia 
sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden varmistamiseksi.

(1) Tämän direktiivin tavoitteena on 
varmistaa yleisen turvallisuuden suojelu 
ja perustaa sopivat vankat suojatoimet 
perusoikeuksien noudattamisen 
turvaamiseksi avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä 
säilytyspalvelujen käyttö terroristisen 
sisällön levittämiseen. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimintaa olisi 
kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun 
tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä 
käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön 
ja vahvistamalla suojatoimia 
perusoikeuksien, kuten sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden, sekä 
yksityisyyden ja perhe-elämän 
kunnioittamisen ja henkilötietojen suojan 
varmistamiseksi.

(Sana ”väärinkäyttö” olisi korvattava 
sanalla ”käyttö” kaikkialla tekstissä.)

Or. en

Perustelu

Asiakirjan tavoitteena on ensisijaisesti edistää yleistä turvallisuutta, ja vaikuttaa siltä, että 
digitaalisiin sisämarkkinoihin viitataan ainoastaan siksi, että perustellaan SEUT-sopimuksen 
114 artiklan käyttämistä oikeudellisena perustana (ja siten asetuksen käyttämistä direktiivin 
sijaan).

Tarkistus 42
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä 
säilytyspalvelujen väärinkäyttö 
terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimintaa olisi 
kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun 
tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä 
käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön 
ja vahvistamalla suojatoimia 
sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden varmistamiseksi.

(1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä 
sisällöntarjoajia väärinkäyttämästä 
säilytyspalveluja laittoman terroristisen 
sisällön levittämiseen. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimintaa olisi 
kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun 
tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä 
käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön 
ja vahvistamalla suojatoimia 
perusoikeuksien, kuten sananvapauden ja 
tiedon vastaanottamisen ja jakamisen 
vapauden, suojaamiseksi, sekä 
yksityisyyden kunnioittamisen ja 
henkilötietojen suojan varmistamiseksi.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä 
säilytyspalvelujen väärinkäyttö 
terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimintaa olisi 
kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun 
tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä 
käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön 
ja vahvistamalla suojatoimia 
sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden varmistamiseksi.

(1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä 
säilytyspalvelujen väärinkäyttö 
terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimintaa olisi 
kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun 
tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä 
käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön 
ja vahvistamalla suojatoimia 
perusoikeuksien, erityisesti sananvapauden 
ja tiedonvälityksen vapauden sekä 
oikeuden yksityisyyteen ja henkilötietojen 
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suojaan varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 44
Caterina Chinnici

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä 
säilytyspalvelujen väärinkäyttö 
terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimintaa olisi 
kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun 
tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä 
käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön 
ja vahvistamalla suojatoimia 
sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden varmistamiseksi.

(1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä 
säilytyspalvelujen väärinkäyttö 
terroristisiin tarkoituksiin ja kehittämällä 
tehokas väline, jolla saavutetaan pitkän 
aikavälin yleinen turvallisuus 
yhteiskunnissamme. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimintaa olisi 
kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun 
tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä 
käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön 
ja vahvistamalla suojatoimia 
sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 45
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä 
säilytyspalvelujen väärinkäyttö 

(1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä 
säilytyspalvelujen väärinkäyttö 
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terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimintaa olisi 
kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun 
tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä 
käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön 
ja vahvistamalla suojatoimia 
sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden varmistamiseksi.

terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimintaa olisi 
kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun 
tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä 
käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön 
ja vahvistamalla suojatoimia 
perusoikeuksien, erityisesti sananvapauden 
ja tiedonvälityksen vapauden 
varmistamiseksi.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä 
säilytyspalvelujen väärinkäyttö 
terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimintaa olisi 
kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun 
tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä 
käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön 
ja vahvistamalla suojatoimia 
sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden varmistamiseksi.

(1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä 
säilytyspalvelujen väärinkäyttö 
terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimintaa olisi 
kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun 
tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä 
käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön 
ja vahvistamalla suojatoimia 
perusoikeuksien, kuten sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 47
Monika Beňová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä 
säilytyspalvelujen väärinkäyttö 
terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimintaa olisi 
kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun 
tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä 
käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön 
ja vahvistamalla suojatoimia 
sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden varmistamiseksi.

(1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
moitteeton ja avoin toiminta avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä 
säilytyspalvelujen väärinkäyttö 
terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimintaa olisi 
kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun 
tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä 
käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön 
ja vahvistamalla suojatoimia 
sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että internetin avoin käyttö säilyy edelleen painopistealana. On 
oletusarvoisesti vaikeaa väärinkäyttää internetiä, jos ylläpidetään korkeaa avoimuuden tasoa. 
Tämän seurauksena äärimielisyyteen liittyvä muu kuin tarkistettavissa oleva sisältö erottuu 
selvästi.

Tarkistus 48
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Sääntelemällä säilytyspalvelun 
tarjoajien toimintaa voidaan ainoastaan 
täydentää jäsenvaltioiden strategioita ja 
toimia, joilla puututaan laittomiin 
terroritekoihin; tässä yhteydessä on 
painotettava verkon ulkopuolella 
toteutettavia toimia, kuten rikostutkintaa 
ja rajat ylittävää yhteistyötä, ja ennalta 
ehkäiseviä toimia, kuten muun muassa 
investointia koulutukseen, sosiaaliseen 
koheesioon ja väkivallan ehkäisyyn.
Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että 
radikalisoitumista tapahtuu hyvin harvoin 
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ainoastaan verkossa. Monenlaiset 
monimutkaiset prosessit johtavat 
tosiasialliseen väkivaltaiseen 
radikalisoitumiseen, kuten henkilöjen 
välinen viestintä muiden verkon 
ulkopuolisten tekijöiden ohella. Ei pidä 
kuitenkaan aliarvioida internetin ja 
sosiaalisen median mahdollista roolia 
tässä prosessissa.

Or. en

Tarkistus 49
Auke Zijlstra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Ottaen huomioon, että 
toimenpiteet, joilla internetissä julkaisu 
estetään etukäteen, kuten 
lataussuodattimet, ovat Alankomaiden 
perustuslain 7 pykälän 3 momentin 
vastaisia.

Or. en

Tarkistus 50
Caterina Chinnici

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Internetissä toimivilla 
säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen 
asema digitaalitaloudessa, koska ne 
yhdistävät yritykset ja kansalaiset ja 
helpottavat julkista keskustelua sekä 
tietojen, mielipiteiden ja ajatusten 
jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää 

(2) Internetissä toimivilla 
säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen 
asema digitaalitaloudessa, koska ne 
yhdistävät yritykset ja kansalaiset, 
tarjoavat oppimismahdollisuuksia ja 
helpottavat julkista keskustelua sekä 
tietojen, mielipiteiden ja ajatusten 
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merkittävästi innovointia, talouskasvua ja 
työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä 
tapauksissa kolmannet osapuolet kuitenkin 
hyväksikäyttävät tällaisia palveluja 
harjoittaakseen laitonta toimintaa verkossa. 
Yhtenä huolenaiheena on, että 
terroristiryhmät ja niiden kannattajat 
hyväksikäyttävät säilytyspalvelun tarjoajia 
levittääkseen terroristista sisältöä verkossa, 
jotta ne voivat levittää omaa sanomaansa, 
radikalisoida ja värvätä ihmisiä ja edistää 
ja ohjata terroritoimintaa.

jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää 
merkittävästi innovointia, talouskasvua ja 
työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä 
tapauksissa kolmannet osapuolet kuitenkin 
hyväksikäyttävät tällaisia palveluja 
harjoittaakseen laitonta toimintaa verkossa, 
toimintaa, joka on säädetty rangaistavaksi 
EU:n nykyisen oikeudellisen kehyksen 
mukaisesti. Yhtenä huolenaiheena on, että 
terroristiryhmät ja niiden kannattajat 
hyväksikäyttävät säilytyspalvelun tarjoajia 
levittääkseen terroristista sisältöä verkossa, 
jotta ne voivat levittää omaa sanomaansa, 
radikalisoida ja värvätä ihmisiä ja edistää 
ja ohjata terroritoimintaa.

Or. en

Tarkistus 51
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Internetissä toimivilla 
säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen 
asema digitaalitaloudessa, koska ne 
yhdistävät yritykset ja kansalaiset ja 
helpottavat julkista keskustelua sekä 
tietojen, mielipiteiden ja ajatusten 
jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää 
merkittävästi innovointia, talouskasvua ja 
työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä 
tapauksissa kolmannet osapuolet kuitenkin 
hyväksikäyttävät tällaisia palveluja 
harjoittaakseen laitonta toimintaa verkossa. 
Yhtenä huolenaiheena on, että 
terroristiryhmät ja niiden kannattajat 
hyväksikäyttävät säilytyspalvelun tarjoajia 
levittääkseen terroristista sisältöä verkossa, 
jotta ne voivat levittää omaa sanomaansa, 
radikalisoida ja värvätä ihmisiä ja edistää 
ja ohjata terroritoimintaa.

(2) Internetissä toimivilla 
säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen 
asema digitaalitaloudessa, koska ne 
yhdistävät yritykset ja kansalaiset ja 
helpottavat julkista keskustelua sekä 
tietojen, mielipiteiden ja ajatusten 
jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää 
merkittävästi innovointia, talouskasvua ja 
työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä 
tapauksissa kolmannet osapuolet kuitenkin 
hyväksikäyttävät tällaisia palveluja 
harjoittaakseen laitonta toimintaa verkossa. 
Yhtenä huolenaiheena on, että 
terroristiryhmät, -järjestöt ja yksittäiset 
henkilöt ja niiden kannattajat 
hyväksikäyttävät säilytyspalvelun tarjoajia 
levittääkseen terroristista sisältöä verkossa, 
jotta ne voivat levittää omaa sanomaansa, 
radikalisoida ja värvätä ihmisiä ja edistää 
ja ohjata terroritoimintaa.
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Or. ro

Tarkistus 52
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Internetissä toimivilla 
säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen 
asema digitaalitaloudessa, koska ne 
yhdistävät yritykset ja kansalaiset ja 
helpottavat julkista keskustelua sekä 
tietojen, mielipiteiden ja ajatusten 
jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää 
merkittävästi innovointia, talouskasvua ja 
työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä 
tapauksissa kolmannet osapuolet kuitenkin 
hyväksikäyttävät tällaisia palveluja 
harjoittaakseen laitonta toimintaa 
verkossa. Yhtenä huolenaiheena on, että 
terroristiryhmät ja niiden kannattajat 
hyväksikäyttävät säilytyspalvelun tarjoajia 
levittääkseen terroristista sisältöä verkossa, 
jotta ne voivat levittää omaa sanomaansa, 
radikalisoida ja värvätä ihmisiä ja edistää 
ja ohjata terroritoimintaa.

(2) Internetissä toimivilla 
säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen 
asema digitaalitaloudessa, koska ne 
yhdistävät yritykset ja kansalaiset ja 
helpottavat julkista keskustelua sekä 
tietojen, mielipiteiden ja ajatusten 
jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää 
merkittävästi innovointia, talouskasvua ja 
työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä 
tapauksissa kuitenkin hyväksikäytetään 
tällaisia palveluja laittoman toiminnan 
harjoittamiseksi verkossa. Yhtenä 
huolenaiheena on, että terroristiryhmät ja 
niiden kannattajat hyväksikäyttävät 
säilytyspalvelun tarjoajien palveluja 
levittääkseen laitonta terroristista sisältöä 
verkossa, jotta ne voivat levittää omaa 
sanomaansa, radikalisoida ja värvätä 
ihmisiä ja edistää ja ohjata terroritoimintaa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Internetissä toimivilla 
säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen 
asema digitaalitaloudessa, koska ne 
yhdistävät yritykset ja kansalaiset ja 
helpottavat julkista keskustelua sekä 

(2) Internetissä toimivilla 
säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen 
asema digitaalitaloudessa, koska ne 
yhdistävät yritykset ja kansalaiset ja 
helpottavat julkista keskustelua sekä 
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tietojen, mielipiteiden ja ajatusten 
jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää 
merkittävästi innovointia, talouskasvua ja 
työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä 
tapauksissa kolmannet osapuolet kuitenkin 
hyväksikäyttävät tällaisia palveluja 
harjoittaakseen laitonta toimintaa verkossa. 
Yhtenä huolenaiheena on, että 
terroristiryhmät ja niiden kannattajat 
hyväksikäyttävät säilytyspalvelun tarjoajia 
levittääkseen terroristista sisältöä verkossa, 
jotta ne voivat levittää omaa sanomaansa, 
radikalisoida ja värvätä ihmisiä ja edistää 
ja ohjata terroritoimintaa.

tietojen, mielipiteiden ja ajatusten 
jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää 
merkittävästi innovointia, talouskasvua ja 
työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä 
tapauksissa kolmannet osapuolet kuitenkin 
hyväksikäyttävät tällaisia palveluja 
harjoittaakseen laitonta toimintaa verkossa. 
Yhtenä huolenaiheena on, että 
terroristiryhmät ja niiden kannattajat 
hyväksikäyttävät säilytyspalvelun tarjoajia 
levittääkseen terroristista sisältöä verkossa, 
jotta ne voivat levittää omaa sanomaansa ja 
värvätä ihmisiä ja edistää ja ohjata 
terroritoimintaa.

Or. en

Tarkistus 54
Caterina Chinnici

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Sosiaalisen median alustoja 
voidaan käyttää väkivaltaiseen 
ääriajatteluun johtavan 
radikalisoitumisen edistäjinä sekä 
vihapuheen ja laittoman sisällön 
levityskanavina erityisesti nuorten 
internetin käyttäjien keskuudessa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Terroristisella verkkosisällöllä on Poistetaan.
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vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin 
käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle 
yleensä ja kyseistä sisältöä palveluissaan 
ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, 
sillä terroristinen sisältö heikentää näiden 
verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta 
ja vahingoittaa niiden 
liiketoimintamalleja. Ottaen huomioon 
verkkopalvelujen tarjoajien keskeinen 
asema ja niiden tarjoamiin palveluihin 
liittyvät teknologiset keinot ja valmiudet, 
niillä on tietynlainen yhteiskunnallinen 
vastuu suojata palvelunsa terroristien 
väärinkäytöksiltä ja auttaa palvelujensa 
välityksellä levitetyn terroristisen sisällön 
torjunnassa.

Or. en

Tarkistus 56
Caterina Chinnici

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Terroristisella verkkosisällöllä on 
vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin 
käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle 
yleensä ja kyseistä sisältöä palveluissaan 
ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, 
sillä terroristinen sisältö heikentää näiden 
verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja 
vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. 
Ottaen huomioon verkkopalvelujen 
tarjoajien keskeinen asema ja niiden 
tarjoamiin palveluihin liittyvät teknologiset 
keinot ja valmiudet, niillä on tietynlainen 
yhteiskunnallinen vastuu suojata 
palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja 
auttaa palvelujensa välityksellä levitetyn 
terroristisen sisällön torjunnassa.

(3) Vaikka terroristinen verkkosisältö 
ei ole ainoa väkivaltaiseen 
äärimielisyyteen johtava tekijä, sillä on 
vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin 
käyttäjille, erityisesti nuorille käyttäjille, 
kansalaisille ja yhteiskunnalle yleensä ja 
kyseistä sisältöä palveluissaan ylläpitävien 
verkkopalvelujen tarjoajille, sillä 
terroristinen sisältö heikentää näiden 
verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja 
vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. 
Ottaen huomioon verkkopalvelujen 
tarjoajien keskeinen asema ja niiden 
tarjoamiin palveluihin liittyvät teknologiset 
keinot ja valmiudet, niillä on sananvapaus 
ja moniarvoisuus täysimääräisesti 
turvaten tietynlainen yhteiskunnallinen 
vastuu suojata palvelunsa terroristien 
väärinkäytöksiltä ja auttaa palvelujensa 
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välityksellä levitetyn terroristisen sisällön 
torjunnassa.

Or. en

Tarkistus 57
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Terroristisella verkkosisällöllä on 
vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin 
käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle 
yleensä ja kyseistä sisältöä palveluissaan 
ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, 
sillä terroristinen sisältö heikentää näiden 
verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja 
vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. 
Ottaen huomioon verkkopalvelujen 
tarjoajien keskeinen asema ja niiden 
tarjoamiin palveluihin liittyvät teknologiset 
keinot ja valmiudet, niillä on tietynlainen 
yhteiskunnallinen vastuu suojata 
palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja 
auttaa palvelujensa välityksellä levitetyn 
terroristisen sisällön torjunnassa.

(3) Terroristisella verkkosisällöllä on 
vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin 
käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle 
yleensä ja kyseistä sisältöä palveluissaan 
ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, 
sillä terroristinen sisältö heikentää näiden 
verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja 
vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. 
Ottaen huomioon verkkopalvelujen 
tarjoajien keskeinen asema ja niiden 
tarjoamiin palveluihin liittyvät teknologiset 
keinot ja valmiudet, niillä on tietynlainen 
yhteiskunnallinen vastuu suojata 
palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja 
auttaa palvelujensa välityksellä levitetyn 
terroristisen sisällön torjunnassa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden 
kansalaisten sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta.

Or. en

Tarkistus 58
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Terroristisella verkkosisällöllä on (3) Terroristisella verkkosisällöllä on 
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vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin 
käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle 
yleensä ja kyseistä sisältöä palveluissaan 
ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, 
sillä terroristinen sisältö heikentää näiden 
verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja 
vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. 
Ottaen huomioon verkkopalvelujen 
tarjoajien keskeinen asema ja niiden 
tarjoamiin palveluihin liittyvät teknologiset 
keinot ja valmiudet, niillä on tietynlainen 
yhteiskunnallinen vastuu suojata 
palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja 
auttaa palvelujensa välityksellä levitetyn 
terroristisen sisällön torjunnassa.

vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin 
käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle 
yleensä ja kyseistä sisältöä palveluissaan 
ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, 
sillä terroristinen sisältö heikentää näiden 
verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja 
vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. 
Ottaen huomioon verkkopalvelujen 
tarjoajien keskeinen asema niillä on siinä 
määrin kuin niiden tarjoamiin palveluihin 
liittyvät teknologiset keinot ja valmiudet 
antavat myöten, niillä on tietynlainen 
yhteiskunnallinen vastuu suojata 
palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja 
auttaa toimivaltaisia viranomaisia 
puuttumaan palvelujensa välityksellä 
toteutettaviin terrorismirikoksiin.

Or. en

Tarkistus 59
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Terroristisella verkkosisällöllä on 
vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin 
käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle 
yleensä ja kyseistä sisältöä palveluissaan 
ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, 
sillä terroristinen sisältö heikentää näiden 
verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja 
vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. 
Ottaen huomioon verkkopalvelujen 
tarjoajien keskeinen asema ja niiden 
tarjoamiin palveluihin liittyvät teknologiset 
keinot ja valmiudet, niillä on tietynlainen 
yhteiskunnallinen vastuu suojata 
palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja 
auttaa palvelujensa välityksellä levitetyn 
terroristisen sisällön torjunnassa.

(3) Terroristisella verkkosisällöllä on 
vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin 
käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle 
yleensä ja kyseistä sisältöä palveluissaan 
ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, 
sillä terroristinen sisältö heikentää näiden 
verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja 
vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. 
Ottaen huomioon verkkopalvelujen 
tarjoajien keskeinen asema ja niiden 
tarjoamiin palveluihin liittyvät teknologiset 
keinot ja valmiudet verkkopalvelujen 
tarjoajat voisivat tukea toimivaltaisia 
oikeusviranomaisia suojatakseen 
palvelunsa terroristien käytöltä ja auttaa 
palvelujensa välityksellä levitetyn 
terroristisen sisällön torjunnassa.
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(Sana ”väärinkäyttö” olisi korvattava 
sanalla ”käyttö” kaikkialla tekstissä.)

Or. en

Tarkistus 60
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Terroristisella verkkosisällöllä on 
vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin 
käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle 
yleensä ja kyseistä sisältöä palveluissaan 
ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, 
sillä terroristinen sisältö heikentää näiden 
verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja 
vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. 
Ottaen huomioon verkkopalvelujen 
tarjoajien keskeinen asema ja niiden 
tarjoamiin palveluihin liittyvät teknologiset 
keinot ja valmiudet, niillä on tietynlainen 
yhteiskunnallinen vastuu suojata 
palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja 
auttaa palvelujensa välityksellä levitetyn 
terroristisen sisällön torjunnassa.

(3) Laittomalla terroristisella 
verkkosisällöllä on vakavia kielteisiä 
vaikutuksia internetin käyttäjille, 
kansalaisille ja yhteiskunnalle yleensä ja 
kyseistä sisältöä palveluissaan ylläpitävien 
verkkopalvelujen tarjoajille, sillä 
terroristinen sisältö heikentää näiden 
verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja 
vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. 
Ottaen huomioon verkkopalvelujen 
tarjoajien keskeinen asema ja niiden 
tarjoamiin palveluihin liittyvät teknologiset 
keinot ja valmiudet, verkkopalvelujen 
tarjoajat voisivat tukea toimivaltaisia 
viranomaisia suojaamalla palvelunsa 
väärinkäytöksiltä ja auttaa laittoman 
terroristisen sisällön torjunnassa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unionin tason pyrkimykset 
terroristisen sisällön torjumiseksi 
verkossa alkoivat vuonna 2015 

(4) Selkeä lainsäädäntökehys 
perustuu vapaaehtoispohjalta toimivaan 
jäsenvaltioiden ja säilytyspalvelun 
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vapaaehtoispohjalta toimivan 
jäsenvaltioiden ja säilytyspalvelun 
tarjoajien välisen yhteistyön puitteissa, 
mutta sen lisäksi täytyy olla selkeä 
oikeudellinen kehys, jotta voidaan 
edelleen vähentää terroristisen sisällön 
saatavuutta verkossa ja puuttua riittävällä 
tavalla tähän nopeasti kehittyvään 
ongelmaan. Tämä lainsäädäntökehys 
pohjautuu vapaaehtoistoimiin, joita 
vahvistettiin komission 
suosituksella (EU) 2018/3347, ja vastaa 
Euroopan parlamentin kehotuksiin 
vahvistaa toimenpiteitä laittoman ja 
haitallisen sisällön torjumiseksi ja 
neuvoston kehotuksiin terroritekoihin 
yllyttävän sisällön automaattisen 
tunnistamisen ja poistamisen 
parantamiseksi.

tarjoajien väliseen yhteistyöhön, jota 
vahvistettiin komission 
suosituksella (EU) 2018/3347.

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

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

Or. en

Tarkistus 62
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unionin tason pyrkimykset 
terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa 
alkoivat vuonna 2015 vapaaehtoispohjalta 
toimivan jäsenvaltioiden ja 
säilytyspalvelun tarjoajien välisen 
yhteistyön puitteissa, mutta sen lisäksi 
täytyy olla selkeä oikeudellinen kehys, 
jotta voidaan edelleen vähentää 
terroristisen sisällön saatavuutta verkossa 
ja puuttua riittävällä tavalla tähän 

(4) Unionin tason pyrkimykset 
laittoman terroristisen sisällön torjumiseksi 
verkossa alkoivat vuonna 2015 
vapaaehtoispohjalta toimivan 
jäsenvaltioiden ja säilytyspalvelun 
tarjoajien välisen yhteistyön puitteissa. 
Tämä lainsäädäntökehys pohjautuu näihin 
toimiin, joita vahvistettiin komission 
suosituksella (EU) 2018/3347.
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nopeasti kehittyvään ongelmaan. Tämä 
lainsäädäntökehys pohjautuu 
vapaaehtoistoimiin, joita vahvistettiin 
komission suosituksella (EU) 2018/3347, ja 
vastaa Euroopan parlamentin kehotuksiin 
vahvistaa toimenpiteitä laittoman ja 
haitallisen sisällön torjumiseksi ja 
neuvoston kehotuksiin terroritekoihin 
yllyttävän sisällön automaattisen 
tunnistamisen ja poistamisen 
parantamiseksi.
_________________ _________________
7 Komission suositus (EU) 2018/334, 
annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, 
toimenpiteistä laittoman verkkosisällön 
torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

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

Or. en

Tarkistus 63
Caterina Chinnici

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unionin tason pyrkimykset 
terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa 
alkoivat vuonna 2015 vapaaehtoispohjalta 
toimivan jäsenvaltioiden ja 
säilytyspalvelun tarjoajien välisen 
yhteistyön puitteissa, mutta sen lisäksi 
täytyy olla selkeä oikeudellinen kehys, 
jotta voidaan edelleen vähentää 
terroristisen sisällön saatavuutta verkossa 
ja puuttua riittävällä tavalla tähän nopeasti 
kehittyvään ongelmaan. Tämä 
lainsäädäntökehys pohjautuu 
vapaaehtoistoimiin, joita vahvistettiin 
komission suosituksella (EU) 2018/3347, ja 
vastaa Euroopan parlamentin kehotuksiin 
vahvistaa toimenpiteitä laittoman ja 
haitallisen sisällön torjumiseksi ja 
neuvoston kehotuksiin terroritekoihin 

(4) Kuten Euroopan parlamentin 
terrorismia käsittelevän 
erityisvaliokunnan kertomuksessa1 a 
korostettiin, unionin tason pyrkimykset 
terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa 
alkoivat vuonna 2015 vapaaehtoispohjalta 
toimivan jäsenvaltioiden ja 
säilytyspalvelun tarjoajien välisen 
yhteistyön puitteissa ja olivat 
riittämättömiä. Tämän vuoksi EU:n 
oikeudellisten kehysten lisäksi täytyy olla 
selkeä oikeudellinen kehys, jotta voidaan 
edelleen vähentää terroristisen sisällön 
saatavuutta verkossa ja puuttua riittävällä 
tavalla tähän nopeasti kehittyvään 
ongelmaan. Tämä lainsäädäntökehys 
pohjautuu vapaaehtoistoimiin, joita 
vahvistettiin komission 
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yllyttävän sisällön automaattisen 
tunnistamisen ja poistamisen 
parantamiseksi.

suosituksella (EU) 2018/334, ja vastaa 
Euroopan parlamentin kehotuksiin 
vahvistaa toimenpiteitä laittoman ja 
haitallisen sisällön torjumiseksi ja 
neuvoston kehotuksiin terroritekoihin 
yllyttävän sisällön automaattisen 
tunnistamisen ja poistamisen 
parantamiseksi.

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

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

Or. en

Tarkistus 64
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unionin tason pyrkimykset 
terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa 
alkoivat vuonna 2015 vapaaehtoispohjalta 
toimivan jäsenvaltioiden ja 
säilytyspalvelun tarjoajien välisen 
yhteistyön puitteissa, mutta sen lisäksi 
täytyy olla selkeä oikeudellinen kehys, 
jotta voidaan edelleen vähentää 
terroristisen sisällön saatavuutta verkossa 
ja puuttua riittävällä tavalla tähän nopeasti 
kehittyvään ongelmaan. Tämä 
lainsäädäntökehys pohjautuu 
vapaaehtoistoimiin, joita vahvistettiin 
komission suosituksella (EU) 2018/3347, ja 
vastaa Euroopan parlamentin kehotuksiin 
vahvistaa toimenpiteitä laittoman ja 
haitallisen sisällön torjumiseksi ja 
neuvoston kehotuksiin terroritekoihin 
yllyttävän sisällön automaattisen 
tunnistamisen ja poistamisen 

(4) Unionin tason pyrkimykset 
terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa 
alkoivat vuonna 2015 vapaaehtoispohjalta 
toimivan jäsenvaltioiden ja 
säilytyspalvelun tarjoajien välisen 
yhteistyön puitteissa, mutta sen lisäksi 
täytyy olla selkeä oikeudellinen kehys, 
jotta voidaan edelleen vähentää laittoman 
terroristisen sisällön saatavuutta verkossa, 
puuttua riittävällä tavalla tähän kehittyvään 
ongelmaan ja ottaa käyttöön tarvittavia 
suojatoimia, joilla varmistetaan 
oikeusvaltioperiaatteen ja 
perusoikeuksien suojan toteutuminen. 
Tämä lainsäädäntökehys pohjautuu 
vapaaehtoistoimiin, joita vahvistettiin 
komission suosituksella (EU) 2018/3347, ja 
korjaa joitakin niiden puutteita sekä 
vastaa Euroopan parlamentin kehotuksiin 
vahvistaa toimenpiteitä laittoman sisällön 
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parantamiseksi. torjumiseksi direktiivillä 2000/31/EY 
perustetun horisontaalisen kehyksen 
mukaisesti ja neuvoston kehotuksiin 
laittoman terroristisen sisällön 
tunnistamisen ja poistamisen 
parantamiseksi.

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

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

Or. en

Tarkistus 65
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unionin tason pyrkimykset 
terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa 
alkoivat vuonna 2015 vapaaehtoispohjalta 
toimivan jäsenvaltioiden ja 
säilytyspalvelun tarjoajien välisen 
yhteistyön puitteissa, mutta sen lisäksi 
täytyy olla selkeä oikeudellinen kehys, 
jotta voidaan edelleen vähentää 
terroristisen sisällön saatavuutta verkossa 
ja puuttua riittävällä tavalla tähän nopeasti 
kehittyvään ongelmaan. Tämä 
lainsäädäntökehys pohjautuu 
vapaaehtoistoimiin, joita vahvistettiin 
komission suosituksella (EU) 2018/3347, ja 
vastaa Euroopan parlamentin kehotuksiin 
vahvistaa toimenpiteitä laittoman ja 
haitallisen sisällön torjumiseksi ja 
neuvoston kehotuksiin terroritekoihin 
yllyttävän sisällön automaattisen 
tunnistamisen ja poistamisen 
parantamiseksi.

(4) Unionin tason pyrkimykset 
terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa 
alkoivat vuonna 2015 vapaaehtoispohjalta 
toimivan jäsenvaltioiden ja 
säilytyspalvelun tarjoajien välisen 
yhteistyön puitteissa, mutta sen lisäksi 
täytyy olla selkeä oikeudellinen kehys, jota 
voidaan soveltaa yhtenäisesti kaikissa 
EU:n jäsenvaltioissa, jotta voidaan 
edelleen vähentää terroristisen sisällön 
saatavuutta verkossa ja puuttua riittävällä 
tavalla tähän nopeasti kehittyvään 
ongelmaan. Tämä lainsäädäntökehys 
pohjautuu vapaaehtoistoimiin, joita 
vahvistettiin komission suosituksella (EU) 
2018/3347, ja vastaa Euroopan parlamentin 
kehotuksiin vahvistaa toimenpiteitä 
laittoman ja haitallisen sisällön 
torjumiseksi ja neuvoston kehotuksiin 
terroritekoihin yllyttävän sisällön 
automaattisen tunnistamisen ja poistamisen 
parantamiseksi.
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_________________
7 Komission suositus (EU) 2018/334, 
annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, 
toimenpiteistä laittoman verkkosisällön 
torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

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

Or. ro

Tarkistus 66
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän asetuksen soveltamisella ei 
pitäisi olla vaikutuksia 
direktiivin 2000/31/EY8 14 artiklan 
soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun 
tarjoajien tämän asetuksen nojalla 
toteuttamien toimenpiteiden, mahdolliset 
ennakoivat toimenpiteet mukaan 
luettuina, ei pitäisi itsessään johtaa siihen, 
että kyseiseen palveluntarjoajaan ei voitaisi 
soveltaa mainitussa säännöksessä säädettyä 
vastuuta koskevaa poikkeusta. Tässä 
asetuksessa ei puututa kansallisten 
viranomaisten ja tuomioistuinten 
valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien 
vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, 
joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 
mukaiset ehdot vastuuta koskevasta 
poikkeuksesta eivät täyty.

(5) Tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava tiettyjä säilytyspalvelun 
tarjoajia koskevat erityiset velvoitteet sekä 
niitä säilytyspalvelun tarjoajia koskevat 
huolellisuusvelvollisuudet, jotka altistuvat 
merkittävälle määrälle laitonta 
terroristista sisältöä. Tämän asetuksen 
soveltamisella ei pitäisi rajoittaa 
direktiivin 2000/31/EY8 14 ja 15 artiklan 
soveltamista. Erityisesti säilytyspalvelun 
tarjoajien tämän asetuksen nojalla 
toteuttamat toimenpiteet eivät saisi 
vaikuttaa niille myönnettyyn vastuuta 
koskevaan poikkeukseen, eikä 
mahdollisten lisätoimenpiteiden pitäisi 
itsessään johtaa siihen, että kyseiseen 
palveluntarjoajaan ei voitaisi soveltaa 
mainitussa säännöksessä säädettyä vastuuta 
koskevaa poikkeusta, edellyttäen, että 
säilytyspalvelun tarjoajat eivät ole 
tosiasiallisesti tietoisia laittomista toimista 
tai tiedoista, tai ne poistavat nopeasti 
sisällön tai estävät pääsyn siihen tultuaan 
tietoisiksi asiasta. Koska 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklassa 
kielletään asettamasta yleisiä velvoitteita 
valvoa palveluntarjoajien tallentamia 
tietoja sekä yleisiä velvoitteita pyrkiä 
aktiivisesti saamaan selville laitonta 
toimintaa osoittavia tosiasioita tai 
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olosuhteita, tämän asetuksen ei pitäisi 
johtaa siihen, että toimivaltaiset 
viranomaiset toimittavat säilytyspalvelun 
tarjoajille tietoja, jotka ovat epämääräisiä 
säilytyspalvelun tarjoajalle ilmoitetun 
sisällön laillisuuden suhteen. Jos 
säilytyspalvelun tarjoaja ei saa 
toimivaltaiselta viranomaiselta tietoa siitä, 
katsotaanko ilmoitettu sisältö laittomaksi, 
se saattaa joutua vastuuseen siitä, ettei se 
ole toiminut nopeasti sisällön 
poistamiseksi. Tämän vuoksi 
toimivaltaisen viranomaisen on kaikissa 
tapauksissa annettava tämä tieto. Tässä 
asetuksessa ei puututa kansallisten 
viranomaisten ja tuomioistuinten 
valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien 
vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, 
joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 
mukaiset ehdot vastuuta koskevasta 
poikkeuksesta eivät täyty.

_________________ _________________
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Tarkistus 67
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän asetuksen soveltamisella ei 
pitäisi olla vaikutuksia 
direktiivin 2000/31/EY8 14 artiklan 
soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun 

(5) Tämän asetuksen soveltamisella ei 
pitäisi rajoittaa direktiivin 2000/31/EY8 
14 ja 15 artiklan soveltamista. Erityisesti 
säilytyspalvelun tarjoajien tämän asetuksen 
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tarjoajien tämän asetuksen nojalla 
toteuttamien toimenpiteiden, mahdolliset 
ennakoivat toimenpiteet mukaan luettuina, 
ei pitäisi itsessään johtaa siihen, että 
kyseiseen palveluntarjoajaan ei voitaisi 
soveltaa mainitussa säännöksessä säädettyä 
vastuuta koskevaa poikkeusta. Tässä 
asetuksessa ei puututa kansallisten 
viranomaisten ja tuomioistuinten 
valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien 
vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, 
joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 
mukaiset ehdot vastuuta koskevasta 
poikkeuksesta eivät täyty.

nojalla toteuttamien toimenpiteiden, 
mahdolliset ennakoivat toimenpiteet 
mukaan luettuina, ei pitäisi itsessään johtaa 
siihen, että kyseiseen palveluntarjoajaan ei 
voitaisi soveltaa mainitussa säännöksessä 
säädettyä vastuuta koskevaa poikkeusta, 
eikä yleiseen valvontavelvollisuuteen. 
Tässä asetuksessa ei puututa kansallisten 
viranomaisten ja tuomioistuinten 
valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien 
vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, 
joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 
mukaiset ehdot vastuuta koskevasta 
poikkeuksesta eivät täyty.

_________________ _________________
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Tarkistus 68
Andrejs Mamikins

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän asetuksen soveltamisella ei 
pitäisi olla vaikutuksia 
direktiivin 2000/31/EY8 14 artiklan 
soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun 
tarjoajien tämän asetuksen nojalla 
toteuttamien toimenpiteiden, mahdolliset 
ennakoivat toimenpiteet mukaan luettuina, 
ei pitäisi itsessään johtaa siihen, että 
kyseiseen palveluntarjoajaan ei voitaisi 
soveltaa mainitussa säännöksessä 
säädettyä vastuuta koskevaa poikkeusta. 

(5) Tämän asetuksen soveltamisella ei 
pitäisi olla vaikutuksia 
direktiivin 2000/31/EY8 14 artiklan 
soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun 
tarjoajien tämän asetuksen nojalla 
toteuttamien toimenpiteiden, mahdolliset 
ennakoivat toimenpiteet mukaan luettuina, 
ei pitäisi itsessään johtaa siihen, että 
kyseiseen palveluntarjoajaan ei voitaisi 
soveltaa mainituissa säännöksissä 
säädettyä vastuuta koskevaa poikkeusta tai 
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Tässä asetuksessa ei puututa kansallisten 
viranomaisten ja tuomioistuinten 
valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien 
vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, 
joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 
mukaiset ehdot vastuuta koskevasta 
poikkeuksesta eivät täyty.

että sille määrättäisiin 
valvontavelvollisuus. Tässä asetuksessa ei 
puututa kansallisten viranomaisten ja 
tuomioistuinten valtuuksiin 
säilytyspalvelun tarjoajien vastuun 
määrittämiseksi erityistapauksissa, joissa 
direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 
mukaiset ehdot vastuuta koskevasta 
poikkeuksesta eivät täyty.

_________________ _________________
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Tarkistus 69
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän asetuksen soveltamisella ei 
pitäisi olla vaikutuksia 
direktiivin 2000/31/EY8 14 artiklan 
soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun 
tarjoajien tämän asetuksen nojalla 
toteuttamien toimenpiteiden, mahdolliset 
ennakoivat toimenpiteet mukaan luettuina, 
ei pitäisi itsessään johtaa siihen, että 
kyseiseen palveluntarjoajaan ei voitaisi 
soveltaa mainitussa säännöksessä säädettyä 
vastuuta koskevaa poikkeusta. Tässä 
asetuksessa ei puututa kansallisten 
viranomaisten ja tuomioistuinten 
valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien 
vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, 
joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 

(5) Tämän asetuksen soveltamisella ei 
pitäisi olla vaikutuksia 
direktiivin 2000/31/EY8 14 artiklan 
soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun 
tarjoajien tämän asetuksen nojalla 
toteuttamien toimenpiteiden, mahdolliset 
vapaaehtoiset ennakoivat toimenpiteet 
mukaan luettuina, ei pitäisi itsessään johtaa 
siihen, että kyseiseen palveluntarjoajaan ei 
voitaisi soveltaa mainitussa säännöksessä 
säädettyä vastuuta koskevaa poikkeusta. 
Tässä asetuksessa ei puututa kansallisten 
viranomaisten ja tuomioistuinten 
valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien 
vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, 
joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 
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mukaiset ehdot vastuuta koskevasta 
poikkeuksesta eivät täyty.

mukaiset ehdot vastuuta koskevasta 
poikkeuksesta eivät täyty.

_________________ _________________
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Tarkistus 70
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän asetuksen soveltamisella ei 
pitäisi olla vaikutuksia 
direktiivin 2000/31/EY8 14 artiklan 
soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun 
tarjoajien tämän asetuksen nojalla 
toteuttamien toimenpiteiden, mahdolliset 
ennakoivat toimenpiteet mukaan luettuina, 
ei pitäisi itsessään johtaa siihen, että 
kyseiseen palveluntarjoajaan ei voitaisi 
soveltaa mainitussa säännöksessä säädettyä 
vastuuta koskevaa poikkeusta. Tässä 
asetuksessa ei puututa kansallisten 
viranomaisten ja tuomioistuinten 
valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien 
vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, 
joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 
mukaiset ehdot vastuuta koskevasta 
poikkeuksesta eivät täyty.

(5) Tämän asetuksen soveltamisella ei 
pitäisi olla vaikutuksia 
direktiivin 2000/31/EY8 14 ja 15 artiklan 
soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun 
tarjoajien tämän asetuksen nojalla 
toteuttamien toimenpiteiden, mahdolliset 
lisätoimenpiteet mukaan luettuina, ei 
pitäisi itsessään johtaa siihen, että 
kyseiseen palveluntarjoajaan ei voitaisi 
soveltaa mainitussa säännöksessä säädettyä 
vastuuta koskevaa poikkeusta. Tässä 
asetuksessa ei puututa kansallisten 
viranomaisten ja tuomioistuinten 
valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien 
vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, 
joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 
mukaiset ehdot vastuuta koskevasta 
poikkeuksesta eivät täyty.

_________________ _________________
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
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palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän asetuksen soveltamisella ei 
pitäisi olla vaikutuksia 
direktiivin 2000/31/EY8 14 artiklan 
soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun 
tarjoajien tämän asetuksen nojalla 
toteuttamien toimenpiteiden, mahdolliset 
ennakoivat toimenpiteet mukaan 
luettuina, ei pitäisi itsessään johtaa siihen, 
että kyseiseen palveluntarjoajaan ei voitaisi 
soveltaa mainitussa säännöksessä säädettyä 
vastuuta koskevaa poikkeusta. Tässä 
asetuksessa ei puututa kansallisten 
viranomaisten ja tuomioistuinten 
valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien 
vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, 
joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 
mukaiset ehdot vastuuta koskevasta 
poikkeuksesta eivät täyty.

(5) Tämän asetuksen soveltamisella ei 
pitäisi olla vaikutuksia 
direktiivin 2000/31/EY8 14 artiklan 
soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun 
tarjoajien tämän asetuksen nojalla 
toteuttamien toimenpiteiden ei pitäisi 
itsessään johtaa siihen, että kyseiseen 
palveluntarjoajaan ei voitaisi soveltaa 
mainitussa säännöksessä säädettyä vastuuta 
koskevaa poikkeusta. Tässä asetuksessa ei 
puututa kansallisten viranomaisten ja 
tuomioistuinten valtuuksiin 
säilytyspalvelun tarjoajien vastuun 
määrittämiseksi erityistapauksissa, joissa 
direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 
mukaiset ehdot vastuuta koskevasta 
poikkeuksesta eivät täyty.

_________________ _________________
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en



AM\1177907FI.docx 29/142 PE636.146v02-00

FI

Tarkistus 72
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän asetuksen soveltamisella ei 
pitäisi olla vaikutuksia 
direktiivin 2000/31/EY8 14 artiklan 
soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun 
tarjoajien tämän asetuksen nojalla 
toteuttamien toimenpiteiden, mahdolliset 
ennakoivat toimenpiteet mukaan 
luettuina, ei pitäisi itsessään johtaa siihen, 
että kyseiseen palveluntarjoajaan ei voitaisi 
soveltaa mainitussa säännöksessä säädettyä 
vastuuta koskevaa poikkeusta. Tässä 
asetuksessa ei puututa kansallisten 
viranomaisten ja tuomioistuinten 
valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien 
vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, 
joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 
mukaiset ehdot vastuuta koskevasta 
poikkeuksesta eivät täyty.

(5) Tämän asetuksen soveltamisella ei 
pitäisi olla vaikutuksia 
direktiivin 2000/31/EY8 14 ja 15 artiklan 
soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun 
tarjoajien tämän asetuksen nojalla 
toteuttamien toimenpiteiden ei pitäisi 
itsessään johtaa siihen, että kyseiseen 
palveluntarjoajaan ei voitaisi soveltaa 
mainitussa säännöksessä säädettyä vastuuta 
koskevaa poikkeusta. Tässä asetuksessa ei 
puututa kansallisten viranomaisten ja 
tuomioistuinten valtuuksiin 
säilytyspalvelun tarjoajien vastuun 
määrittämiseksi erityistapauksissa, joissa 
direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklan 
mukaiset ehdot vastuuta koskevasta 
poikkeuksesta eivät täyty.

_________________ _________________
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Tarkistus 73
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt terroristisen verkkosisällön 
levittämiseen tähtäävien säilytyspalvelujen 
käytön estämiseksi ja sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan takaamiseksi 
noudattaen kaikilta osin perusoikeuksia, 
jotka on suojattu unionin 
oikeusjärjestyksessä ja erityisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa.

(6) Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt terroristisen verkkosisällön 
levittämiseen tähtäävien säilytyspalvelujen 
käytön estämiseksi ja sellaisten 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
takaamiseksi, jotka takaavat kuluttajalle 
suojelun korkeamman tason ja lisäävät 
siten heidän luottamustaan, noudattaen 
kaikilta osin perusoikeuksia, jotka on 
suojattu unionin oikeusjärjestyksessä ja 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa.

Or. ro

Tarkistus 74
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt terroristisen verkkosisällön 
levittämiseen tähtäävien säilytyspalveluja 
koskevien väärinkäytösten estämiseksi ja 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
takaamiseksi noudattaen kaikilta osin 
perusoikeuksia, jotka on suojattu unionin 
oikeusjärjestyksessä ja erityisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa.

(6) Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt terroristisen verkkosisällön 
levittämiseen tähtääviin säilytyspalveluja 
koskeviin väärinkäytöksiin puuttumiseksi 
ja sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan takaamiseksi noudattaen kaikilta 
osin oikeusvaltioperiaatetta ja 
perusoikeuksia, jotka on suojattu unionin 
oikeusjärjestyksessä ja erityisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa.

Or. en

Tarkistus 75
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt terroristisen verkkosisällön 
levittämiseen tähtäävien säilytyspalveluja 
koskevien väärinkäytösten estämiseksi ja 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
takaamiseksi noudattaen kaikilta osin 
perusoikeuksia, jotka on suojattu unionin 
oikeusjärjestyksessä ja erityisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa.

(6) Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt laittoman terroristisen 
verkkosisällön levittämiseen tähtäävien 
säilytyspalveluja koskevien 
väärinkäytösten estämiseksi ja 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
takaamiseksi, ja sääntöjen olisi kaikilta 
osin noudatettava perusoikeuksia, jotka on 
esitetty unionin oikeusjärjestyksessä ja 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt terroristisen verkkosisällön 
levittämiseen tähtäävien säilytyspalveluja 
koskevien väärinkäytösten estämiseksi ja 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
takaamiseksi noudattaen kaikilta osin 
perusoikeuksia, jotka on suojattu unionin 
oikeusjärjestyksessä ja erityisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa.

(6) Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt terroristisen verkkosisällön 
levittämisen rajoittamiseksi ja 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
takaamiseksi noudattaen kaikilta osin 
perusoikeuksia, jotka on suojattu unionin 
oikeusjärjestyksessä ja erityisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa.

Or. en

Tarkistus 77
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(7) Tällä asetuksella edistetään yleisen 
turvallisuuden parantamista ja perustetaan 
sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien 
turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus 
yksityiselämän kunnioittamiseen, 
henkilötietojen suojaan, oikeus 
tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, 
mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa 
tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä 
syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi toteutettava ainoastaan sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan mittapuun 
mukaan, ottaen huomioon erityisesti, 
kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, jotka ovat yksi 
moniarvoisen ja demokraattisen 
yhteiskunnan kulmakivistä ja yksi unionin 
perustana olevista arvoista. Toimenpiteet, 
joilla puututaan sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, 
olisi rajattava tiukasti niin, että niiden on 
palveltava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseen tähtääviä 
tavoitteita ilman, että ne vaikuttavat 
oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa 
laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon 
säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema 
julkisen keskustelun helpottajana ja 
faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten 
välittäjänä ja vastaanottajana 
lainsäädännön mukaisesti.

(7) Tällä asetuksella edistetään yleisen 
turvallisuuden parantamista ja perustetaan 
sopivat vankat suojatoimet 
oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien 
turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus 
yksityiselämän kunnioittamiseen, 
henkilötietojen suojaan, oikeus 
tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, 
mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa 
tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä 
syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi toteutettava ainoastaan sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan mittapuun 
mukaan, ottaen huomioon erityisesti, 
kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus sekä yksityisyyttä 
ja henkilötietojen suojaa koskevat 
oikeudet, jotka ovat yksi moniarvoisen ja 
demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä 
ja yksi unionin perustana olevista arvoista. 
Toimenpiteillä, joita toteutetaan 
terroristisen sisällön poistamiseksi 
verkossa, puututaan sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, 
minkä vuoksi niitä olisi rajattava tiukasti 
ja niiden olisi oltava välttämättömiä, 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia, jotta 
autetaan torjumaan terrorismia, 
terrorismirikosten tutkiminen ja 
syytteeseenpaneminen mukaan lukien, 
niin, että niiden on palveltava terroristisen 
sisällön levittämiseen puuttumiseen 
tähtääviä tavoitteita ilman, että ne 
vaikuttavat oikeuteen vastaanottaa ja jakaa 
tietoa laillisesti, ja niissä olisi otettava 
huomioon säilytyspalvelun tarjoajan 
keskeinen asema julkisen keskustelun 
helpottajana ja faktatiedon, mielipiteiden ja 
ajatusten välittäjänä ja vastaanottajana 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 78
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä asetuksella edistetään yleisen 
turvallisuuden parantamista ja perustetaan 
sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien 
turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus 
yksityiselämän kunnioittamiseen, 
henkilötietojen suojaan, oikeus 
tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, 
mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa 
tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä 
syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi toteutettava ainoastaan sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan mittapuun 
mukaan, ottaen huomioon erityisesti, 
kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, jotka ovat yksi 
moniarvoisen ja demokraattisen 
yhteiskunnan kulmakivistä ja yksi unionin 
perustana olevista arvoista. Toimenpiteet, 
joilla puututaan sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, 
olisi rajattava tiukasti niin, että niiden on 
palveltava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseen tähtääviä 
tavoitteita ilman, että ne vaikuttavat 
oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa 
laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon 
säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema 
julkisen keskustelun helpottajana ja 
faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten 
välittäjänä ja vastaanottajana 
lainsäädännön mukaisesti.

(7) Tällä asetuksella edistetään yleisen 
turvallisuuden parantamista ja perustetaan 
sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien 
turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus 
yksityiselämän kunnioittamiseen, 
henkilötietojen suojaan, oikeus 
tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, 
mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa 
tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä 
syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi toteutettava ainoastaan sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan mittapuun 
mukaan, ottaen huomioon erityisesti, 
kuinka tärkeitä ovat oikeus 
sananvapauteen ja tiedonvälityksen 
vapauteen ja oikeus yksityisyyteen, jotka 
ovat yksi moniarvoisen ja demokraattisen 
yhteiskunnan kulmakivistä ja yksi unionin 
perustana olevista arvoista. Toimenpiteet, 
joilla puututaan sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, 
olisi rajattava tiukasti niin, että niiden on 
palveltava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseen tähtääviä 
tavoitteita ilman, että ne vaikuttavat 
oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa 
laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon 
säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema 
julkisen keskustelun helpottajana ja 
faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten 
välittäjänä ja vastaanottajana 
lainsäädännön mukaisesti. Tämän 
asetuksen ei pitäisi vaikuttaa 
henkilötietojen käsittelyä koskeviin 
sovellettaviin sääntöihin eikä varsinkaan 
asetukseen (EU) 2016/679 ja 
direktiiviin (EU) 2016/680.



PE636.146v02-00 34/142 AM\1177907FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 79
Caterina Chinnici

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä asetuksella edistetään yleisen 
turvallisuuden parantamista ja perustetaan 
sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien 
turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus 
yksityiselämän kunnioittamiseen, 
henkilötietojen suojaan, oikeus 
tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, 
mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa 
tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä 
syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi toteutettava ainoastaan sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan mittapuun 
mukaan, ottaen huomioon erityisesti, 
kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, jotka ovat yksi 
moniarvoisen ja demokraattisen 
yhteiskunnan kulmakivistä ja yksi unionin 
perustana olevista arvoista. Toimenpiteet, 
joilla puututaan sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, 
olisi rajattava tiukasti niin, että niiden on 
palveltava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseen tähtääviä 
tavoitteita ilman, että ne vaikuttavat 
oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa 
laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon 
säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema 
julkisen keskustelun helpottajana ja 
faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten 
välittäjänä ja vastaanottajana 
lainsäädännön mukaisesti.

(7) Tällä asetuksella edistetään yleisen 
turvallisuuden parantamista ja perustetaan 
sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien 
turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus 
yksityiselämän kunnioittamiseen, 
henkilötietojen suojaan, oikeus 
tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, 
mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa 
tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä 
syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi toteutettava ainoastaan sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan mittapuun 
mukaan, ottaen huomioon erityisesti, 
kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, jotka ovat yksi 
moniarvoisen ja demokraattisen 
yhteiskunnan kulmakivistä ja yksi unionin 
perustana olevista arvoista. Toimenpiteet, 
joilla puututaan sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, 
olisi rajattava tiukasti niin, että niiden on 
palveltava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseen tähtääviä 
tavoitteita ilman, että ne vaikuttavat 
oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa 
laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon 
säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema 
julkisen keskustelun helpottajana ja 
faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten 
välittäjänä ja vastaanottajana 
lainsäädännön mukaisesti, koska verkossa 
toteutettavat tehokkaat terrorismin 
torjuntatoimet ja sananvapauden suojelu 
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eivät ole ristiriidassa olevia vaan toisiaan 
täydentäviä ja vahvistavia tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 80
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä asetuksella edistetään yleisen 
turvallisuuden parantamista ja perustetaan 
sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien 
turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus 
yksityiselämän kunnioittamiseen, 
henkilötietojen suojaan, oikeus 
tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, 
mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa 
tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä 
syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi toteutettava ainoastaan sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan mittapuun 
mukaan, ottaen huomioon erityisesti, 
kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, jotka ovat yksi 
moniarvoisen ja demokraattisen 
yhteiskunnan kulmakivistä ja yksi unionin 
perustana olevista arvoista. Toimenpiteet, 
joilla puututaan sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, 
olisi rajattava tiukasti niin, että niiden on 
palveltava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseen tähtääviä 
tavoitteita ilman, että ne vaikuttavat 
oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa 
laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon 
säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema 
julkisen keskustelun helpottajana ja 
faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten 
välittäjänä ja vastaanottajana 

(7) Tällä asetuksella pyritään 
edistämään yleisen turvallisuuden 
parantamista ja siinä olisi perustettava 
sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien 
turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus 
yksityiselämän kunnioittamiseen, 
henkilötietojen suojaan, oikeus 
tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, 
mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa 
tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä 
syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi toteutettava ainoastaan sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä ja 
oikeasuhteisia demokraattisessa 
yhteiskunnassa, ottaen huomioon 
erityisesti, kuinka tärkeitä ovat 
sananvapaus ja tiedon vastaanottamisen ja 
jakamisen vapaus samoin kuin 
yksityisyyden kunnioittaminen ja 
henkilötietojen suoja, jotka ovat 
moniarvoisen ja demokraattisen 
yhteiskunnan kulmakiviä ja kuuluvat 
unionin perustana oleviin arvoihin. 
Toimenpiteiden, joilla puututaan 
sananvapauden ja tiedon vastaanottamisen 
ja jakamisen vapauden toteutumiseen, olisi 
oltava tiukasti oikeasuhteisia ja 
välttämättömiä ja ne olisi rajattava tarkasti 
niin, että niiden on palveltava ainoastaan 
laittoman terroristisen sisällön levittämisen 
estämiseen tähtääviä tavoitteita ja ilman, 
että ne vaikuttavat oikeuteen vastaanottaa 
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lainsäädännön mukaisesti. ja jakaa tietoa laillisesti, ja niissä olisi 
otettava huomioon säilytyspalvelun 
tarjoajan keskeinen asema julkisen 
keskustelun helpottajana ja faktatiedon, 
mielipiteiden ja ajatusten välittäjänä ja 
vastaanottajana lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 81
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä asetuksella edistetään yleisen 
turvallisuuden parantamista ja perustetaan 
sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien 
turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus 
yksityiselämän kunnioittamiseen, 
henkilötietojen suojaan, oikeus 
tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, 
mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa 
tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä 
syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi toteutettava ainoastaan sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan mittapuun 
mukaan, ottaen huomioon erityisesti, 
kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, jotka ovat yksi 
moniarvoisen ja demokraattisen 
yhteiskunnan kulmakivistä ja yksi unionin 
perustana olevista arvoista. Toimenpiteet, 
joilla puututaan sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, 
olisi rajattava tiukasti niin, että niiden on 
palveltava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseen tähtääviä 
tavoitteita ilman, että ne vaikuttavat 
oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa 
laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon 

(7) Tällä asetuksella edistetään yleisen 
turvallisuuden parantamista ja perustetaan 
sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien 
turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus 
yksityiselämän kunnioittamiseen, 
henkilötietojen suojaan, oikeus 
tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, 
mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa 
tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä 
syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi toteutettava ainoastaan sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan mittapuun 
mukaan, ottaen huomioon erityisesti, 
kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, jotka ovat yksi 
moniarvoisen ja demokraattisen 
yhteiskunnan kulmakivistä ja yksi unionin 
perustana olevista arvoista. Toimenpiteet, 
joilla puututaan sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, 
olisi rajattava tiukasti niin, että niiden on 
palveltava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseen tähtääviä 
tavoitteita ilman, että ne vaikuttavat 
oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa 
laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon 
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säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema 
julkisen keskustelun helpottajana ja 
faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten 
välittäjänä ja vastaanottajana 
lainsäädännön mukaisesti.

säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema 
julkisen keskustelun helpottajana ja 
faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten 
välittäjänä ja vastaanottajana 
lainsäädännön mukaisesti. Tämän 
asetuksen ei pitäisi vaikuttaa 
henkilötietojen käsittelyä koskeviin 
sovellettaviin sääntöihin, jotka on 
vahvistettu erityisesti 
asetuksessa (EU) 2016/679 ja 
direktiivissä (EU) 2016/680.

Or. en

Tarkistus 82
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä asetuksella edistetään yleisen 
turvallisuuden parantamista ja perustetaan 
sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien 
turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus 
yksityiselämän kunnioittamiseen, 
henkilötietojen suojaan, oikeus 
tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, 
mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa 
tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä 
syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi toteutettava ainoastaan sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan mittapuun 
mukaan, ottaen huomioon erityisesti, 
kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, jotka ovat yksi 
moniarvoisen ja demokraattisen 
yhteiskunnan kulmakivistä ja yksi unionin 
perustana olevista arvoista. Toimenpiteet, 
joilla puututaan sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, 
olisi rajattava tiukasti niin, että niiden on 

(7) Tällä direktiivillä edistetään yleisen 
turvallisuuden parantamista ja perustetaan 
sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien 
turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus 
yksityiselämän kunnioittamiseen, 
henkilötietojen suojaan, oikeus 
tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, 
mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa 
tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä 
syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi toteutettava ainoastaan sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan mittapuun 
mukaan, ottaen huomioon erityisesti, 
kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus sekä yksityisyyden 
ja perhe-elämän kunnioittaminen sekä 
henkilötietojen suoja, jotka ovat yksi 
moniarvoisen ja demokraattisen 
yhteiskunnan kulmakivistä ja kuuluvat 
unionin perustana oleviin arvoihin. 
Toimenpiteet, joilla puututaan 
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palveltava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseen tähtääviä 
tavoitteita ilman, että ne vaikuttavat 
oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa 
laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon 
säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema 
julkisen keskustelun helpottajana ja 
faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten 
välittäjänä ja vastaanottajana 
lainsäädännön mukaisesti.

sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden toteutumiseen, olisi rajattava 
tiukasti niin, että niiden on palveltava 
terroristisen sisällön levittämisen 
estämiseen tähtääviä tavoitteita ilman, että 
ne vaikuttavat oikeuteen vastaanottaa ja 
jakaa tietoa laillisesti, ja niissä olisi 
otettava huomioon säilytyspalvelun 
tarjoajan keskeinen asema julkisen 
keskustelun helpottajana ja faktatiedon, 
mielipiteiden ja ajatusten välittäjänä ja 
vastaanottajana lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 83
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tämä asetus ei saisi aiheuttaa 
muutoksia jäsenvaltioille asetettuun 
velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa 
ja perusoikeuskirjan 11 artiklassa 
vahvistettuja perusoikeuksia ja 
oikeudellisia perusperiaatteita eikä 
henkilötietojen käsittelyä koskeviin 
sovellettaviin sääntöihin, kuten 
asetukseen (EU) 2016/679 ja 
direktiiviin (EU) 2016/680.

Or. en

Tarkistus 84
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(7 a) Terroristisen verkkosisällön 
poistamiseksi toteutettujen toimien olisi 
oltava kohdennettuja, välttämättömiä, 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia.

Or. en

Tarkistus 85
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-
sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. 
Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä 
on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa 
kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia 
tämän asetuksen nojalla toteutettuja 
toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata 
kyseisten henkilöiden oikeuksien 
toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluu 
erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja 
sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa 
poistamismääräys sen jäsenvaltion 
tuomioistuimessa, jonka viranomaiset 
antoivat kyseisen poistamismääräyksen.

(8) Oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-
sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. 
Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä 
on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa 
kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia 
tämän asetuksen nojalla toteutettuja 
toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata 
kyseisten henkilöiden oikeuksien 
toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluu 
erityisesti tämän asetuksen yhteydessä 
käyttäjien mahdollisuus riitauttaa sisällön 
poistaminen, joka on seurausta 
säilytyspalvelun tarjoajien tämän 
asetuksen mukaisesti toteuttamista 
toimista, ja saada tietoa tehokkaista 
oikeussuojakeinoista, sekä sisäisistä että 
asuinjäsenvaltion tuomioistuimessa 
käytettävissä olevista. Siihen kuuluu myös 
säilytyspalvelun tarjoajien ja 
sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa 
poistamismääräys sen jäsenvaltion 
tuomioistuimessa, jonka viranomaiset 
antoivat kyseisen poistamismääräyksen, 
sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, johon 
säilytyspalvelu on sijoittautunut tai jossa 
se on edustettuna, tai sisällöntarjoajan 
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asuinjäsenvaltion tuomioistuimessa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-
sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. 
Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä 
on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa 
kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia 
tämän asetuksen nojalla toteutettuja 
toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata 
kyseisten henkilöiden oikeuksien 
toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluu 
erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja 
sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa 
poistamismääräys sen jäsenvaltion 
tuomioistuimessa, jonka viranomaiset 
antoivat kyseisen poistamismääräyksen.

(8) Oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-
sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. 
Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä 
on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa 
kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia 
tämän asetuksen nojalla toteutettuja 
toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata 
kyseisten henkilöiden oikeuksien 
toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluu 
erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja 
sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa 
poistamismääräys sen jäsenvaltion 
tuomioistuimessa, jonka viranomaiset 
antoivat kyseisen poistamismääräyksen. 
Tätä oikeutta voidaan käyttää sen 
jäsenvaltion tuomioistuimessa, jossa 
säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka 
sijaitsee tai jossa säilytyspalvelun 
tarjoajan 16 artiklan mukaisesti nimeämä 
laillinen edustaja asuu tai johon se on 
sijoittautunut.

Or. en

Tarkistus 87
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-
sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. 
Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä 
on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa 
kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia 
tämän asetuksen nojalla toteutettuja 
toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata 
kyseisten henkilöiden oikeuksien 
toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluu 
erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja 
sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa 
poistamismääräys sen jäsenvaltion 
tuomioistuimessa, jonka viranomaiset 
antoivat kyseisen poistamismääräyksen.

(8) Oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-
sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. 
Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä 
on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa 
kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia 
tämän asetuksen nojalla toteutettuja 
toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata 
kyseisten henkilöiden oikeuksien 
toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluu 
erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja 
sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa 
poistamismääräys sen jäsenvaltion 
tuomioistuimessa, jonka viranomaiset 
antoivat kyseisen poistamismääräyksen. 
Säilytyspalvelun tarjoajilla olisi myös 
oltava oikeus riitauttaa ennakoivia 
toimenpiteitä tai seuraamuksia määräävä 
päätös sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, 
jonka viranomaiset ovat hyväksyneet 
päätöksen.

Or. en

Tarkistus 88
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-
sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. 
Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä 
on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa 
kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia 

(8) Oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-
sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. 
Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä 
on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa 
kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia 
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tämän asetuksen nojalla toteutettuja 
toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata 
kyseisten henkilöiden oikeuksien 
toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluu 
erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja 
sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa 
poistamismääräys sen jäsenvaltion 
tuomioistuimessa, jonka viranomaiset 
antoivat kyseisen poistamismääräyksen.

tämän asetuksen nojalla toteutettuja 
toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata 
kyseisten henkilöiden oikeuksien 
toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluvat 
erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja 
sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa 
poistamismääräys sen jäsenvaltion 
tuomioistuimessa, jonka viranomaiset 
antoivat kyseisen poistamismääräyksen, ja 
sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa 
säilytyspalvelun tarjoajien toteuttamien 
toimien tulokset.

Or. en

Tarkistus 89
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/541 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot, jotka 
yllyttävät tai rohkaisevat terrorismirikosten 
tekemiseen tai edistämiseen tai puoltavat 
niitä tai kehottavat osallistumaan 
terroristiryhmän toimintaan. Määritelmän 
olisi myös katettava sisältö, jossa 
annetaan terrorismirikosten toteuttamista 
varten räjähteiden, ampuma-aseiden tai 
muiden aseiden tai haitallisten tai 
vaarallisten aineiden sekä kemiallisten, 
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asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

biologisten tai radiologisten aineiden tai 
ydinmateriaalin (CBRN) valmistus- ja 
käyttöohjeita, tai muita menetelmiä tai 
tekniikoita, kuten kohteen valintaa, 
koskevia ohjeita. Tällaista tietoaineistoa 
ovat erityisesti tekstit, kuvat, äänitallenteet 
ja videot. Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
vastanarratiivi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla ja niin, että 
tasapainotetaan perusoikeuksia ja yleisiä 
turvallisuustarpeita. Erityisesti sellaisissa 
tapauksissa, joissa sisällöntarjoajalla on 
toimituksellinen vastuu, kaikissa levitetyn 
aineiston poistamista koskevissa 
päätöksissä olisi otettava huomioon 
journalistiset normit, jotka on vahvistettu 
lehdistöstä tai mediasta annetussa 
sääntelyssä unionin oikeuden ja 
perusoikeuskirjan mukaisesti. 
Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten 
mielipiteiden esittämistä julkisessa 
keskustelussa arkaluonteisista poliittisista 
kysymyksistä ei pitäisi katsoa 
terroristiseksi sisällöksi.

_________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
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päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Tarkistus 90
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava laittoman terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava laittoman 
terroristisen sisällön määritelmä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä (EU) 2017/5419 vahvistetun 
terrorismirikoksia koskevan määritelmän 
pohjalta. Koska on tarpeen puuttua 
laittomaan terroristiseen sisältöön 
verkossa, määritelmän olisi katettava 
aineistot ja tiedot, jotka tahallisesti 
yllyttävät tai rohkaisevat terrorismirikosten 
tekemiseen tai edistämiseen tai puoltavat 
niitä, antavat ohjeita kyseisten rikosten 
tekemiseen, jos ja kun ne tehdään 
erityisesti terroristisessa tarkoituksessa ja 
niiden tarkoituksena on vakavasti 
pelotella väestöä tai oikeudettomasti 
pakottaa hallitus tai kansainvälinen 
järjestö suorittamaan jokin toimi tai 
pidättäytymään jostakin toimesta taikka 
vakavasti horjuttaa tai tuhota maan tai 
kansainvälisen järjestön poliittisia, 
perustuslaillisia, taloudellisia tai 
yhteiskunnallisia perusrakenteita. 
Tällaisia tietoja ovat erityisesti tekstit, 
kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
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terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta tai 
muiden perusoikeuksien kunnioittamista, 
kuten sananvapauden oikeuden sekä 
oikeuden yksityisyyteen ja perhe-elämään 
ja henkilötietojen suojaan. Arvioinnin 
kannalta on tärkeää selvittää, onko aineisto 
EU:n luettelossa olevan terroristijärjestön 
tai henkilön tuottamaa, kuuluuko se 
tällaiselle järjestölle tai henkilölle tai 
levitetäänkö sitä tällaisen järjestön tai 
henkilön puolesta. Opetus-, journalismi- tai 
tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö 
olisi suojattava asianmukaisella tavalla. 
Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten 
mielipiteiden esittäminen julkisessa 
keskustelussa arkaluonteisista poliittisista 
kysymyksistä ei kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan eikä etenkään siinä 
olevaan määritelmään, joka koskee 
julkista yllyttämistä terrorismirikokseen.

_________________ _________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Tarkistus 91
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
direktiivissä olisi vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/541 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua terroristiseen sisältöön verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka tahallisesti yllyttävät tai 
rohkaisevat terrorismirikosten tekemiseen 
tai edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen, jos 
ja kun ne tehdään erityisesti 
terroristisessa tarkoituksessa ja niiden 
tarkoituksena on vakavasti pelotella 
väestöä tai oikeudettomasti pakottaa 
hallitus tai kansainvälinen järjestö 
suorittamaan jokin toimi tai 
pidättäytymään jostakin toimesta taikka 
vakavasti horjuttaa tai tuhota maan tai 
kansainvälisen järjestön poliittisia, 
perustuslaillisia, taloudellisia tai 
yhteiskunnallisia perusrakenteita. 
Tällaisia tietoja ovat erityisesti tekstit, 
kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
direktiivissä tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta tai 
muiden perusoikeuksien kunnioittamista, 
kuten sananvapauden oikeus sekä oikeus 
yksityisyyteen ja perhe-elämään ja 
henkilötietojen suojaan. Arvioinnin 
kannalta on tärkeää selvittää, onko aineisto 
EU:n luettelossa olevan terroristijärjestön 
tai henkilön tuottamaa, kuuluuko se 
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tällaiselle järjestölle tai henkilölle tai 
levitetäänkö sitä tällaisen järjestön tai 
henkilön puolesta. Opetus-, journalismi- tai 
tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö 
olisi suojattava asianmukaisella tavalla. 
Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten 
mielipiteiden esittäminen julkisessa 
keskustelussa arkaluonteisista poliittisista 
kysymyksistä ei kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan eikä etenkään siinä 
olevaan määritelmään, joka koskee 
julkista yllyttämistä terrorismirikokseen.

_________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Tarkistus 92
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajat ja 
toimivaltaiset viranomaiset saattaisivat 
toteuttaa puuttuakseen terroristisen 
sisällön levittämiseen verkossa, tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä, joka on 
yhdenmukainen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän kanssa. Tällaisia tietoja ovat 
erityisesti tekstit, kuvat, äänitallenteet ja 
videot. Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 



PE636.146v02-00 48/142 AM\1177907FI.docx

FI

määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa tai 
taiteellisessa tarkoituksessa levitettävä 
sisältö tai terroritoiminnan vastaiset 
tiedotuskampanjat olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

_________________ _________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Tarkistus 93
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen 
räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden 
aseiden tai haitallisten tai vaarallisten 
aineiden sekä kemiallisten, biologisten tai 
radiologisten aineiden tai ydinmateriaalin 
(CBRN) valmistus- ja käyttöohjeita tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
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arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

journalismi-, vastanarratiivi- tai 
tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö 
olisi suojattava asianmukaisella tavalla. 
Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten 
mielipiteiden esittämistä julkisessa 
keskustelussa arkaluonteisista poliittisista 
kysymyksistä ei pitäisi katsoa 
terroristiseksi sisällöksi.

_________________ _________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Tarkistus 94
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
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ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- ja tutkimustarkoituksessa sekä 
taiteellisessa ja toimituksellisessa 
tarkoituksessa levitettävää sisältöä ei 
kuitenkaan pitäisi katsoa terroristiseksi 
sisällöksi ja se olisi siksi jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. 
Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten 
mielipiteiden esittämistä julkisessa 
keskustelussa arkaluonteisista poliittisista 
kysymyksistä ei pitäisi katsoa 
terroristiseksi sisällöksi.

_________________ _________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Tarkistus 95
Caterina Chinnici
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
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arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi. 
Tämä huomioon ottaen kyseisillä 
palveluntarjoajilla ja käyttäjillä olisi aina 
oltava mahdollisuus 
oikeussuojakeinoihin.

_________________ _________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Tarkistus 96
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
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toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Kaikenlaisten 
mielipiteiden, joita voidaan pitää 
radikaaleina, kärkevinä tai 
kiistanalaisina, esittämistä julkisessa 
keskustelussa, erityisesti koskien 
kaikenlaisia poliittisia kysymyksiä, ei 
pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

_________________ _________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka selvästi yllyttävät 
terrorismirikosten tekemiseen, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö laittoman 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka osoitettavissa 
olevan todennäköisesti viesteillä on 
haitallisia seurauksia, jotka uhkaisivat 
ihmisten turvallisuutta. Arvioinnin 
kannalta on tärkeää selvittää, onko aineisto 
EU:n luettelossa olevan terroristijärjestön 
tai henkilön tuottamaa, kuuluuko se 
tällaiselle järjestölle tai henkilölle tai 
levitetäänkö sitä tällaisen järjestön tai 
henkilön puolesta. Opetus-, journalismi- tai 
tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö 
olisi suojattava asianmukaisella tavalla. 
Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten 
mielipiteiden esittämistä julkisessa 
keskustelussa arkaluonteisista poliittisista 
kysymyksistä ei pitäisi katsoa 
terroristiseksi sisällöksi.

_________________ _________________
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9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Tarkistus 98
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan EU:n luettelossa 
olevan terroristiryhmän toimintaan. 
Tällaisia tietoja ovat erityisesti tekstit, 
kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
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sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

_________________ _________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Tarkistus 99
Monika Beňová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
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sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat muun 
muassa mutta eivät ainoastaan tekstit, 
kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

_________________ _________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).
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Or. en

Tarkistus 100
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/541 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua laittomaan terroristiseen sisältöön 
verkossa, määritelmän olisi katettava 
aineistot ja tiedot, jotka yllyttävät tai 
rohkaisevat terrorismirikosten tekemiseen 
tai edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
koulutusta kyseisten rikosten tekemiseen 
tai rekrytoivat terroristiryhmään. Tällaisia 
tietoja ovat erityisesti tekstit, kuvat, 
äänitallenteet ja videot. Arvioidessaan, 
täyttääkö sisältö laittoman terroristisen 
sisällön määritelmän tässä asetuksessa 
tarkoitetun mukaisesti, toimivaltaisten 
viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien 
on perustettava arviointinsa sellaisille 
tekijöille kuin muun muassa 
tarkoituksellisuuden käsite, viestien 
luonne ja sanamuoto, konteksti, jossa 
viestit on annettu, sekä niihin 
todistettavasti liittyvä riski sellaisten 
toimien aiheuttamisesta, joilla on 
haitallisia seurauksia, jotka uhkaisivat 
ihmisten turvallisuutta. Arvioinnin 
kannalta on tärkeää selvittää, onko aineisto 
EU:n luettelossa olevan terroristijärjestön 
tai henkilön tuottamaa, kuuluuko se 
tällaiselle järjestölle tai henkilölle tai 
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järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

levitetäänkö sitä tällaisen järjestön tai 
henkilön puolesta. Opetus-, journalismi- tai 
tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö 
olisi suojattava asianmukaisella tavalla. 
Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten 
mielipiteiden esittämistä julkisessa 
keskustelussa arkaluonteisista poliittisista 
kysymyksistä ei pitäisi katsoa 
terroristiseksi sisällöksi.

_________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta 
(EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jos toimituksellinen vastuu 
levitetyn aineiston julkaisemisesta kuuluu 
sisällöntarjoajalle, sisällön poistamista 
koskevia päätöksiä voidaan tehdä vain 
oikeudellisen määräyksen perusteella. 
Tämä on tarpeen, jotta noudatetaan 
kaikilta osin unionin oikeutta, oikeutta 
sananvapauteen ja oikeutta 
tiedotusvälineiden vapauteen ja 
moniarvoisuuteen, jotka on vahvistettu 
perusoikeuskirjan 11 artiklassa.

Or. en
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Tarkistus 102
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, riippumatta siitä, 
onko tämä toiminta luonteeltaan 
yksinomaan teknistä, automaattista tai 
passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, sekä verkkosivustot, 
joilla käyttäjät voivat julkaista 
kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta 
olisi myös sovellettava unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta 
unionissa palvelujaan tarjoaviin 
säilytyspalvelun tarjoajiin, koska 
merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, 
joiden palveluja käytetään terroristisen 
sisällön levittämiseen, on sijoittautunut 
kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki digitaalisilla 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja vaatimuksia 
sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen 
määrittämiseksi, voidaanko 
palveluntarjoajan katsoa tarjoavan 
palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
joiden päätarkoituksena tai yhtenä 
päätarkoituksena on tarjota palvelun 
vastaanottajan antaman tiedon 
varastointia tämän pyynnöstä ja asettaa 
kyseisiä tietoja yleisön saataville ja joka 
valvoo yleisesti varastoidun ja käsitellyn 
tiedon sisältöä ja jolla on pääsy siihen, 
riippumatta siitä, onko tämä toiminta 
luonteeltaan yksinomaan teknistä, 
automaattista tai passiivista, ja riippumatta 
siitä, vaaditaanko käyttäjältä maksua. 
Näitä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia 
ovat esimerkiksi sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
verkkopalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja yleisön saataville. 
Tätä asetusta olisi myös sovellettava 
unionin ulkopuolelle sijoittautuneisiin 
mutta unionissa oleville käyttäjille 
palvelujaan tarjoaviin säilytyspalvelun 
tarjoajiin, koska merkittävä osa 
säilytyspalvelun tarjoajista, joiden 
palveluja käytetään terroristisen sisällön 
levittämiseen, on sijoittautunut kolmansiin 
maihin. Tällä on tarkoitus varmistaa, että 
kaikki digitaalisilla sisämarkkinoilla 
toimivat yritykset noudattavat samoja 
vaatimuksia sijoittautumismaastaan 
riippumatta. Sen määrittämiseksi, 
voidaanko palveluntarjoajan katsoa 
tarjoavan palvelujaan unionissa, on 
arvioitava, onko yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa sijaitsevien luonnollisten tai 



PE636.146v02-00 62/142 AM\1177907FI.docx

FI

niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja ja onko nämä 
palvelut kohdennettu erityisesti unionin 
käyttäjille. Se, että palveluntarjoajan 
verkkosivusto tai sähköpostiosoite ja muut 
yhteystiedot ovat saatavilla yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan 
yksinään riitä täyttämään edellytyksiä 
tämän asetuksen soveltamiselle. Tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvina 
säilytyspalvelujen tarjoajina ei pitäisi sitä 
vastoin pitää palveluja, jotka perustuvat 
pelkän teknisen laitteiston tarjoamiseen, 
kuten pilvipalvelut, joissa tarjotaan 
pyynnöstä fyysisiä tai virtuaalisia 
resursseja, joilla taataan tiedonkäsittely- 
ja varastointi-infrastruktuuriin liittyvät 
valmiudet, joihin nähden 
palveluntarjoajalla ei ole 
sopimusperusteisia oikeuksia siltä osin, 
mitä sisältöä varastoidaan, miten sitä 
käsitellään tai miten se asetetaan 
julkisesti saataville asiakkaiden tai niiden 
loppukäyttäjien toimin, ja tilanteissa, 
joissa palveluntarjoajalla ei ole teknisiä 
valmiuksia poistaa asiakkaidensa tai 
niiden loppukäyttäjien varastoimaa 
erityistä sisältöä, palveluja, jotka 
perustuvat hyödykkeiden myyntiin 
verkossa, hyödykkeiden toimittamiseen tai 
palvelujen tarjoamiseen verkon 
ulkopuolella, tai yksityisiä 
verkkosivustoja, kuten blogeja. Pelkkiä 
välityskanavia ja muita Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä xxx/2019 [eurooppalainen 
sähköisen viestinnän säännöstö] 
tarkoitettuja sähköisiä viestintäpalveluja 
tai välimuistitallennuspalvelujen tarjoajia 
tai muita internetin infrastruktuurin 
muilla tasoilla tarjottavia palveluja, kuten 
rekisterit ja rekisterinpitäjät, 
verkkotunnusjärjestelmä (DNS) tai siihen 
liittyvät palvelut, kuten maksupalvelut tai 
hajautetuilta palvelunestohyökkäyksiltä 
suojaavat palvelut, ei myöskään pitäisi 
pitää säilytyspalvelun tarjoajina. Sama 
koskee henkilöiden välisiä 
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viestintäpalveluja, jotka mahdollistavat 
suoran henkilöiden välisen ja 
interaktiivisen tietojenvaihdon rajallisen 
henkilömäärän kesken ja jossa viestinnän 
aloittavat tai siihen osallistuvat henkilöt 
määrittelevät sen 
vastaanottajan/vastaanottajat.

Or. en

Tarkistus 103
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, riippumatta siitä, 
onko tämä toiminta luonteeltaan 
yksinomaan teknistä, automaattista tai 
passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, sekä verkkosivustot, 
joilla käyttäjät voivat julkaista 
kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta 
olisi myös sovellettava unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta 
unionissa palvelujaan tarjoaviin 
säilytyspalvelun tarjoajiin, koska 
merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, 
joiden palveluja käytetään terroristisen 

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja ja aineistoa 
yleisön saataville, riippumatta siitä, onko 
tämä toiminta luonteeltaan yksinomaan 
teknistä, automaattista tai passiivista. Näitä 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia ovat 
esimerkiksi sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja yleisön saataville, 
sekä verkkosivustot, joilla käyttäjät voivat 
julkaista kommentteja tai arvosteluja. 
Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvina ei pitäisi pitää 
pilvipalveluinfrastruktuurin palveluja, 
jotka kattavat pyynnöstä tarjottavat 
fyysiset tai virtuaaliset resurssit, joilla 
taataan tiedonkäsittely- ja varastointi-
infrastruktuuriin liittyvät valmiudet, 
joihin nähden palveluntarjoajalla ei ole 
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sisällön levittämiseen, on sijoittautunut 
kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki digitaalisilla 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja vaatimuksia 
sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen 
määrittämiseksi, voidaanko 
palveluntarjoajan katsoa tarjoavan 
palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

sopimusperusteisia oikeuksia siltä osin, 
mitä sisältöä varastoidaan, miten sitä 
käsitellään tai miten se asetetaan 
julkisesti saataville asiakkaiden tai niiden 
loppukäyttäjien toimin, ja tilanteissa, 
joissa palveluntarjoajalla ei ole teknisiä 
valmiuksia poistaa asiakkaidensa tai 
niiden loppukäyttäjien varastoimaa 
erityistä sisältöä. Tätä asetusta olisi myös 
sovellettava unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneisiin mutta unionissa 
palvelujaan tarjoaviin säilytyspalvelun 
tarjoajiin, koska merkittävä osa 
säilytyspalvelun tarjoajista, joiden 
palveluja käytetään terroristisen sisällön 
levittämiseen, on sijoittautunut kolmansiin 
maihin. Tällä on tarkoitus varmistaa, että 
kaikki digitaalisilla sisämarkkinoilla 
toimivat yritykset noudattavat samoja 
vaatimuksia sijoittautumismaastaan 
riippumatta. Sen määrittämiseksi, 
voidaanko palveluntarjoajan katsoa 
tarjoavan palvelujaan unionissa, on 
arvioitava, onko yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

Or. en

Tarkistus 104
Michał Boni

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
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säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, riippumatta siitä, 
onko tämä toiminta luonteeltaan 
yksinomaan teknistä, automaattista tai 
passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, sekä verkkosivustot, 
joilla käyttäjät voivat julkaista 
kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta 
olisi myös sovellettava unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta 
unionissa palvelujaan tarjoaviin 
säilytyspalvelun tarjoajiin, koska 
merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, 
joiden palveluja käytetään terroristisen 
sisällön levittämiseen, on sijoittautunut 
kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki digitaalisilla 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja vaatimuksia 
sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen 
määrittämiseksi, voidaanko 
palveluntarjoajan katsoa tarjoavan 
palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja yleisön saataville, 
riippumatta siitä, onko tämä toiminta 
luonteeltaan yksinomaan teknistä, 
automaattista tai passiivista. Näitä 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia ovat 
esimerkiksi sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja yleisön saataville. 
Tämän asetuksen soveltamiseksi 
pilvipalveluinfrastruktuurin 
palveluntarjoajia, palveluja, joita 
tarjotaan muissa internetin 
infrastruktuurin kerroksissa kuin 
sovelluskerroksessa, ja säilytyspalvelun 
tarjoajia, jotka tarjoavat teknisen 
infrastruktuurin verkkosivustojen 
ylläpitäjille, ei pitäisi pitää 
säilytyspalvelun tarjoajina. Tätä asetusta 
olisi sovellettava unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneisiin mutta unionissa 
palvelujaan tarjoaviin säilytyspalvelun 
tarjoajiin, koska merkittävä osa 
säilytyspalvelun tarjoajista, joiden 
palveluja käytetään terroristisen sisällön 
levittämiseen, on sijoittautunut kolmansiin 
maihin. Tällä on tarkoitus varmistaa, että 
kaikki digitaalisilla sisämarkkinoilla 
toimivat yritykset noudattavat samoja 
vaatimuksia sijoittautumismaastaan 
riippumatta. Sen määrittämiseksi, 
voidaanko palveluntarjoajan katsoa 
tarjoavan palvelujaan unionissa, on 
arvioitava, onko yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
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täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

Or. en

Tarkistus 105
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, riippumatta siitä, 
onko tämä toiminta luonteeltaan 
yksinomaan teknistä, automaattista tai 
passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, sekä verkkosivustot, 
joilla käyttäjät voivat julkaista 
kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta 
olisi myös sovellettava unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta 
unionissa palvelujaan tarjoaviin 
säilytyspalvelun tarjoajiin, koska 
merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, 
joiden palveluja käytetään terroristisen 
sisällön levittämiseen, on sijoittautunut 
kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki digitaalisilla 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja vaatimuksia 

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
direktiivin soveltamisalaan direktiiviä 
pitäisi soveltaa tietoyhteiskunnan 
palveluihin, jotka varastoivat palvelun 
vastaanottajan antamaa tietoa tämän 
pyynnöstä ja asettavat kyseisiä tietoja 
yleisön saataville. Näitä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut siinä 
tapauksessa, että ne asettavat kyseisiä 
tietoja yleisön saataville. Tätä direktiiviä 
olisi myös sovellettava unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta 
unionissa palvelujaan tarjoaviin 
säilytyspalvelun tarjoajiin, koska 
merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, 
joiden palveluja käytetään terroristisen 
sisällön levittämiseen, on sijoittautunut 
kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki digitaalisilla 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja vaatimuksia 
sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen 
määrittämiseksi, voidaanko 
palveluntarjoajan katsoa tarjoavan 
palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
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sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen 
määrittämiseksi, voidaanko 
palveluntarjoajan katsoa tarjoavan 
palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän direktiivin 
soveltamiselle.

Or. en

Tarkistus 106
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, riippumatta siitä, 
onko tämä toiminta luonteeltaan 
yksinomaan teknistä, automaattista tai 
passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, sekä verkkosivustot, 
joilla käyttäjät voivat julkaista 

(10) Laittoman terroristisen sisällön 
levittämiseen käytettävien verkossa 
toimivien säilytyspalvelujen 
sisällyttämiseksi tämän asetuksen 
soveltamisalaan asetusta pitäisi soveltaa 
tietoyhteiskunnan palveluihin, jotka 
varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja yleisön saataville. 
Näitä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia 
ovat esimerkiksi sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut siinä 
tapauksessa, että ne asettavat kyseisiä 
tietoja yleisön saataville Tätä asetusta olisi 
myös sovellettava unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneisiin mutta unionissa 
palvelujaan tarjoaviin säilytyspalvelun 
tarjoajiin, koska merkittävä osa 
säilytyspalvelun tarjoajista, joiden 
palveluja käytetään laittoman terroristisen 
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kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta 
olisi myös sovellettava unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta 
unionissa palvelujaan tarjoaviin 
säilytyspalvelun tarjoajiin, koska 
merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, 
joiden palveluja käytetään terroristisen 
sisällön levittämiseen, on sijoittautunut 
kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki digitaalisilla 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja vaatimuksia 
sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen 
määrittämiseksi, voidaanko 
palveluntarjoajan katsoa tarjoavan 
palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

sisällön levittämiseen, on sijoittautunut 
kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki digitaalisilla 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja vaatimuksia 
sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen 
määrittämiseksi, voidaanko 
palveluntarjoajan katsoa tarjoavan 
palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, riippumatta siitä, 

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja yleisön saataville. 
Näitä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia 
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onko tämä toiminta luonteeltaan 
yksinomaan teknistä, automaattista tai 
passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, sekä verkkosivustot, 
joilla käyttäjät voivat julkaista 
kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta 
olisi myös sovellettava unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta 
unionissa palvelujaan tarjoaviin 
säilytyspalvelun tarjoajiin, koska 
merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, 
joiden palveluja käytetään terroristisen 
sisällön levittämiseen, on sijoittautunut 
kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki digitaalisilla 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja vaatimuksia 
sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen 
määrittämiseksi, voidaanko 
palveluntarjoajan katsoa tarjoavan 
palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

ovat esimerkiksi sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja yleisön saataville. 
Tätä asetusta olisi myös sovellettava 
unionin ulkopuolelle sijoittautuneisiin 
mutta unionissa palvelujaan tarjoaviin 
säilytyspalvelun tarjoajiin, koska 
merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, 
joiden palveluja käytetään terroristisen 
sisällön levittämiseen, on sijoittautunut 
kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki digitaalisilla 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja vaatimuksia 
sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen 
määrittämiseksi, voidaanko 
palveluntarjoajan katsoa tarjoavan 
palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

Or. en

Tarkistus 108
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, riippumatta siitä, 
onko tämä toiminta luonteeltaan 
yksinomaan teknistä, automaattista tai 
passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, sekä verkkosivustot, 
joilla käyttäjät voivat julkaista 
kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta 
olisi myös sovellettava unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta 
unionissa palvelujaan tarjoaviin 
säilytyspalvelun tarjoajiin, koska 
merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, 
joiden palveluja käytetään terroristisen 
sisällön levittämiseen, on sijoittautunut 
kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki digitaalisilla 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja vaatimuksia 
sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen 
määrittämiseksi, voidaanko 
palveluntarjoajan katsoa tarjoavan 
palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja suuren yleisön 
saataville, riippumatta siitä, onko tämä 
toiminta luonteeltaan yksinomaan teknistä, 
automaattista tai passiivista. Näitä 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia ovat 
esimerkiksi sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja suuren yleisön 
saataville. Tätä asetusta olisi myös 
sovellettava unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneisiin mutta unionissa 
palvelujaan tarjoaviin säilytyspalvelun 
tarjoajiin, koska merkittävä osa 
säilytyspalvelun tarjoajista, joiden 
palveluja käytetään terroristisen sisällön 
levittämiseen, on sijoittautunut kolmansiin 
maihin. Tällä on tarkoitus varmistaa, että 
kaikki digitaalisilla sisämarkkinoilla 
toimivat yritykset noudattavat samoja 
vaatimuksia sijoittautumismaastaan 
riippumatta. Sen määrittämiseksi, 
voidaanko palveluntarjoajan katsoa 
tarjoavan palvelujaan unionissa, on 
arvioitava, onko yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.
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täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

Or. en

Tarkistus 109
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, riippumatta siitä, 
onko tämä toiminta luonteeltaan 
yksinomaan teknistä, automaattista tai 
passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, sekä verkkosivustot, 
joilla käyttäjät voivat julkaista 
kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta 
olisi myös sovellettava unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta 
unionissa palvelujaan tarjoaviin 
säilytyspalvelun tarjoajiin, koska 
merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, 
joiden palveluja käytetään terroristisen 
sisällön levittämiseen, on sijoittautunut 
kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki digitaalisilla 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja vaatimuksia 

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja ja aineistoa 
yleisön saataville. Näitä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut, tietotekniikan alan 
pilvipalveluinfrastruktuurin 
palveluntarjoajat pois lukien, siinä 
tapauksessa, että ne asettavat kyseisiä 
tietoja yleisön saataville, sekä 
verkkosivustot, joilla käyttäjät voivat 
julkaista kommentteja tai arvosteluja. Tätä 
asetusta olisi myös sovellettava unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta 
unionissa palvelujaan tarjoaviin 
säilytyspalvelun tarjoajiin, koska 
merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, 
joiden palveluja käytetään terroristisen 
sisällön levittämiseen, on sijoittautunut 
kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki digitaalisilla 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja vaatimuksia 
sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen 



PE636.146v02-00 72/142 AM\1177907FI.docx

FI

sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen 
määrittämiseksi, voidaanko 
palveluntarjoajan katsoa tarjoavan 
palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

määrittämiseksi, voidaanko 
palveluntarjoajan katsoa tarjoavan 
palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

Or. en

Tarkistus 110
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, riippumatta siitä, 
onko tämä toiminta luonteeltaan 
yksinomaan teknistä, automaattista tai 
passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, sekä verkkosivustot, 
joilla käyttäjät voivat julkaista 

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, riippumatta siitä, 
onko tämä toiminta luonteeltaan 
yksinomaan teknistä, automaattista tai 
passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja yleisön saataville, 
sekä verkkosivustot, joilla käyttäjät voivat 
julkaista kommentteja tai arvosteluja. Tätä 
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kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta 
olisi myös sovellettava unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta 
unionissa palvelujaan tarjoaviin 
säilytyspalvelun tarjoajiin, koska 
merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, 
joiden palveluja käytetään terroristisen 
sisällön levittämiseen, on sijoittautunut 
kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki digitaalisilla 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja vaatimuksia 
sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen 
määrittämiseksi, voidaanko 
palveluntarjoajan katsoa tarjoavan 
palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

asetusta olisi myös sovellettava unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta 
unionissa palvelujaan tarjoaviin 
säilytyspalvelun tarjoajiin, koska 
merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, 
joiden palveluja käytetään terroristisen 
sisällön levittämiseen, on sijoittautunut 
kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki digitaalisilla 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja vaatimuksia 
sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen 
määrittämiseksi, voidaanko 
palveluntarjoajan katsoa tarjoavan 
palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

Or. en

Tarkistus 111
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, riippumatta siitä, 

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
joiden pääasiallinen liiketoiminta koostuu 
palvelun vastaanottajan antamien tietojen 
säilytyksestä tämän pyynnöstä ja kyseisten 
tietojen asettamisesta suoraan yleisön 
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onko tämä toiminta luonteeltaan 
yksinomaan teknistä, automaattista tai 
passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, sekä verkkosivustot, 
joilla käyttäjät voivat julkaista 
kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta 
olisi myös sovellettava unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta 
unionissa palvelujaan tarjoaviin 
säilytyspalvelun tarjoajiin, koska 
merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, 
joiden palveluja käytetään terroristisen 
sisällön levittämiseen, on sijoittautunut 
kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki digitaalisilla 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja vaatimuksia 
sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen 
määrittämiseksi, voidaanko 
palveluntarjoajan katsoa tarjoavan 
palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

saataville. Näitä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja suoraan julkisten 
kolmansien osapuolten saataville, sekä 
verkkosivustot, joilla käyttäjät voivat 
julkaista kommentteja tai arvosteluja. Tätä 
asetusta olisi myös sovellettava unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta 
unionissa palvelujaan tarjoaviin 
säilytyspalvelun tarjoajiin, koska 
merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, 
jotka säilyttävät laitonta sisältöä 
palveluissaan, on sijoittautunut kolmansiin 
maihin. Tällä on tarkoitus varmistaa, että 
kaikki digitaalisilla sisämarkkinoilla 
toimivat yritykset noudattavat samoja 
vaatimuksia sijoittautumismaastaan 
riippumatta. Sen määrittämiseksi, 
voidaanko palveluntarjoajan katsoa 
tarjoavan palvelujaan unionissa, on 
arvioitava, onko yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.

Or. en

Perustelu

Katso myös perusoikeusviraston huomautukset tarpeesta poistaa viittaukset kolmansiin 
osapuoliin.
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Tarkistus 112
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tämän asetuksen soveltamisalan 
määrittämisen kannalta merkityksellisenä 
seikkana olisi pidettävä olennaista yhteyttä 
unioniin. Tällaisen olennaisen yhteyden 
unioniin olisi katsottava olevan olemassa, 
jos palveluntarjoaja on sijoittautunut 
unioniin, tai jos näin ei ole, olennaisen 
yhteyden olemassaolo voidaan määrittää 
sen perusteella, että yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa on huomattava 
määrä palvelun käyttäjiä, tai sen 
perusteella, että toimintoja on kohdennettu 
yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. 
Toimintojen kohdentaminen yhteen tai 
useampaan jäsenvaltioon voidaan määrittää 
kaikkien asiaankuuluvien olosuhteiden 
perusteella, mukaan lukien kyseisessä 
(kyseisissä) jäsenvaltio(i)ssa yleensä 
käytetyn kielen tai valuutan käytön 
kaltaisten tekijöiden perusteella, tai jos 
tavaroiden tai palvelujen tilaamiseen on 
olemassa mahdollisuus. Toimintojen 
kohdentaminen tiettyyn jäsenvaltioon 
voidaan päätellä myös siitä, että 
kansallisessa sovelluskaupassa on 
saatavilla asiaankuuluva sovellus, tai siitä, 
että palveluntarjoaja on mainostanut 
palvelujaan paikallisesti tai kyseisen 
jäsenvaltion kielellä taikka siitä, miten 
asiakassuhteita hoidetaan, esimerkiksi 
asiakaspalvelun tarjoamisesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa yleensä käytetyllä kielellä. 
Olennaisen yhteyden voidaan olettaa 
olevan olemassa myös silloin, kun 
palveluntarjoaja suuntaa toimintaansa 
yhteen tai useampaan jäsenvaltioon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 1215/201210 17 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla 
tavalla. Toisaalta sellaista palvelujen 

(11) Tämän asetuksen soveltamisalan 
määrittämisen kannalta merkityksellisenä 
seikkana olisi pidettävä olennaista yhteyttä 
unioniin. Tällaisen olennaisen yhteyden 
unioniin olisi katsottava olevan olemassa, 
jos palveluntarjoaja on sijoittautunut 
unioniin, tai jos näin ei ole, olennaisen 
yhteyden olemassaolo voidaan määrittää 
sen perusteella, että yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa on huomattava 
määrä palvelun käyttäjiä, tai sen 
perusteella, että toimintoja on kohdennettu 
yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. 
Toimintojen kohdentaminen yhteen tai 
useampaan jäsenvaltioon voidaan määrittää 
kaikkien asiaankuuluvien olosuhteiden 
perusteella, mukaan lukien kyseisessä 
(kyseisissä) jäsenvaltio(i)ssa yleensä 
käytetyn kielen tai valuutan käytön 
kaltaisten tekijöiden perusteella. 
Toimintojen kohdentaminen tiettyyn 
jäsenvaltioon voidaan päätellä myös siitä, 
että kansallisessa sovelluskaupassa on 
saatavilla asiaankuuluva sovellus, tai siitä, 
että palveluntarjoaja on mainostanut 
palvelujaan paikallisesti tai kyseisen 
jäsenvaltion kielellä taikka siitä, miten 
asiakassuhteita hoidetaan, esimerkiksi 
asiakaspalvelun tarjoamisesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa yleensä käytetyllä kielellä. 
Olennaisen yhteyden voidaan olettaa 
olevan olemassa myös silloin, kun 
palveluntarjoaja suuntaa toimintaansa 
yhteen tai useampaan jäsenvaltioon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 1215/201210 17 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla 
tavalla. Toisaalta sellaista palvelujen 
tarjoamista, jonka tarkoituksena on 
pelkästään Euroopan parlamentin ja 
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tarjoamista, jonka tarkoituksena on 
pelkästään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 2018/30211 
vahvistetun syrjintäkiellon noudattaminen, 
ei voida yksinomaan tällä perusteella 
katsoa toimintojen suuntaamiseksi tai 
kohdentamiseksi tietylle alueelle unionissa.

neuvoston asetuksessa (EU) 2018/30211 
vahvistetun syrjintäkiellon noudattaminen, 
ei voida yksinomaan tällä perusteella 
katsoa toimintojen suuntaamiseksi tai 
kohdentamiseksi tietylle alueelle unionissa.

_________________ _________________
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 
12 päivänä joulukuuta 2012, 
tuomioistuimen toimivallasta sekä 
tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 
20.12.2012, s. 1).

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 
12 päivänä joulukuuta 2012, 
tuomioistuimen toimivallasta sekä 
tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 
20.12.2012, s. 1).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/302, annettu 28 päivänä 
helmikuuta 2018, perusteettomien 
maarajoitusten ja muiden asiakkaiden 
kansallisuuteen tai asuin- tai 
sijoittautumispaikkaan perustuvien 
syrjinnän muotojen torjumisesta 
sisämarkkinoilla ja asetusten (EY) 
N:o 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 sekä 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(EUVL L 601, 2.3.2018, s. 1).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/302, annettu 28 päivänä 
helmikuuta 2018, perusteettomien 
maarajoitusten ja muiden asiakkaiden 
kansallisuuteen tai asuin- tai 
sijoittautumispaikkaan perustuvien 
syrjinnän muotojen torjumisesta 
sisämarkkinoilla ja asetusten (EY) 
N:o 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 sekä 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(EUVL L 601, 2.3.2018, s. 1).

Or. en

Tarkistus 113
Monika Beňová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tämän asetuksen soveltamisalan 
määrittämisen kannalta merkityksellisenä 
seikkana olisi pidettävä olennaista yhteyttä 
unioniin. Tällaisen olennaisen yhteyden 
unioniin olisi katsottava olevan olemassa, 
jos palveluntarjoaja on sijoittautunut 
unioniin, tai jos näin ei ole, olennaisen 

(11) Tämän asetuksen soveltamisalan 
määrittämisen kannalta merkityksellisenä 
seikkana olisi pidettävä olennaista yhteyttä 
unioniin. Tällaisen olennaisen yhteyden 
unioniin olisi katsottava olevan olemassa, 
jos palveluntarjoaja on sijoittautunut 
unioniin, tai jos näin ei ole, olennaisen 
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yhteyden olemassaolo voidaan määrittää 
sen perusteella, että yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa on huomattava 
määrä palvelun käyttäjiä, tai sen 
perusteella, että toimintoja on kohdennettu 
yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. 
Toimintojen kohdentaminen yhteen tai 
useampaan jäsenvaltioon voidaan määrittää 
kaikkien asiaankuuluvien olosuhteiden 
perusteella, mukaan lukien kyseisessä 
(kyseisissä) jäsenvaltio(i)ssa yleensä 
käytetyn kielen tai valuutan käytön 
kaltaisten tekijöiden perusteella, tai jos 
tavaroiden tai palvelujen tilaamiseen on 
olemassa mahdollisuus. Toimintojen 
kohdentaminen tiettyyn jäsenvaltioon 
voidaan päätellä myös siitä, että 
kansallisessa sovelluskaupassa on 
saatavilla asiaankuuluva sovellus, tai siitä, 
että palveluntarjoaja on mainostanut 
palvelujaan paikallisesti tai kyseisen 
jäsenvaltion kielellä taikka siitä, miten 
asiakassuhteita hoidetaan, esimerkiksi 
asiakaspalvelun tarjoamisesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa yleensä käytetyllä kielellä. 
Olennaisen yhteyden voidaan olettaa 
olevan olemassa myös silloin, kun 
palveluntarjoaja suuntaa toimintaansa 
yhteen tai useampaan jäsenvaltioon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 1215/201210 17 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla 
tavalla. Toisaalta sellaista palvelujen 
tarjoamista, jonka tarkoituksena on 
pelkästään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 2018/30211 
vahvistetun syrjintäkiellon noudattaminen, 
ei voida yksinomaan tällä perusteella 
katsoa toimintojen suuntaamiseksi tai 
kohdentamiseksi tietylle alueelle unionissa.

yhteyden olemassaolo voidaan määrittää 
sen perusteella, että yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa on merkittävä 
määrä palvelun käyttäjiä, tai sen 
perusteella, että toimintoja on kohdennettu 
yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. 
Toimintojen kohdentaminen yhteen tai 
useampaan jäsenvaltioon voidaan määrittää 
kaikkien asiaankuuluvien olosuhteiden 
perusteella, mukaan lukien kyseisessä 
(kyseisissä) jäsenvaltio(i)ssa yleensä 
käytetyn kielen tai valuutan käytön 
kaltaisten tekijöiden perusteella, tai jos 
tavaroiden tai palvelujen tilaamiseen on 
olemassa mahdollisuus. Toimintojen 
kohdentaminen tiettyyn jäsenvaltioon 
voidaan päätellä myös siitä, että 
kansallisessa sovelluskaupassa on 
saatavilla asiaankuuluva sovellus, tai siitä, 
että palveluntarjoaja on mainostanut 
palvelujaan paikallisesti tai kyseisen 
jäsenvaltion kielellä taikka siitä, miten 
asiakassuhteita hoidetaan, esimerkiksi 
asiakaspalvelun tarjoamisesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa yleensä käytetyllä kielellä. 
Olennaisen yhteyden voidaan olettaa 
olevan olemassa myös silloin, kun 
palveluntarjoaja suuntaa toimintaansa 
yhteen tai useampaan jäsenvaltioon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 1215/201210 17 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla 
tavalla. Toisaalta sellaista palvelujen 
tarjoamista, jonka tarkoituksena on 
pelkästään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 2018/30211 
vahvistetun syrjintäkiellon noudattaminen, 
ei voida yksinomaan tällä perusteella 
katsoa toimintojen suuntaamiseksi tai 
kohdentamiseksi tietylle alueelle unionissa.

_________________ _________________
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 
12 päivänä joulukuuta 2012, 
tuomioistuimen toimivallasta sekä 
tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja 

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 
12 päivänä joulukuuta 2012, 
tuomioistuimen toimivallasta sekä 
tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja 
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kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 
20.12.2012, s. 1).

kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 
20.12.2012, s. 1).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/302, annettu 28 päivänä 
helmikuuta 2018, perusteettomien 
maarajoitusten ja muiden asiakkaiden 
kansallisuuteen tai asuin- tai 
sijoittautumispaikkaan perustuvien 
syrjinnän muotojen torjumisesta 
sisämarkkinoilla ja asetusten (EY) 
N:o 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 sekä 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(EUVL L 601, 2.3.2018, s. 1).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/302, annettu 28 päivänä 
helmikuuta 2018, perusteettomien 
maarajoitusten ja muiden asiakkaiden 
kansallisuuteen tai asuin- tai 
sijoittautumispaikkaan perustuvien 
syrjinnän muotojen torjumisesta 
sisämarkkinoilla ja asetusten (EY) 
N:o 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 sekä 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(EUVL L 601, 2.3.2018, s. 1).

Or. en

Tarkistus 114
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
sovellettava tiettyjä 
huolellisuusvelvollisuuksia terroristisen 
sisällön levittämisen estämiseksi 
palveluissaan. Tällaisia 
huolellisuusvelvollisuuksia ei pidä katsoa 
yleiseksi valvontavelvollisuudeksi. Tätä 
asetusta sovellettaessa säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi osana 
huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava 
huolellisesti, oikeasuhteisesti ja 
syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön 
suhteen, erityisesti omien ehtojen ja 
edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja 
pyrkien välttämään sellaisen sisällön 
poistamista, joka ei ole terroristista 
sisältöä. Tietojen poistamisessa ja tietoihin 
pääsyn estämisessä on noudatettava 
sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta.

(12) Sellaisten säilytyspalvelun 
tarjoajien, joille on annettu merkittävä 
määrä riitauttamattomia 
poistamismääräyksiä, olisi sovellettava 
tiettyjä huolellisuusvelvollisuuksia 
terroristisen sisällön levittämiseen 
puuttumiseksi palveluissaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
soveltamista. Tällaisia 
huolellisuusvelvollisuuksia ei pidä katsoa 
yleiseksi valvontavelvollisuudeksi. Tätä 
asetusta sovellettaessa säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi osana 
huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava 
huolellisesti, oikeasuhteisesti ja 
syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön 
suhteen, erityisesti omien ehtojen ja 
edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja 
pyrkien välttämään sellaisen sisällön 
poistamista, joka ei ole terroristista 
sisältöä. Tietojen poistamisessa ja tietoihin 
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pääsyn estämisessä on noudatettava 
sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta 
sekä tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta.

Or. en

Tarkistus 115
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
sovellettava tiettyjä 
huolellisuusvelvollisuuksia terroristisen 
sisällön levittämisen estämiseksi 
palveluissaan. Tällaisia 
huolellisuusvelvollisuuksia ei pidä katsoa 
yleiseksi valvontavelvollisuudeksi. Tätä 
asetusta sovellettaessa säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi osana 
huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava 
huolellisesti, oikeasuhteisesti ja 
syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön 
suhteen, erityisesti omien ehtojen ja 
edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja 
pyrkien välttämään sellaisen sisällön 
poistamista, joka ei ole terroristista 
sisältöä. Tietojen poistamisessa ja tietoihin 
pääsyn estämisessä on noudatettava 
sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta.

(12) Säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
sovellettava tiettyjä 
huolellisuusvelvollisuuksia terroristisen 
sisällön levittämisen estämiseksi 
palveluissaan. Tällaisia 
huolellisuusvelvollisuuksia ei pidä katsoa 
yleiseksi valvontavelvollisuudeksi. Tätä 
asetusta sovellettaessa säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi osana 
huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava 
huolellisesti, oikeasuhteisesti ja 
syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön 
suhteen, erityisesti omien ehtojen ja 
edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja 
pyrkien välttämään sellaisen sisällön 
poistamista, joka ei ole terroristista 
sisältöä. Sisällön poistamisessa ja siihen 
pääsyn estämisessä on ehdottomasti 
noudatettava sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta, ja ihmisen olisi 
aina tarkastettava kyseisen sisällön 
ensimmäisen kerran tapahtuva 
poistaminen tai siihen pääsyn estäminen.

Or. en

Tarkistus 116
Josef Weidenholzer
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
sovellettava tiettyjä 
huolellisuusvelvollisuuksia terroristisen 
sisällön levittämisen estämiseksi 
palveluissaan. Tällaisia 
huolellisuusvelvollisuuksia ei pidä katsoa 
yleiseksi valvontavelvollisuudeksi. Tätä 
asetusta sovellettaessa säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi osana 
huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava 
huolellisesti, oikeasuhteisesti ja 
syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön 
suhteen, erityisesti omien ehtojen ja 
edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja 
pyrkien välttämään sellaisen sisällön 
poistamista, joka ei ole terroristista 
sisältöä. Tietojen poistamisessa ja tietoihin 
pääsyn estämisessä on noudatettava 
sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta.

(12) Säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
sovellettava tiettyjä 
huolellisuusvelvollisuuksia, joiden 
tarkoituksena on estää sisällöntarjoajia 
käyttämästä väärin säilytyspalvelun 
tarjoajien palveluja laittoman terroristisen 
sisällön levittämiseksi. Tällaisia 
huolellisuusvelvollisuuksia ei pidä katsoa 
yleiseksi valvontavelvollisuudeksi. Tätä 
asetusta sovellettaessa säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi osana 
huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava 
huolellisesti, oikeasuhteisesti ja 
syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön 
suhteen, erityisesti omien ehtojen ja 
edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja 
pyrkien välttämään sellaisen sisällön 
poistamista, joka ei ole laitonta sisältöä. 
Tietojen poistamisessa on noudatettava 
sananvapautta ja tiedon vastaanottamisen 
ja jakamisen vapautta.

Or. en

Tarkistus 117
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
sovellettava tiettyjä 
huolellisuusvelvollisuuksia terroristisen 
sisällön levittämisen estämiseksi 
palveluissaan. Tällaisia 
huolellisuusvelvollisuuksia ei pidä katsoa 
yleiseksi valvontavelvollisuudeksi. Tätä 
asetusta sovellettaessa säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi osana 

(12) Säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
sovellettava tiettyjä 
huolellisuusvelvollisuuksia terroristisen 
sisällön levittämisen estämiseksi 
palveluissaan. Tällaisia 
huolellisuusvelvollisuuksia ei pidä katsoa 
yleiseksi valvontavelvollisuudeksi. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi osana 
huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava 
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huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava 
huolellisesti, oikeasuhteisesti ja 
syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön 
suhteen, erityisesti omien ehtojen ja 
edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja 
pyrkien välttämään sellaisen sisällön 
poistamista, joka ei ole terroristista 
sisältöä. Tietojen poistamisessa ja tietoihin 
pääsyn estämisessä on noudatettava 
sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta.

huolellisesti, oikeasuhteisesti ja 
syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön 
suhteen, erityisesti omien ehtojen ja 
edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja 
pyrkien välttämään sellaisen sisällön 
poistamista, joka ei ole terroristista 
sisältöä. Tietojen poistamisessa ja tietoihin 
pääsyn estämisessä on noudatettava 
sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta.

Or. en

Tarkistus 118
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Olisi yhdenmukaistettava 
sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta 
poistamismääräyksestä johtuvat 
menettelyt ja velvoitteet, jonka nojalla 
säilytyspalvelun tarjoajia pyydetään 
toimivaltaisten viranomaisten arvioinnin 
perusteella poistamaan laitonta terroristista 
sisältöä. Ottaen huomioon, kuinka nopeasti 
laiton terroristinen sisältö leviää verkossa, 
säädetään säilytyspalvelun tarjoajia 
koskevista velvoitteista, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
poistamismääräyksessä laittomaksi 
terroristiseksi sisällöksi yksilöity sisältö 
poistetaan ilman aiheetonta viivästystä 
poistamismääräyksen vastaanottamisen 
jälkeen.
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estävätkö ne unionin käyttäjiltä pääsyn 
siihen.

Or. en

Tarkistus 119
Jeroen Lenaers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Olisi yhdenmukaistettava 
sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta 
määräyksestä johtuvat menettelyt ja 
velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun 
tarjoajia pyydetään toimivaltaisten 
viranomaisten arvioinnin perusteella 
poistamaan terroristista sisältöä tai 
estämään pääsy terroristiseen sisältöön. 
Ottaen huomioon unionissa noudatettavat 
eri käytännöt jäsenvaltioilla olisi oltava 
jatkossakin vapaus valita toimivaltaiset 
viranomaisensa niin, että ne voivat nimetä 
kyseiseen tehtävään haluamansa hallinto-, 
lainvalvonta- tai oikeusviranomaisen. 
Ottaen huomioon, kuinka nopeasti 
terroristinen sisältö leviää verkossa, 
terroristisen sisällön poiston tehokkuus 
riippuu siitä, kuinka nopeasti se 
poistetaan. Tämän vuoksi säädetään 
säilytyspalvelun tarjoajia koskevista 
velvoitteista, jotka perustuvat 
oikeudelliseen poistamismääräykseen ja 
joiden tarkoituksena on varmistaa, että 
terroristiseksi sisällöksi yksilöity sisältö 
poistetaan tai siihen pääsy estetään 
välittömästi ja joka tapauksessa tunnin 
kuluessa poistamismääräyksen 
vastaanottamisesta. On säilytyspalvelun 
tarjoajien päätettävissä, poistavatko ne 
kyseisen sisällön unionin käyttäjien 
saatavilta vai estävätkö ne unionin 
käyttäjiltä pääsyn siihen.
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Or. en

Tarkistus 120
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Olisi yhdenmukaistettava 
sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta 
määräyksestä johtuvat menettelyt ja 
velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun 
tarjoajia pyydetään toimivaltaisten 
viranomaisten oikeudellisen arvioinnin 
perusteella poistamaan terroristista sisältöä 
tai estämään pääsy terroristiseen sisältöön. 
Jäsenvaltioiden olisi nimettävä 
toimivaltaiset viranomaisensa kyseiseen 
tehtävään riippumattomien hallinto- ja 
oikeusviranomaistensa keskuudesta. 
Ottaen huomioon, kuinka nopeasti laiton 
terroristinen sisältö leviää verkossa, 
säädetään säilytyspalvelun tarjoajia 
koskevista velvoitteista, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
poistamismääräyksessä laittomaksi 
terroristiseksi sisällöksi yksilöity sisältö 
poistetaan tai siihen pääsy estetään ilman 
aiheetonta viivästystä. On säilytyspalvelun 
tarjoajien päätettävissä, poistavatko ne 
kyseisen sisällön unionin käyttäjien 
saatavilta vai estävätkö ne unionin 
käyttäjiltä pääsyn siihen laittoman 
terroristisen sisällön määritelmän ja 
tehokkaiden muutoksenhakukeinojen 
täytäntöönpanon perusteella sekä 
käyttäen päätöksensä perusteena kaikkia 
muita asetuksen sovellettavia säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 121
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Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta 
määräyksestä johtuvat menettelyt ja 
velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun 
tarjoajia pyydetään toimivaltaisten 
viranomaisten arvioinnin perusteella 
poistamaan terroristista sisältöä tai 
estämään pääsy terroristiseen sisältöön. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava jatkossakin 
vapaus valita toimivaltaiset viranomaisensa 
niin, että ne voivat nimetä kyseiseen 
tehtävään haluamansa hallinto- tai 
oikeusviranomaisen edellyttäen, että ne 
ovat riippumattomia ja puolueettomia 
julkisia viranomaisia. Ottaen huomioon, 
kuinka nopeasti laiton terroristinen sisältö 
leviää verkossa, säädetään säilytyspalvelun 
tarjoajia koskevista velvoitteista, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
poistamismääräyksessä terroristiseksi 
sisällöksi yksilöityyn sisältöön pääsy 
estetään ilman aiheetonta viivästystä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Olisi yhdenmukaistettava 
sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta 
määräyksestä johtuvat menettelyt ja 
velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun 
tarjoajia pyydetään toimivaltaisten 
viranomaisten arvioinnin perusteella 
poistamaan terroristista sisältöä tai 
estämään pääsy terroristiseen sisältöön. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava jatkossakin 

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

vapaus valita toimivaltaiset viranomaisensa 
niin, että ne voivat nimetä kyseiseen 
tehtävään haluamansa hallinto-, 
lainvalvonta- tai oikeusviranomaisen. 
Ottaen huomioon, kuinka nopeasti 
terroristinen sisältö leviää verkossa, 
säädetään säilytyspalvelun tarjoajia 
koskevista velvoitteista, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
poistamismääräyksessä terroristiseksi 
sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai 
siihen pääsy estetään tunnin kuluessa 
poistamismääräyksen vastaanottamisesta. 
Tunnin pituisen määräajan 
noudattaminen on ratkaisevan tärkeää, 
jotta estetään sisällön levittäminen 
laajalle. On säilytyspalvelun tarjoajien 
päätettävissä, poistavatko ne kyseisen 
sisällön unionin käyttäjien saatavilta vai 
estävätkö ne unionin käyttäjiltä pääsyn 
siihen.

Or. en

Tarkistus 124
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Olisi yhdenmukaistettava 
sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta 
määräyksestä johtuvat menettelyt ja 
velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun 
tarjoajia pyydetään toimivaltaisten 
viranomaisten arvioinnin perusteella 
poistamaan terroristista sisältöä tai 
estämään pääsy terroristiseen sisältöön. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava jatkossakin 
vapaus valita toimivaltaiset 
viranomaisensa niin, että ne voivat nimetä 
kyseiseen tehtävään haluamansa hallinto-
, lainvalvonta- tai oikeusviranomaisen. 
Ottaen huomioon, kuinka nopeasti 

(13) Olisi yhdenmukaistettava 
sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta 
määräyksestä johtuvat menettelyt ja 
velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun 
tarjoajia pyydetään toimivaltaisten 
viranomaisten arvioinnin perusteella 
poistamaan terroristista sisältöä tai 
estämään pääsy terroristiseen sisältöön. 
Jäsenvaltioiden olisi vapaasti nimettävä 
toimivaltainen viranomaisensa. Ottaen 
huomioon, kuinka nopeasti terroristinen 
sisältö leviää verkossa, säädetään 
säilytyspalvelun tarjoajia koskevista 
velvoitteista, joiden tarkoituksena on 
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terroristinen sisältö leviää verkossa, 
säädetään säilytyspalvelun tarjoajia 
koskevista velvoitteista, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
poistamismääräyksessä terroristiseksi 
sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai 
siihen pääsy estetään tunnin kuluessa 
poistamismääräyksen vastaanottamisesta. 
On säilytyspalvelun tarjoajien 
päätettävissä, poistavatko ne kyseisen 
sisällön unionin käyttäjien saatavilta vai 
estävätkö ne unionin käyttäjiltä pääsyn 
siihen.

varmistaa, että poistamismääräyksessä 
terroristiseksi sisällöksi yksilöity sisältö 
poistetaan tai siihen pääsy estetään tunnin 
kuluessa poistamismääräyksen 
vastaanottamisesta. On säilytyspalvelun 
tarjoajien päätettävissä, poistavatko ne 
kyseisen sisällön unionin käyttäjien 
saatavilta vai estävätkö ne unionin 
käyttäjiltä pääsyn siihen.

Or. en

Tarkistus 125
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
oikeusviranomaisten olisi arvioitava, onko 
sisältö terroristista sisältöä ja olisiko 
annettava lainsäädäntöön perustuvia 
määräyksiä, joiden nojalla 
säilytyspalvelun tarjoajia pyydetään 
poistamaan terroristista sisältöä tai 
estämään pääsy terroristiseen sisältöön. 
Jäsenvaltioiden olisi nimettävä kyseiseen 
tehtävään oikeusviranomainen. Ottaen 
huomioon, kuinka nopeasti terroristinen 
sisältö leviää verkossa, säädetään 
säilytyspalvelun tarjoajia koskevista 
velvoitteista, joiden tarkoituksena on 
varmistaa, että poistamismääräyksessä 
terroristiseksi sisällöksi yksilöity sisältö 
poistetaan tai siihen pääsy estetään 
pikaisesti poistamismääräyksen 
vastaanottamisen jälkeen. On 
säilytyspalvelun tarjoajien päätettävissä, 
poistavatko ne kyseisen sisällön unionin 
käyttäjien saatavilta vai estävätkö ne 



PE636.146v02-00 88/142 AM\1177907FI.docx

FI

On säilytyspalvelun tarjoajien 
päätettävissä, poistavatko ne kyseisen 
sisällön unionin käyttäjien saatavilta vai 
estävätkö ne unionin käyttäjiltä pääsyn 
siihen.

unionin käyttäjiltä pääsyn siihen.

Or. en

Tarkistus 126
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Olisi yhdenmukaistettava 
sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta 
määräyksestä johtuvat menettelyt ja 
velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun 
tarjoajia pyydetään toimivaltaisten 
viranomaisten arvioinnin perusteella 
poistamaan terroristista sisältöä tai 
estämään pääsy terroristiseen sisältöön. 
Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
toimivaltainen viranomainen kyseiseen 
tehtävään. Ottaen huomioon, kuinka 
nopeasti terroristinen sisältö leviää 
verkossa, säädetään säilytyspalvelun 
tarjoajia koskevista velvoitteista, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
poistamismääräyksessä terroristiseksi 
sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai 
siihen pääsy estetään tunnin kuluessa 
poistamismääräyksen vastaanottamisesta. 
On säilytyspalvelun tarjoajien 
päätettävissä, poistavatko ne kyseisen 
sisällön unionin käyttäjien saatavilta vai 
estävätkö ne unionin käyttäjiltä pääsyn 
siihen.

Or. en
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Tarkistus 127
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 128
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(13) Olisi yhdenmukaistettava 
sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta 
määräyksestä johtuvat menettelyt ja 
velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun 
tarjoajia pyydetään toimivaltaisten 
viranomaisten arvioinnin perusteella 
poistamaan terroristista sisältöä tai 
estämään pääsy terroristiseen sisältöön. 
Jäsenvaltioiden olisi nimettävä tehtävästä 
vastaava toimivaltainen 
oikeusviranomaisensa. Ottaen huomioon, 
kuinka nopeasti terroristinen sisältö leviää 
verkossa, säädetään säilytyspalvelun 
tarjoajia koskevista velvoitteista, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
poistamismääräyksessä terroristiseksi 
sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai 
siihen pääsy estetään pikaisesti riippuen 
kyseisen palveluntarjoajan valmiuksista. 
On säilytyspalvelun tarjoajien 
päätettävissä, poistavatko ne kyseisen 
sisällön unionin käyttäjien saatavilta vai 
estävätkö ne unionin käyttäjiltä pääsyn 
siihen.

Or. en

Tarkistus 129
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei ole 
onnistunut poistamaan asianomaista 
sisältöä tai estämään siihen pääsyä yhden 
tunnin kuluessa, säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi toteutettava kaikki 
tarvittavat toimet poistamismääräyksen 
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täytäntöön panemiseksi ilman aiheetonta 
viivästystä. Säilytyspalvelun tarjoajan olisi 
esitettävä poistamismääräyksen 
antaneelle viranomaiselle syyt, joiden 
vuoksi määräystä ei ollut mahdollista 
panna täytäntöön. Viivästyksen sattuessa 
olisi otettava huomioon säilytyspalvelun 
tarjoajien, erityisesti komission 
suosituksessa 2003/361/EY1 a 
tarkoitettujen mikro- tai pienyritysten 
luonne ja koko.
_________________
1 a Komission suositus, annettu 6 päivänä 
toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, 
s. 36).

Or. en

Tarkistus 130
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
toimitettava poistamismääräys suoraan 
vastaanottajalle ja yhteyspisteelle 
sellaisella sähköisellä välineellä, josta 
voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että 
palveluntarjoaja voi varmistua pyynnön 
aitoudesta, tarkka päivämäärä ja 
määräyksen lähetys- ja 
vastaanottoajankohta mukaan luettuina, 
esimerkiksi suojatulla sähköpostilla tai 
alustalla tai muita suojattuja kanavia 
käyttäen, palveluntarjoajan käyttöön 
asettamat kanavat mukaan luettuina, 
henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Tämä vaatimus voidaan 
täyttää käyttämällä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa (EU) 910/201412 

(14) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
toimitettava poistamismääräys suoraan 
vastaanottajalle ja yhteyspisteelle 
sellaisella sähköisellä välineellä, josta 
voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että 
palveluntarjoaja voi varmistua pyynnön 
aitoudesta, tarkka päivämäärä ja 
määräyksen lähetys- ja 
vastaanottoajankohta mukaan luettuina 
henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Tämän vuoksi toimivaltaisten 
viranomaisten olisi käytettävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 910/201412 tarkoitettua 
hyväksyttyä sähköistä rekisteröityä 
jakelupalvelua.
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tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä 
rekisteröityä jakelupalvelua.

_________________ _________________
12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 
23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin 
liittyvistä luottamuspalveluista 
sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY 
kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, 
s. 73).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 
23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin 
liittyvistä luottamuspalveluista 
sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY 
kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, 
s. 73).

Or. en

Tarkistus 131
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
toimitettava poistamismääräys suoraan 
vastaanottajalle ja yhteyspisteelle 
sellaisella sähköisellä välineellä, josta 
voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että 
palveluntarjoaja voi varmistua pyynnön 
aitoudesta, tarkka päivämäärä ja 
määräyksen lähetys- ja 
vastaanottoajankohta mukaan luettuina, 
esimerkiksi suojatulla sähköpostilla tai 
alustalla tai muita suojattuja kanavia 
käyttäen, palveluntarjoajan käyttöön 
asettamat kanavat mukaan luettuina, 
henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Tämä vaatimus voidaan täyttää 
käyttämällä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 910/201412 
tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä 
rekisteröityä jakelupalvelua.

(14) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
toimitettava poistamismääräys suoraan 
vastaanottajalle ja yhteyspisteelle 
sellaisella sähköisellä välineellä, josta 
voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että 
palveluntarjoaja voi varmistua pyynnön 
aitoudesta, lähettäjän henkilöllisyys, 
tarkka päivämäärä ja määräyksen lähetys- 
ja vastaanottoajankohta mukaan luettuina, 
esimerkiksi sähköisesti allekirjoitetulla 
sähköpostilla tai muita suojattuja kanavia 
käyttäen, palveluntarjoajan käyttöön 
asettamat kanavat mukaan luettuina, 
henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Tämä vaatimus voidaan täyttää 
käyttämällä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 910/201412 
tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä 
rekisteröityä jakelupalvelua ja hyväksyttyjä 
sähköisiä allekirjoituksia.

_________________ _________________
12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 
23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin 
liittyvistä luottamuspalveluista 
sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY 
kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, 
s. 73).

asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 
23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin 
liittyvistä luottamuspalveluista 
sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY 
kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, 
s. 73).

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
toimitettava poistamismääräys suoraan 
vastaanottajalle ja yhteyspisteelle 
sellaisella sähköisellä välineellä, josta 
voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että 
palveluntarjoaja voi varmistua pyynnön 
aitoudesta, tarkka päivämäärä ja 
määräyksen lähetys- ja 
vastaanottoajankohta mukaan luettuina, 
esimerkiksi suojatulla sähköpostilla tai 
alustalla tai muita suojattuja kanavia 
käyttäen, palveluntarjoajan käyttöön 
asettamat kanavat mukaan luettuina, 
henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Tämä vaatimus voidaan täyttää 
käyttämällä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 910/201412 
tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä 
rekisteröityä jakelupalvelua.

(14) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
toimitettava poistamismääräys suoraan 
vastaanottajalle samassa jäsenvaltiossa ja 
yhteyspisteelle sellaisella sähköisellä 
välineellä, josta voidaan esittää kirjallinen 
todiste niin, että palveluntarjoaja voi 
varmistua pyynnön aitoudesta, tarkka 
päivämäärä ja määräyksen lähetys- ja 
vastaanottoajankohta mukaan luettuina, 
esimerkiksi suojatulla sähköpostilla tai 
alustalla tai muita suojattuja kanavia 
käyttäen, palveluntarjoajan käyttöön 
asettamat kanavat mukaan luettuina, 
henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Tämä vaatimus voidaan täyttää 
käyttämällä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 910/201412 
tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä 
rekisteröityä jakelupalvelua.

_________________ _________________
12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 
23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin 
liittyvistä luottamuspalveluista 
sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY 
kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, 

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 
23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin 
liittyvistä luottamuspalveluista 
sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY 
kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, 
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s. 73). s. 73).

Or. en

Tarkistus 133
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
toimitettava poistamismääräys suoraan 
vastaanottajalle ja yhteyspisteelle 
sellaisella sähköisellä välineellä, josta 
voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että 
palveluntarjoaja voi varmistua pyynnön 
aitoudesta, tarkka päivämäärä ja 
määräyksen lähetys- ja 
vastaanottoajankohta mukaan luettuina, 
esimerkiksi suojatulla sähköpostilla tai 
alustalla tai muita suojattuja kanavia 
käyttäen, palveluntarjoajan käyttöön 
asettamat kanavat mukaan luettuina, 
henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Tämä vaatimus voidaan täyttää 
käyttämällä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 910/201412 
tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä 
rekisteröityä jakelupalvelua.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

_________________
12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 
23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin 
liittyvistä luottamuspalveluista 
sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY 
kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, 
s. 73).

Or. en
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Tarkistus 134
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toimivaltaisten viranomaisten tai 
Europolin antamat sisältöä koskevat 
ilmoitukset ovat tehokas ja nopea keino, 
joilla säilytyspalvelun tarjoajille voidaan 
ilmoittaa niiden palveluissa saatavilla 
olevasta tietynlaisesta sisällöstä. 
Poistamismääräysten lisäksi olisi oltava 
saatavilla mekanismi, jolla 
säilytyspalvelun tarjoajille ilmoitetaan 
tiedoista, joita voidaan pitää terroristisena 
sisältönä, jotta palveluntarjoaja voi 
vapaaehtoisesti tarkistaa 
yhteensopivuuden omien ehtojensa ja 
edellytystensä kanssa. On tärkeää, että 
säilytyspalvelun tarjoajat arvioivat 
tällaisia sisältöä koskevia ilmoituksia 
ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti ja 
antavat nopeaa palautetta siitä, mihin 
toimiin ilmoituksen perusteella on 
ryhdytty. Säilytyspalvelun tarjoaja tekee 
lopullisen päätöksen siitä, poistetaanko 
sisältö sen perusteella, että se ei ole 
yhteensopiva säilytyspalvelun tarjoajan 
ehtojen ja edellytysten kanssa. Pantaessa 
täytäntöön tätä asetusta sisältöä koskevien 
ilmoitusten osalta Europolin 
toimeksianto, sellaisena kuin se on 
vahvistettuna 
asetuksessa (EU) 2016/79413, pysyy 
muuttumattomana.

Poistetaan.

_________________
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä 
toukokuuta 2016, Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) 
sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 
2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 
2009/936/YOS ja 2009/968/YOS 
korvaamisesta ja kumoamisesta 
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(EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

Or. en

Tarkistus 135
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toimivaltaisten viranomaisten tai 
Europolin antamat sisältöä koskevat 
ilmoitukset ovat tehokas ja nopea keino, 
joilla säilytyspalvelun tarjoajille voidaan 
ilmoittaa niiden palveluissa saatavilla 
olevasta tietynlaisesta sisällöstä. 
Poistamismääräysten lisäksi olisi oltava 
saatavilla mekanismi, jolla 
säilytyspalvelun tarjoajille ilmoitetaan 
tiedoista, joita voidaan pitää terroristisena 
sisältönä, jotta palveluntarjoaja voi 
vapaaehtoisesti tarkistaa 
yhteensopivuuden omien ehtojensa ja 
edellytystensä kanssa. On tärkeää, että 
säilytyspalvelun tarjoajat arvioivat 
tällaisia sisältöä koskevia ilmoituksia 
ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti ja 
antavat nopeaa palautetta siitä, mihin 
toimiin ilmoituksen perusteella on 
ryhdytty. Säilytyspalvelun tarjoaja tekee 
lopullisen päätöksen siitä, poistetaanko 
sisältö sen perusteella, että se ei ole 
yhteensopiva säilytyspalvelun tarjoajan 
ehtojen ja edellytysten kanssa. Pantaessa 
täytäntöön tätä asetusta sisältöä koskevien 
ilmoitusten osalta Europolin 
toimeksianto, sellaisena kuin se on 
vahvistettuna 
asetuksessa (EU) 2016/79413, pysyy 
muuttumattomana.

Poistetaan.

_________________
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä 
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toukokuuta 2016, Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) 
sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 
2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 
2009/936/YOS ja 2009/968/YOS 
korvaamisesta ja kumoamisesta 
(EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

Or. en

Tarkistus 136
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toimivaltaisten viranomaisten tai 
Europolin antamat sisältöä koskevat 
ilmoitukset ovat tehokas ja nopea keino, 
joilla säilytyspalvelun tarjoajille voidaan 
ilmoittaa niiden palveluissa saatavilla 
olevasta tietynlaisesta sisällöstä. 
Poistamismääräysten lisäksi olisi oltava 
saatavilla mekanismi, jolla 
säilytyspalvelun tarjoajille ilmoitetaan 
tiedoista, joita voidaan pitää terroristisena 
sisältönä, jotta palveluntarjoaja voi 
vapaaehtoisesti tarkistaa 
yhteensopivuuden omien ehtojensa ja 
edellytystensä kanssa. On tärkeää, että 
säilytyspalvelun tarjoajat arvioivat 
tällaisia sisältöä koskevia ilmoituksia 
ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti ja 
antavat nopeaa palautetta siitä, mihin 
toimiin ilmoituksen perusteella on 
ryhdytty. Säilytyspalvelun tarjoaja tekee 
lopullisen päätöksen siitä, poistetaanko 
sisältö sen perusteella, että se ei ole 
yhteensopiva säilytyspalvelun tarjoajan 
ehtojen ja edellytysten kanssa. Pantaessa 
täytäntöön tätä asetusta sisältöä koskevien 
ilmoitusten osalta Europolin 
toimeksianto, sellaisena kuin se on 
vahvistettuna 

(15) Europolin antamat sisältöä koskevat 
ilmoitukset, sellaisina kuin ne ovat 
vahvistettuina 
asetuksessa (EU) 2016/79413, pysyvät 
muuttumattomina.
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asetuksessa (EU) 2016/79413, pysyy 
muuttumattomana.

_________________ _________________
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä 
toukokuuta 2016, Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) 
sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 
2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 
2009/936/YOS ja 2009/968/YOS 
korvaamisesta ja kumoamisesta 
(EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä 
toukokuuta 2016, Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) 
sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 
2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 
2009/936/YOS ja 2009/968/YOS 
korvaamisesta ja kumoamisesta 
(EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toimivaltaisten viranomaisten tai 
Europolin antamat sisältöä koskevat 
ilmoitukset ovat tehokas ja nopea keino, 
joilla säilytyspalvelun tarjoajille voidaan 
ilmoittaa niiden palveluissa saatavilla 
olevasta tietynlaisesta sisällöstä. 
Poistamismääräysten lisäksi olisi oltava 
saatavilla mekanismi, jolla säilytyspalvelun 
tarjoajille ilmoitetaan tiedoista, joita 
voidaan pitää terroristisena sisältönä, jotta 
palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti 
tarkistaa yhteensopivuuden omien 
ehtojensa ja edellytystensä kanssa. On 
tärkeää, että säilytyspalvelun tarjoajat 
arvioivat tällaisia sisältöä koskevia 
ilmoituksia ensisijaisuusperiaatteen 
mukaisesti ja antavat nopeaa palautetta 
siitä, mihin toimiin ilmoituksen perusteella 
on ryhdytty. Säilytyspalvelun tarjoaja tekee 
lopullisen päätöksen siitä, poistetaanko 
sisältö sen perusteella, että se ei ole 
yhteensopiva säilytyspalvelun tarjoajan 

(15) Toimivaltaisten viranomaisten tai 
Europolin antamat sisältöä koskevat 
ilmoitukset ovat tehokas ja nopea keino, 
joilla säilytyspalvelun tarjoajille voidaan 
ilmoittaa niiden palveluissa saatavilla 
olevasta tietynlaisesta sisällöstä. 
Poistamismääräysten lisäksi olisi oltava 
saatavilla mekanismi, jota olisi kehitettävä 
edelleen ja jolla säilytyspalvelun tarjoajille 
ilmoitetaan tiedoista, joita voidaan pitää 
terroristisena sisältönä, jotta 
palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti 
tarkistaa yhteensopivuuden omien 
ehtojensa ja edellytystensä kanssa. On 
tärkeää, että säilytyspalvelun tarjoajat 
arvioivat tällaisia sisältöä koskevia 
ilmoituksia ensisijaisuusperiaatteen 
mukaisesti ja antavat nopeaa palautetta 
siitä, mihin toimiin ilmoituksen perusteella 
on ryhdytty. Säilytyspalvelun tarjoaja tekee 
lopullisen päätöksen siitä, poistetaanko 
sisältö sen perusteella, että se ei ole 
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ehtojen ja edellytysten kanssa. Pantaessa 
täytäntöön tätä asetusta sisältöä koskevien 
ilmoitusten osalta Europolin toimeksianto, 
sellaisena kuin se on vahvistettuna 
asetuksessa (EU) 2016/79413, pysyy 
muuttumattomana.

yhteensopiva säilytyspalvelun tarjoajan 
ehtojen ja edellytysten kanssa. Pantaessa 
täytäntöön tätä asetusta sisältöä koskevien 
ilmoitusten osalta Europolin toimeksianto, 
sellaisena kuin se on vahvistettuna 
asetuksessa (EU) 2016/79413, pysyy 
muuttumattomana.

_________________ _________________
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä 
toukokuuta 2016, Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) 
sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 
2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 
2009/936/YOS ja 2009/968/YOS 
korvaamisesta ja kumoamisesta 
(EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä 
toukokuuta 2016, Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) 
sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 
2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 
2009/936/YOS ja 2009/968/YOS 
korvaamisesta ja kumoamisesta 
(EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

Or. en

Tarkistus 138
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Koska terroristisen sisällön 
tunnistamiselle ja poistamiselle on 
olemassa laaja-alainen ja kiireellinen 
tarve, oikeasuhteiset ennakoivat 
toimenpiteet, mukaan lukien 
automatisoitujen keinojen käyttö tietyissä 
tapauksissa, ovat olennainen tekijä 
terroristisen sisällön torjumiseksi 
verkossa. Voidakseen vähentää 
terroristisen sisällön saatavuutta 
palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi arvioitava ennakoiviin 
toimenpiteisiin ryhtymisen 
asianmukaisuutta riskeistä ja terroristisen 
sisällölle altistumisen tasosta riippuen 
sekä sen mukaan, millainen vaikutus 
niillä on kolmansien osapuolten 

Poistetaan.



PE636.146v02-00 100/142 AM\1177907FI.docx

FI

oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään 
yleiseen etuun. Näin ollen 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
määritettävä, mitä asianmukaisia, 
tehokkaita ja oikeasuhteisia ennakoivia 
toimenpiteitä olisi toteutettava. Tämän 
vaatimuksen ei pidä katsoa viittaavan 
yleiseen valvontavelvollisuuteen. 
Säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa 
arvioinnissa osoitus vähäisestä 
altistumisesta terroristiselle sisällölle.

Or. en

Tarkistus 139
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Koska terroristisen sisällön 
tunnistamiselle ja poistamiselle on 
olemassa laaja-alainen ja kiireellinen 
tarve, oikeasuhteiset ennakoivat 
toimenpiteet, mukaan lukien 
automatisoitujen keinojen käyttö tietyissä 
tapauksissa, ovat olennainen tekijä 
terroristisen sisällön torjumiseksi 
verkossa. Voidakseen vähentää 
terroristisen sisällön saatavuutta 
palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi arvioitava ennakoiviin 
toimenpiteisiin ryhtymisen 
asianmukaisuutta riskeistä ja terroristisen 
sisällölle altistumisen tasosta riippuen 
sekä sen mukaan, millainen vaikutus 
niillä on kolmansien osapuolten 
oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään 
yleiseen etuun. Näin ollen 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
määritettävä, mitä asianmukaisia, 
tehokkaita ja oikeasuhteisia ennakoivia 

Poistetaan.
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toimenpiteitä olisi toteutettava. Tämän 
vaatimuksen ei pidä katsoa viittaavan 
yleiseen valvontavelvollisuuteen. 
Säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa 
arvioinnissa osoitus vähäisestä 
altistumisesta terroristiselle sisällölle.

Or. en

Tarkistus 140
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Koska terroristisen sisällön 
tunnistamiselle ja poistamiselle on 
olemassa laaja-alainen ja kiireellinen 
tarve, oikeasuhteiset ennakoivat 
toimenpiteet, mukaan lukien 
automatisoitujen keinojen käyttö tietyissä 
tapauksissa, ovat olennainen tekijä 
terroristisen sisällön torjumiseksi 
verkossa. Voidakseen vähentää 
terroristisen sisällön saatavuutta 
palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi arvioitava ennakoiviin 
toimenpiteisiin ryhtymisen 
asianmukaisuutta riskeistä ja terroristisen 
sisällölle altistumisen tasosta riippuen 
sekä sen mukaan, millainen vaikutus 
niillä on kolmansien osapuolten 
oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään 
yleiseen etuun. Näin ollen 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
määritettävä, mitä asianmukaisia, 
tehokkaita ja oikeasuhteisia ennakoivia 
toimenpiteitä olisi toteutettava. Tämän 
vaatimuksen ei pidä katsoa viittaavan 
yleiseen valvontavelvollisuuteen. 
Säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 

(16) Säilytyspalvelun tarjoajat voivat 
asianmukaisessa tapauksessa toteuttaa 
vapaaehtoisia lisätoimenpiteitä 
palvelujensa suojaamiseksi terroristisen 
sisällön levittämiseltä. Näiden 
toimenpiteiden olisi oltava tehokkaita ja 
oikeasuhteisia ja niissä olisi otettava 
huomioon terroristiselle sisällölle 
altistumisen riski ja taso, kiinnittäen 
erityistä huomiota käyttäjien 
perusoikeuksiin ja sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden 
perustavanlaatuiseen merkitykseen 
avoimessa ja demokraattisessa 
yhteiskunnassa. Tämän vaatimuksen ei 
pidä katsoa viittaavan yleiseen 
valvontavelvollisuuteen. Säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa 
arvioinnissa osoitus vähäisestä 
altistumisesta terroristiselle sisällölle.
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ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa 
arvioinnissa osoitus vähäisestä 
altistumisesta terroristiselle sisällölle.

Or. en

Tarkistus 141
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Koska terroristisen sisällön 
tunnistamiselle ja poistamiselle on 
olemassa laaja-alainen ja kiireellinen tarve, 
oikeasuhteiset ennakoivat toimenpiteet, 
mukaan lukien automatisoitujen keinojen 
käyttö tietyissä tapauksissa, ovat 
olennainen tekijä terroristisen sisällön 
torjumiseksi verkossa. Voidakseen 
vähentää terroristisen sisällön saatavuutta 
palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi arvioitava ennakoiviin toimenpiteisiin 
ryhtymisen asianmukaisuutta riskeistä ja 
terroristisen sisällölle altistumisen tasosta 
riippuen sekä sen mukaan, millainen 
vaikutus niillä on kolmansien osapuolten 
oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään 
yleiseen etuun. Näin ollen säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi määritettävä, mitä 
asianmukaisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia 
ennakoivia toimenpiteitä olisi toteutettava. 
Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa 
viittaavan yleiseen 
valvontavelvollisuuteen. Säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa 
arvioinnissa osoitus vähäisestä 
altistumisesta terroristiselle sisällölle.

(16) Koska terroristisen sisällön 
tunnistamiselle ja poistamiselle on 
olemassa laaja-alainen ja kiireellinen tarve, 
oikeasuhteiset ennakoivat toimenpiteet, 
mukaan lukien automatisoitujen keinojen 
käyttö tietyissä tapauksissa, ovat 
olennainen tekijä terroristisen sisällön 
torjumiseksi verkossa. Voidakseen 
vähentää terroristisen sisällön saatavuutta 
palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi vapaaehtoispohjalta arvioitava 
ennakoiviin toimenpiteisiin ryhtymisen 
asianmukaisuutta riskeistä ja terroristisen 
sisällölle altistumisen tasosta riippuen sekä 
sen mukaan, millainen vaikutus niillä on 
kolmansien osapuolten oikeuksiin ja 
tietojen saantiin liittyvään yleiseen etuun. 
Näin ollen säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
jäsenvaltioiden avulla määritettävä, mitä 
asianmukaisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia 
ennakoivia toimenpiteitä olisi toteutettava. 
Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa 
viittaavan yleiseen 
valvontavelvollisuuteen. Säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa 
arvioinnissa osoitus vähäisestä 
altistumisesta terroristiselle sisällölle eikä 
sitä pitäisi tästä syystä kattaa 6 artiklassa.

Or. en
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Tarkistus 142
Caterina Chinnici

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Koska terroristisen sisällön 
tunnistamiselle ja poistamiselle on 
olemassa laaja-alainen ja kiireellinen tarve, 
oikeasuhteiset ennakoivat toimenpiteet, 
mukaan lukien automatisoitujen keinojen 
käyttö tietyissä tapauksissa, ovat 
olennainen tekijä terroristisen sisällön 
torjumiseksi verkossa. Voidakseen 
vähentää terroristisen sisällön saatavuutta 
palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi arvioitava ennakoiviin toimenpiteisiin 
ryhtymisen asianmukaisuutta riskeistä ja 
terroristisen sisällölle altistumisen tasosta 
riippuen sekä sen mukaan, millainen 
vaikutus niillä on kolmansien osapuolten 
oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään 
yleiseen etuun. Näin ollen säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi määritettävä, mitä 
asianmukaisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia 
ennakoivia toimenpiteitä olisi toteutettava. 
Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa 
viittaavan yleiseen 
valvontavelvollisuuteen. Säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa 
arvioinnissa osoitus vähäisestä 
altistumisesta terroristiselle sisällölle.

(16) Koska terroristisen sisällön 
tunnistamiselle ja poistamiselle on 
olemassa laaja-alainen ja kiireellinen tarve, 
oikeasuhteiset ennakoivat toimenpiteet, 
mukaan lukien automatisoitujen keinojen 
käyttö tietyissä tapauksissa, ovat 
olennainen tekijä terroristisen sisällön 
torjumiseksi verkossa. Voidakseen 
vähentää terroristisen sisällön saatavuutta 
palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi arvioitava ennakoiviin toimenpiteisiin 
ryhtymisen asianmukaisuutta riskeistä ja 
terroristisen sisällölle altistumisen tasosta 
riippuen sekä sen mukaan, millainen 
vaikutus niillä on kolmansien osapuolten 
oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään 
yleiseen etuun. Näin ollen säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi määritettävä, mitä 
asianmukaisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia 
ennakoivia toimenpiteitä olisi toteutettava. 
Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa 
viittaavan yleiseen 
valvontavelvollisuuteen. Säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa 
arvioinnissa osoitus vähäisestä 
altistumisesta terroristiselle sisällölle. 
Ennakoivilla toimenpiteillä olisi 
annettava käyttäjille mahdollisuus 
merkitä verkossa oleva terroristinen 
sisältö ja kannustettava palveluntarjoajia 
ottamaan käyttöön asianmukaisia 
valmiuksia, jotta ne voivat vastaanottaa, 
tarkastella ja käsitellä merkittyä sisältöä 
sekä vastata siihen.

Or. en
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Tarkistus 143
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Koska terroristisen sisällön 
tunnistamiselle ja poistamiselle on 
olemassa laaja-alainen ja kiireellinen 
tarve, oikeasuhteiset ennakoivat 
toimenpiteet, mukaan lukien 
automatisoitujen keinojen käyttö tietyissä 
tapauksissa, ovat olennainen tekijä 
terroristisen sisällön torjumiseksi 
verkossa. Voidakseen vähentää 
terroristisen sisällön saatavuutta 
palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi arvioitava ennakoiviin toimenpiteisiin 
ryhtymisen asianmukaisuutta riskeistä ja 
terroristisen sisällölle altistumisen tasosta 
riippuen sekä sen mukaan, millainen 
vaikutus niillä on kolmansien osapuolten 
oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään 
yleiseen etuun. Näin ollen säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi määritettävä, mitä 
asianmukaisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia 
ennakoivia toimenpiteitä olisi toteutettava. 
Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa 
viittaavan yleiseen 
valvontavelvollisuuteen. Säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa 
arvioinnissa osoitus vähäisestä 
altistumisesta terroristiselle sisällölle.

(16) Valtaosa säilytyspalvelun 
tarjoajista ei koskaan altistu laittomalle 
terroristiselle sisällölle. Koska 
laajamittaisen terroristisen sisällön 
tehokas tunnistaminen ja poistaminen on 
monimutkaista ja koska sillä voi olla 
vaikutuksia perusoikeuksiin, 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka ovat 
saaneet huomattavan määrän 
riitauttamattomia poistamismääräyksiä, 
voisivat soveltaa 
huolellisuusvelvollisuuksia, jotka 
ulottuvat pidemmälle kuin pelkkään 
laittoman terroristisen sisällön 
poistamiseen verkossa sen jälkeen, kun 
toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet 
poistamismääräykset. Näiden 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi arvioitava 
lisätoimenpiteisiin ryhtymisen 
asianmukaisuutta riskeistä ja terroristisen 
sisällölle altistumisen tasosta riippuen sekä 
sen mukaan, millainen vaikutus niillä on 
kolmansien osapuolten oikeuksiin ja 
tietojen saantiin liittyvään yleiseen etuun. 
Näin ollen näiden säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi toteutettava ainoastaan 
asianmukaisia, tehokkaita, välttämättömiä 
ja oikeasuhteisia lisätoimenpiteitä. Tämän 
vaatimuksen ei pidä katsoa viittaavan 
yleiseen valvontavelvollisuuteen. 
Säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen 
Europolin poistamismääräysten ja sisältöä 
koskevien ilmoitusten puuttuminen on 
tällaisessa arvioinnissa osoitus vähäisestä 
altistumisesta terroristiselle sisällölle.

Or. en
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Tarkistus 144
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Koska terroristisen sisällön 
tunnistamiselle ja poistamiselle on 
olemassa laaja-alainen ja kiireellinen tarve, 
oikeasuhteiset ennakoivat toimenpiteet, 
mukaan lukien automatisoitujen keinojen 
käyttö tietyissä tapauksissa, ovat 
olennainen tekijä terroristisen sisällön 
torjumiseksi verkossa. Voidakseen 
vähentää terroristisen sisällön saatavuutta 
palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi arvioitava ennakoiviin toimenpiteisiin 
ryhtymisen asianmukaisuutta riskeistä ja 
terroristisen sisällölle altistumisen tasosta 
riippuen sekä sen mukaan, millainen 
vaikutus niillä on kolmansien osapuolten 
oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään 
yleiseen etuun. Näin ollen säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi määritettävä, mitä 
asianmukaisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia 
ennakoivia toimenpiteitä olisi toteutettava. 
Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa 
viittaavan yleiseen 
valvontavelvollisuuteen. Säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa 
arvioinnissa osoitus vähäisestä 
altistumisesta terroristiselle sisällölle.

(16) Koska terroristisen sisällön 
tunnistamiselle ja poistamiselle on 
olemassa laaja-alainen ja kiireellinen tarve, 
oikeasuhteiset ennakoivat toimenpiteet, 
mukaan lukien automatisoitujen keinojen 
käyttö tietyissä tapauksissa, ovat 
olennainen tekijä terroristisen sisällön 
torjumiseksi verkossa. Voidakseen 
vähentää terroristisen sisällön saatavuutta 
palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi arvioitava ennakoiviin toimenpiteisiin 
ryhtymisen asianmukaisuutta riskeistä ja 
terroristisen sisällölle altistumisen tasosta 
riippuen sekä sen mukaan, millainen 
vaikutus niillä on kolmansien osapuolten 
oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään 
yleiseen etuun. Näin ollen säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi yhteistyöhön ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoon perustuen 
määritettävä, mitä asianmukaisia, 
tehokkaita ja oikeasuhteisia ennakoivia 
toimenpiteitä olisi toteutettava. Tämän 
vaatimuksen ei pidä katsoa viittaavan 
yleiseen valvontavelvollisuuteen. 
Säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa 
arvioinnissa osoitus vähäisestä 
altistumisesta terroristiselle sisällölle.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Koska terroristisen sisällön 
tunnistamiselle ja poistamiselle on 
olemassa laaja-alainen ja kiireellinen tarve, 
oikeasuhteiset ennakoivat toimenpiteet, 
mukaan lukien automatisoitujen keinojen 
käyttö tietyissä tapauksissa, ovat 
olennainen tekijä terroristisen sisällön 
torjumiseksi verkossa. Voidakseen 
vähentää terroristisen sisällön saatavuutta 
palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi arvioitava ennakoiviin toimenpiteisiin 
ryhtymisen asianmukaisuutta riskeistä ja 
terroristisen sisällölle altistumisen tasosta 
riippuen sekä sen mukaan, millainen 
vaikutus niillä on kolmansien osapuolten 
oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään 
yleiseen etuun. Näin ollen säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi määritettävä, mitä 
asianmukaisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia 
ennakoivia toimenpiteitä olisi toteutettava. 
Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa 
viittaavan yleiseen 
valvontavelvollisuuteen. Säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa 
arvioinnissa osoitus vähäisestä 
altistumisesta terroristiselle sisällölle.

(16) Koska terroristisen sisällön 
tunnistamiselle ja poistamiselle on 
olemassa laaja-alainen ja kiireellinen tarve, 
oikeasuhteisia ennakoivia toimenpiteitä 
voidaan käyttää terroristisen sisällön 
torjumiseksi verkossa. Voidakseen 
vähentää terroristisen sisällön saatavuutta 
palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi arvioitava ennakoiviin toimenpiteisiin 
ryhtymisen asianmukaisuutta riskeistä ja 
terroristisen sisällölle altistumisen tasosta 
riippuen sekä sen mukaan, millainen 
vaikutus niillä on kolmansien osapuolten 
oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään 
yleiseen etuun. Näin ollen säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi määritettävä, mitä 
asianmukaisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia 
ennakoivia toimenpiteitä olisi toteutettava. 
Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa 
viittaavan yleiseen 
valvontavelvollisuuteen. Säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten puuttuminen on 
tällaisessa arvioinnissa osoitus vähäisestä 
altistumisesta terroristiselle sisällölle. 
Tässä asetuksessa säilytyspalvelujen 
tarjoajia ei velvoiteta toteuttamaan 
ennakoivia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 146
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ottaessaan käyttöön ennakoivia 
toimenpiteitä säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet 

(17) Ottaessaan käyttöön 
lisätoimenpiteitä säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi varmistettava, että 
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sananvapauteen ja tiedonvälitykseen 
vapauteen, mukaan lukien vapaus 
vastaanottaa ja jakaa tietoa, säilyvät. Muun 
muassa henkilötietojen suojelusta 
annetussa lainsäädännössä vahvistettujen 
vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi soveltuvin osin noudatettava 
due diligence -vaatimuksia ja otettava 
käyttöön suojatoimia, erityisesti ihmisen 
suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, 
sellaisten tahattomien ja erheellisten 
päätösten välttämiseksi, jotka johtavat 
muun kuin terroristisen sisällön 
poistamiseen. Tämä on erityisen tärkeää 
silloin, kun säilytyspalvelun tarjoajat 
käyttävät automatisoituja keinoja 
terroristisen sisällön tunnistamiseen. 
Automatisoitujen keinojen käyttöä 
koskevia päätöksiä – niin säilytyspalvelun 
tarjoajien itsensä tekemiä kuin 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
tehtyjä – olisi arvioitava käytettävän 
teknologian luotettavuus ja päätöksistä 
perusoikeuksille aiheutuvat vaikutukset 
huomioiden.

käyttäjien oikeudet sananvapauteen ja 
tiedonvälitykseen vapauteen, mukaan 
lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, 
säilyvät. Muun muassa henkilötietojen 
suojelusta annetussa lainsäädännössä 
vahvistettujen vaatimusten lisäksi 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi soveltuvin 
osin noudatettava due diligence -
vaatimuksia ja otettava käyttöön 
suojatoimia, erityisesti ihmisen suorittamia 
valvonta- ja tarkistustoimia, sellaisten 
tahattomien ja erheellisten päätösten 
välttämiseksi, jotka johtavat muun kuin 
laittoman terroristisen sisällön 
poistamiseen. Tämä on erityisen tärkeää 
silloin, kun säilytyspalvelun tarjoajat 
käyttävät automatisoituja keinoja 
terroristisen sisällön tunnistamiseen. 
Automatisoitujen keinojen käyttöä 
koskevia päätöksiä – niin säilytyspalvelun 
tarjoajien itsensä tekemiä kuin 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
tehtyjä – olisi arvioitava käytettävän 
teknologian luotettavuus ja päätöksistä 
perusoikeuksille aiheutuvat vaikutukset 
huomioiden. Terroristisen audio- ja 
videosisällön ”hash-tunnisteita” sisältävät 
yksityiset tietokannat, jotka määritellään 
yhteisön suuntaviivoissa tai kyseisten 
yritysten palveluehdoissa, olisi asetettava 
riippumattomien kolmansien osapuolten 
saataville sellaisten tahattomien ja 
erheellisten päätösten välttämiseksi, jotka 
johtavat muun kuin laittoman 
terroristisen sisällön poistamiseen.

Or. en

Perustelu

Automaattiset ennakoivat toimenpiteet edellyttävät väitetysti terroristisen sisällön tietokantaa. 
Tärkein tällaisen sisällön tietokanta on nykyään Facebookin omistuksessa, ja sitä käyttävät 
kaikki suuret teknologiayritykset. Sisältö on merkitty terroristiseksi yrityksen palveluehtojen 
perusteella, ei oikeudellisen normin perusteella. Riippumattomat ulkoiset toimijat eivät tällä 
hetkellä pysty valvomaan tietokannan sisältöä, mikä on hyvin ongelmallista tietokannan 
sisällön laadun arvioinnin kannalta.
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Tarkistus 147
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ottaessaan käyttöön ennakoivia 
toimenpiteitä säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet 
sananvapauteen ja tiedonvälitykseen 
vapauteen, mukaan lukien vapaus 
vastaanottaa ja jakaa tietoa, säilyvät. Muun 
muassa henkilötietojen suojelusta 
annetussa lainsäädännössä vahvistettujen 
vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi soveltuvin osin 
noudatettava due diligence -vaatimuksia ja 
otettava käyttöön suojatoimia, erityisesti 
ihmisen suorittamia valvonta- ja 
tarkistustoimia, sellaisten tahattomien ja 
erheellisten päätösten välttämiseksi, jotka 
johtavat muun kuin terroristisen sisällön 
poistamiseen. Tämä on erityisen tärkeää 
silloin, kun säilytyspalvelun tarjoajat 
käyttävät automatisoituja keinoja 
terroristisen sisällön tunnistamiseen. 
Automatisoitujen keinojen käyttöä 
koskevia päätöksiä – niin säilytyspalvelun 
tarjoajien itsensä tekemiä kuin 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
tehtyjä – olisi arvioitava käytettävän 
teknologian luotettavuus ja päätöksistä 
perusoikeuksille aiheutuvat vaikutukset 
huomioiden.

(17) Jos säilytyspalvelun tarjoajat 
päättävät ottaa käyttöön ennakoivia 
toimenpiteitä, säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet 
sananvapauteen ja tiedonvälitykseen 
vapauteen, mukaan lukien vapaus 
vastaanottaa ja jakaa tietoa, taataan. 
Niiden olisi tämän vuoksi toteutettava ja 
julkistettava riskinarviointi, joka koskee 
terroristiselle sisällölle altistumisen tasoa 
ja joka perustuu myös vastaanotettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten määrään, ja laadittava 
korjaava toimintasuunnitelma 
terroristisen sisällön torjumiseksi 
suhteessa määritettyyn riskitasoon. Muun 
muassa henkilötietojen suojelusta 
annetussa lainsäädännössä vahvistettujen 
vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi noudatettava due diligence -
vaatimuksia ja otettava käyttöön 
suojatoimia, erityisesti ihmisen suorittamia 
valvonta- ja tarkistustoimia, sellaisten 
tahattomien ja erheellisten päätösten 
välttämiseksi, jotka johtavat muun kuin 
laittoman terroristisen sisällön 
poistamiseen. Tämä on erityisen tärkeää 
silloin, kun säilytyspalvelun tarjoajat 
käyttävät automatisoituja keinoja 
terroristisen sisällön tunnistamiseen. 
Säilytyspalvelujen tarjoajan tekemiä 
automatisoitujen keinojen käyttöä koskevia 
päätöksiä olisi arvioitava käytettävän 
teknologian luotettavuus ja päätöksistä 
perusoikeuksille aiheutuvat vaikutukset 
huomioiden.

Or. en
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Tarkistus 148
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ottaessaan käyttöön ennakoivia 
toimenpiteitä säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet 
sananvapauteen ja tiedonvälitykseen 
vapauteen, mukaan lukien vapaus 
vastaanottaa ja jakaa tietoa, säilyvät. Muun 
muassa henkilötietojen suojelusta 
annetussa lainsäädännössä vahvistettujen 
vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi soveltuvin osin 
noudatettava due diligence -vaatimuksia ja 
otettava käyttöön suojatoimia, erityisesti 
ihmisen suorittamia valvonta- ja 
tarkistustoimia, sellaisten tahattomien ja 
erheellisten päätösten välttämiseksi, jotka 
johtavat muun kuin terroristisen sisällön 
poistamiseen. Tämä on erityisen tärkeää 
silloin, kun säilytyspalvelun tarjoajat 
käyttävät automatisoituja keinoja 
terroristisen sisällön tunnistamiseen. 
Automatisoitujen keinojen käyttöä 
koskevia päätöksiä – niin säilytyspalvelun 
tarjoajien itsensä tekemiä kuin 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
tehtyjä – olisi arvioitava käytettävän 
teknologian luotettavuus ja päätöksistä 
perusoikeuksille aiheutuvat vaikutukset 
huomioiden.

(17) Ottaessaan käyttöön ennakoivia 
toimenpiteitä säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet 
sananvapauteen ja tiedonvälitykseen 
vapauteen, mukaan lukien vapaus 
vastaanottaa ja jakaa tietoa, säilyvät. Muun 
muassa henkilötietojen suojelusta 
annetussa lainsäädännössä vahvistettujen 
vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi noudatettava due diligence -
vaatimuksia ja otettava käyttöön 
suojatoimia, erityisesti ihmisen suorittamia 
valvonta- ja tarkistustoimia, ainakin 
silloin, kun sisältöä poistetaan 
ensimmäisen kerran, sellaisten 
tahattomien ja erheellisten päätösten 
välttämiseksi, jotka johtavat muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen. Tämä 
on erityisen tärkeää silloin, kun 
säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät 
automatisoituja keinoja terroristisen 
sisällön tunnistamiseen tai poistamiseen. 
Automatisoitujen keinojen käyttöä 
koskevia päätöksiä – niin säilytyspalvelun 
tarjoajien itsensä tekemiä kuin 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
tehtyjä – olisi arvioitava käytettävän 
teknologian luotettavuus ja päätöksistä 
perusoikeuksille aiheutuvat vaikutukset 
huomioiden. Automatisoitujen keinojen 
käyttöä terroristisen sisällön poistamiseen 
olisi rajoitettava koskemaan ainoastaan 
sellaisen sisällön toistamista, jonka 
ihminen on jo ainakin kerran tarkastanut 
ja poistanut.

Or. en
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Tarkistus 149
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ottaessaan käyttöön ennakoivia 
toimenpiteitä säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet 
sananvapauteen ja tiedonvälitykseen 
vapauteen, mukaan lukien vapaus 
vastaanottaa ja jakaa tietoa, säilyvät. Muun 
muassa henkilötietojen suojelusta 
annetussa lainsäädännössä vahvistettujen 
vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi soveltuvin osin noudatettava 
due diligence -vaatimuksia ja otettava 
käyttöön suojatoimia, erityisesti ihmisen 
suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, 
sellaisten tahattomien ja erheellisten 
päätösten välttämiseksi, jotka johtavat 
muun kuin terroristisen sisällön 
poistamiseen. Tämä on erityisen tärkeää 
silloin, kun säilytyspalvelun tarjoajat 
käyttävät automatisoituja keinoja 
terroristisen sisällön tunnistamiseen. 
Automatisoitujen keinojen käyttöä 
koskevia päätöksiä – niin säilytyspalvelun 
tarjoajien itsensä tekemiä kuin 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
tehtyjä – olisi arvioitava käytettävän 
teknologian luotettavuus ja päätöksistä 
perusoikeuksille aiheutuvat vaikutukset 
huomioiden.

(17) Ottaessaan käyttöön 
lisätoimenpiteitä säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi varmistettava, että 
käyttäjien oikeudet sananvapauteen ja 
tiedonvälitykseen vapauteen, mukaan 
lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa 
sekä yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa 
koskevat oikeudet, säilyvät. Muun muassa 
henkilötietojen suojelusta annetussa 
lainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
soveltuvin osin noudatettava due diligence 
-vaatimuksia ja otettava käyttöön 
suojatoimia, erityisesti ihmisen suorittamia 
valvonta- ja tarkistustoimia, sellaisten 
tahattomien ja erheellisten päätösten 
välttämiseksi, jotka johtavat muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen. Tämä 
on erityisen tärkeää silloin, kun 
säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät 
automatisoituja keinoja terroristisen 
sisällön tunnistamiseen. Luonnollisen 
henkilön olisi aina tehtävä lopullinen 
päätös sisällön poistamisesta tai siihen 
pääsyn estämisestä. Automatisoitujen 
keinojen käyttöä koskevia päätöksiä olisi 
arvioitava käytettävän teknologian 
luotettavuus ja päätöksistä perusoikeuksille 
aiheutuvat vaikutukset huomioiden. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi joka 
tapauksessa suoritettava perusoikeuksia 
koskeva tarkastus kaikille 
automatisoiduille keinoille, joita ne 
käyttävät terroristisen sisällön 
havaitsemiseksi.

Or. en
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Tarkistus 150
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ottaessaan käyttöön ennakoivia 
toimenpiteitä säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet 
sananvapauteen ja tiedonvälitykseen 
vapauteen, mukaan lukien vapaus 
vastaanottaa ja jakaa tietoa, säilyvät. Muun 
muassa henkilötietojen suojelusta 
annetussa lainsäädännössä vahvistettujen 
vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi soveltuvin osin 
noudatettava due diligence -vaatimuksia ja 
otettava käyttöön suojatoimia, erityisesti 
ihmisen suorittamia valvonta- ja 
tarkistustoimia, sellaisten tahattomien ja 
erheellisten päätösten välttämiseksi, jotka 
johtavat muun kuin terroristisen sisällön 
poistamiseen. Tämä on erityisen tärkeää 
silloin, kun säilytyspalvelun tarjoajat 
käyttävät automatisoituja keinoja 
terroristisen sisällön tunnistamiseen. 
Automatisoitujen keinojen käyttöä 
koskevia päätöksiä – niin säilytyspalvelun 
tarjoajien itsensä tekemiä kuin 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
tehtyjä – olisi arvioitava käytettävän 
teknologian luotettavuus ja päätöksistä 
perusoikeuksille aiheutuvat vaikutukset 
huomioiden.

(17) Täyttäessään 
huolellisuusvelvollisuutta säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi varmistettava, että 
käyttäjien oikeudet sananvapauteen ja 
vapauteen vastaanottaa ja jakaa tietoa 
säilyvät. Muun muassa henkilötietojen 
suojelusta ja yksityisyyden suojelusta 
annetussa lainsäädännössä vahvistettujen 
vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi noudatettava due diligence -
vaatimuksia ja otettava käyttöön 
suojatoimia, erityisesti ihmisen suorittamia 
valvonta- ja tarkistustoimia sekä 
toteutettujen toimien kausittaisia 
tarkastelutoimia, sellaisten tahattomien ja 
erheellisten käytäntöjen välttämiseksi, 
jotka johtavat muun kuin laittoman 
terroristisen sisällön poistamiseen. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi myös 
varmistettava, että huolellisuusvelvoitteen 
täyttämisestä ei aiheudu suhteettomia, 
syrjiviä, kohdentamattomia, epämääräisiä 
tai perusteettomia vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 151
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Ottaessaan käyttöön ennakoivia 
toimenpiteitä säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet 
sananvapauteen ja tiedonvälitykseen 
vapauteen, mukaan lukien vapaus 
vastaanottaa ja jakaa tietoa, säilyvät. Muun 
muassa henkilötietojen suojelusta 
annetussa lainsäädännössä vahvistettujen 
vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi soveltuvin osin noudatettava 
due diligence -vaatimuksia ja otettava 
käyttöön suojatoimia, erityisesti ihmisen 
suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, 
sellaisten tahattomien ja erheellisten 
päätösten välttämiseksi, jotka johtavat 
muun kuin terroristisen sisällön 
poistamiseen. Tämä on erityisen tärkeää 
silloin, kun säilytyspalvelun tarjoajat 
käyttävät automatisoituja keinoja 
terroristisen sisällön tunnistamiseen. 
Automatisoitujen keinojen käyttöä 
koskevia päätöksiä – niin säilytyspalvelun 
tarjoajien itsensä tekemiä kuin 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
tehtyjä – olisi arvioitava käytettävän 
teknologian luotettavuus ja päätöksistä 
perusoikeuksille aiheutuvat vaikutukset 
huomioiden.

(17) Ottaessaan käyttöön vapaaehtoisia 
ennakoivia toimenpiteitä säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi varmistettava, että 
käyttäjien oikeudet sananvapauteen ja 
tiedonvälitykseen vapauteen, mukaan 
lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, 
säilyvät. Muun muassa henkilötietojen 
suojelusta annetussa lainsäädännössä 
vahvistettujen vaatimusten lisäksi 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi soveltuvin 
osin noudatettava due diligence -
vaatimuksia ja otettava käyttöön 
suojatoimia, erityisesti ihmisen suorittamia 
valvonta- ja tarkistustoimia, sellaisten 
tahattomien ja erheellisten päätösten 
välttämiseksi, jotka johtavat muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen. Tämä 
on erityisen tärkeää silloin, kun 
säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät 
automatisoituja keinoja terroristisen 
sisällön tunnistamiseen. Automatisoitujen 
keinojen käyttöä koskevia päätöksiä – niin 
säilytyspalvelun tarjoajien itsensä tekemiä 
kuin toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä tehtyjä – olisi arvioitava 
käytettävän teknologian luotettavuus ja 
päätöksistä perusoikeuksille aiheutuvat 
vaikutukset huomioiden.

Or. en

Tarkistus 152
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 
terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, 

Poistetaan.
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toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille 
osoitettu poistamismääräys on lopullinen, 
raportoimaan toteuttamistaan 
ennakoivista toimenpiteistä. Ennakoivia 
toimenpiteitä ovat toimenpiteet, joilla 
estetään sellaisen terroristisen sisällön 
uudelleenlataaminen palveluun, joka on 
kertaalleen poistettu tai pääsy siihen on 
kertaalleen estetty poistamismääräyksen 
tai sisältöä koskevan ilmoituksen 
seurauksena, sekä sisällön vertaaminen 
sellaista julkista tai yksityistä työkalua 
vasten, joka sisältää terroristiseksi 
sisällöksi tunnistettua sisältöä. 
Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös 
hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä 
– joko markkinoilla saatavilla olevia tai 
säilytyspalvelun tarjoajan itsensä 
kehittämiä – uuden terroristisen sisällön 
tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi 
raportoitava käytössä olevista erityisistä 
ennakoivista toimenpiteistä, jotta 
toimivaltainen viranomainen voi arvioida, 
ovatko toimenpiteet tehokkaita ja 
oikeasuhteisia ja, jos käytössä on 
automaattisia keinoja, onko 
säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat 
valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- 
ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan 
toimenpiteiden tehokkuutta ja 
oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava huomioon 
asiaankuuluvat parametrit, joita ovat 
kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan 
taloudelliset valmiudet sekä 
palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön 
levittämiseen (esimerkiksi ottaen 
huomioon unionissa sijaitsevien 
käyttäjien lukumäärä).

Or. en
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Tarkistus 153
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 
terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille 
osoitettu poistamismääräys on lopullinen, 
raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista 
toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä 
ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen 
terroristisen sisällön uudelleenlataaminen 
palveluun, joka on kertaalleen poistettu 
tai pääsy siihen on kertaalleen estetty 
poistamismääräyksen tai sisältöä 
koskevan ilmoituksen seurauksena, sekä 
sisällön vertaaminen sellaista julkista tai 
yksityistä työkalua vasten, joka sisältää 
terroristiseksi sisällöksi tunnistettua 
sisältöä. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat 
myös hyödyntää luotettavia teknisiä 
työvälineitä – joko markkinoilla saatavilla 
olevia tai säilytyspalvelun tarjoajan 
itsensä kehittämiä – uuden terroristisen 
sisällön tunnistamiseen. 
Palveluntarjoajan olisi raportoitava 
käytössä olevista erityisistä ennakoivista 
toimenpiteistä, jotta toimivaltainen 
viranomainen voi arvioida, ovatko 
toimenpiteet tehokkaita ja oikeasuhteisia 
ja, jos käytössä on automaattisia keinoja, 
onko säilytyspalvelun tarjoajalla 
tarvittavat valmiudet ihmisen suorittamiin 
valvonta- ja tarkistustoimiin. 
Arvioidessaan toimenpiteiden tehokkuutta 
ja oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava huomioon 
asiaankuuluvat parametrit, joita ovat 
kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 
laittomalle terroristiselle sisällölle, 
ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin 
sisällöntarjoajien toiminnasta 
johtuneiden palvelujensa väärinkäytösten 
estämiseksi, toimivaltaisten viranomaisten 
olisi pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, 
joille osoitettu poistamismääräys on 
lopullinen, raportoimaan toteuttamistaan 
toimenpiteistä.
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poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan 
taloudelliset valmiudet sekä 
palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön 
levittämiseen (esimerkiksi ottaen 
huomioon unionissa sijaitsevien 
käyttäjien lukumäärä).

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 
terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille 
osoitettu poistamismääräys on lopullinen, 
raportoimaan toteuttamistaan 
ennakoivista toimenpiteistä. Ennakoivia 
toimenpiteitä ovat toimenpiteet, joilla 
estetään sellaisen terroristisen sisällön 
uudelleenlataaminen palveluun, joka on 
kertaalleen poistettu tai pääsy siihen on 
kertaalleen estetty poistamismääräyksen 
tai sisältöä koskevan ilmoituksen 
seurauksena, sekä sisällön vertaaminen 
sellaista julkista tai yksityistä työkalua 
vasten, joka sisältää terroristiseksi 
sisällöksi tunnistettua sisältöä. 
Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös 
hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä 
– joko markkinoilla saatavilla olevia tai 
säilytyspalvelun tarjoajan itsensä 
kehittämiä – uuden terroristisen sisällön 
tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi 
raportoitava käytössä olevista erityisistä 

(18) Palveluntarjoajan olisi raportoitava 
käytössä olevista erityisistä ennakoivista 
toimenpiteistä, jotta toimivaltainen 
viranomainen voi arvioida, ovatko 
toimenpiteet tehokkaita ja oikeasuhteisia 
ja, jos käytössä on automaattisia keinoja, 
onko säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat 
valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- 
ja tarkistustoimiin. Säilytyspalvelun 
tarjoajan olisi erityisesti annettava 
toimivaltaisille viranomaisille kaikki 
tarvittavat tiedot käytetyistä 
automaattisista keinoista, joiden avulla on 
mahdollista toteuttaa välineiden 
tehokkuutta koskevia perusteellisia 
julkisia valvontatoimia ja varmistaa, että 
viimeksi mainitut eivät johda syrjiviin, 
kohdentamattomiin, epämääräisiin tai 
perusteettomiin tuloksiin.
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ennakoivista toimenpiteistä, jotta 
toimivaltainen viranomainen voi arvioida, 
ovatko toimenpiteet tehokkaita ja 
oikeasuhteisia ja, jos käytössä on 
automaattisia keinoja, onko 
säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat 
valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- 
ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan 
toimenpiteiden tehokkuutta ja 
oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava huomioon 
asiaankuuluvat parametrit, joita ovat 
kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan 
taloudelliset valmiudet sekä 
palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön 
levittämiseen (esimerkiksi ottaen 
huomioon unionissa sijaitsevien 
käyttäjien lukumäärä).

Or. en

Tarkistus 155
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 
terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille 
osoitettu poistamismääräys on lopullinen, 
raportoimaan toteuttamistaan 
ennakoivista toimenpiteistä. Ennakoivia 
toimenpiteitä ovat toimenpiteet, joilla 
estetään sellaisen terroristisen sisällön 
uudelleenlataaminen palveluun, joka on 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 
terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
palvelujensa väärinkäytöksiin 
puuttumiseksi, toimivaltaiset viranomaiset 
voivat suosittaa, että säilytyspalvelun 
tarjoajat, joille on osoitettu merkittävä 
määrä poistamismääräyksiä, joista on 
tullut lopullisia, toteuttavat 
lisätoimenpiteitä. Niitä ovat toimenpiteet, 
joilla hyödynnetään luotettavia teknisiä 
työvälineitä uuden terroristisen sisällön 
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kertaalleen poistettu tai pääsy siihen on 
kertaalleen estetty poistamismääräyksen 
tai sisältöä koskevan ilmoituksen 
seurauksena, sekä sisällön vertaaminen 
sellaista julkista tai yksityistä työkalua 
vasten, joka sisältää terroristiseksi 
sisällöksi tunnistettua sisältöä. 
Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös 
hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä 
– joko markkinoilla saatavilla olevia tai 
säilytyspalvelun tarjoajan itsensä 
kehittämiä – uuden terroristisen sisällön 
tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi 
raportoitava käytössä olevista erityisistä 
ennakoivista toimenpiteistä, jotta 
toimivaltainen viranomainen voi arvioida, 
ovatko toimenpiteet tehokkaita ja 
oikeasuhteisia ja, jos käytössä on 
automaattisia keinoja, onko 
säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat 
valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- 
ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan 
toimenpiteiden tehokkuutta ja 
oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava huomioon 
asiaankuuluvat parametrit, joita ovat 
kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan 
taloudelliset valmiudet sekä 
palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen 
(esimerkiksi ottaen huomioon unionissa 
sijaitsevien käyttäjien lukumäärä).

havaitsemiseen ja tunnistamiseen, joskin 
luonnollisen henkilön olisi tällöin tehtävä 
lopullinen päätös poistamisesta tai pääsyn 
estämisestä. Arvioidessaan toimenpiteiden 
tehokkuutta ja oikeasuhteisuutta 
toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava 
huomioon asiaankuuluvat parametrit, joita 
ovat kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten lukumäärä, 
palveluntarjoajan taloudelliset valmiudet 
sekä palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen 
(esimerkiksi ottaen huomioon unionissa 
sijaitsevien käyttäjien lukumäärä).

Or. en

Tarkistus 156
Caterina Chinnici

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 
terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille 
osoitettu poistamismääräys on lopullinen, 
raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista 
toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä 
ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen 
terroristisen sisällön uudelleenlataaminen 
palveluun, joka on kertaalleen poistettu tai 
pääsy siihen on kertaalleen estetty 
poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan 
ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön 
vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä 
työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi 
sisällöksi tunnistettua sisältöä. 
Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös 
hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä 
– joko markkinoilla saatavilla olevia tai 
säilytyspalvelun tarjoajan itsensä 
kehittämiä – uuden terroristisen sisällön 
tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi 
raportoitava käytössä olevista erityisistä 
ennakoivista toimenpiteistä, jotta 
toimivaltainen viranomainen voi arvioida, 
ovatko toimenpiteet tehokkaita ja 
oikeasuhteisia ja, jos käytössä on 
automaattisia keinoja, onko 
säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat 
valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- 
ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan 
toimenpiteiden tehokkuutta ja 
oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava huomioon 
asiaankuuluvat parametrit, joita ovat 
kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan 
taloudelliset valmiudet sekä 
palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen 
(esimerkiksi ottaen huomioon unionissa 
sijaitsevien käyttäjien lukumäärä).

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 
terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille 
osoitettu poistamismääräys on lopullinen, 
raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista 
toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä 
ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen 
terroristisen sisällön uudelleenlataaminen 
palveluun, joka on kertaalleen poistettu tai 
pääsy siihen on kertaalleen estetty 
poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan 
ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön 
vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä 
työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi 
sisällöksi tunnistettua sisältöä. 
Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös 
hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä 
– joko markkinoilla saatavilla olevia tai 
säilytyspalvelun tarjoajan itsensä 
kehittämiä – uuden terroristisen sisällön 
tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi 
raportoitava käytössä olevista erityisistä 
ennakoivista toimenpiteistä, jotta 
toimivaltainen viranomainen voi arvioida, 
ovatko toimenpiteet tehokkaita ja 
oikeasuhteisia ja, jos käytössä on 
automaattisia keinoja, onko 
säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat 
valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- 
ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan 
toimenpiteiden tehokkuutta ja 
oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava huomioon 
asiaankuuluvat parametrit, joita ovat 
kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan 
taloudelliset valmiudet sekä 
palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen 
(esimerkiksi ottaen huomioon unionissa 
sijaitsevien käyttäjien lukumäärä). Pitkän 
aikavälin ennakoiviin toimenpiteisiin voi 
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sisältyä media- ja informaatiolukutaidon 
ja internetin käytön integrointi 
kansallisiin opetusohjelmiin, jotta 
annetaan nuorille kansalaisille välineet 
oppia, miten internetiä käytetään 
vastuullisesti, jotta estetään mahdolliset 
radikalisoitumisriskit.

Or. en

Tarkistus 157
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 
terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille 
osoitettu poistamismääräys on lopullinen, 
raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista 
toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä 
ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen 
terroristisen sisällön uudelleenlataaminen 
palveluun, joka on kertaalleen poistettu tai 
pääsy siihen on kertaalleen estetty 
poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan 
ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön 
vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä 
työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi 
sisällöksi tunnistettua sisältöä. 
Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös 
hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä 
– joko markkinoilla saatavilla olevia tai 
säilytyspalvelun tarjoajan itsensä 
kehittämiä – uuden terroristisen sisällön 
tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi 
raportoitava käytössä olevista erityisistä 
ennakoivista toimenpiteistä, jotta 
toimivaltainen viranomainen voi arvioida, 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka 
tarjoamiensa palvelujen luonteen vuoksi 
altistuvat terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pyydettävä näitä säilytyspalvelun tarjoajia, 
joille osoitettu poistamismääräys on 
lopullinen, raportoimaan toteuttamistaan 
ennakoivista toimenpiteistä. Ennakoivia 
toimenpiteitä ovat toimenpiteet, joilla 
estetään sellaisen terroristisen sisällön 
uudelleenilmestyminen palveluun, joka on 
kertaalleen poistettu tai pääsy siihen on 
kertaalleen estetty poistamismääräyksen tai 
sisältöä koskevan ilmoituksen seurauksena, 
sekä sisällön vertaaminen sellaista julkista 
tai yksityistä työkalua vasten, joka sisältää 
terroristiseksi sisällöksi tunnistettua 
sisältöä. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat 
myös hyödyntää luotettavia teknisiä 
työvälineitä – joko markkinoilla saatavilla 
olevia tai säilytyspalvelun tarjoajan itsensä 
kehittämiä – uuden terroristisen sisällön 
tunnistamiseen. Arvioidessaan 
toimenpiteiden tehokkuutta ja 
oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 
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ovatko toimenpiteet tehokkaita ja 
oikeasuhteisia ja, jos käytössä on 
automaattisia keinoja, onko 
säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat 
valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- 
ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan 
toimenpiteiden tehokkuutta ja 
oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava huomioon 
asiaankuuluvat parametrit, joita ovat 
kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan 
taloudelliset valmiudet sekä 
palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen 
(esimerkiksi ottaen huomioon unionissa 
sijaitsevien käyttäjien lukumäärä).

viranomaisten olisi otettava huomioon 
asiaankuuluvat parametrit, joita ovat 
kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan 
taloudelliset valmiudet sekä 
palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen 
(esimerkiksi ottaen huomioon unionissa 
sijaitsevien käyttäjien lukumäärä).

Or. en

Tarkistus 158
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 
terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille 
osoitettu poistamismääräys on lopullinen, 
raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista 
toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä 
ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen 
terroristisen sisällön uudelleenlataaminen 
palveluun, joka on kertaalleen poistettu tai 
pääsy siihen on kertaalleen estetty 
poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan 
ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 
terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille 
osoitettu poistamismääräys on lopullinen, 
raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista 
toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä 
ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen 
terroristisen sisällön uudelleenlataaminen 
palveluun, joka on kertaalleen poistettu tai 
pääsy siihen on kertaalleen estetty 
poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan 
ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön 
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vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä 
työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi 
sisällöksi tunnistettua sisältöä. 
Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös 
hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä 
– joko markkinoilla saatavilla olevia tai 
säilytyspalvelun tarjoajan itsensä 
kehittämiä – uuden terroristisen sisällön 
tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi 
raportoitava käytössä olevista erityisistä 
ennakoivista toimenpiteistä, jotta 
toimivaltainen viranomainen voi arvioida, 
ovatko toimenpiteet tehokkaita ja 
oikeasuhteisia ja, jos käytössä on 
automaattisia keinoja, onko 
säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat 
valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- 
ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan 
toimenpiteiden tehokkuutta ja 
oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava huomioon 
asiaankuuluvat parametrit, joita ovat 
kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan 
taloudelliset valmiudet sekä 
palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen 
(esimerkiksi ottaen huomioon unionissa 
sijaitsevien käyttäjien lukumäärä).

vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä 
työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi 
sisällöksi tunnistettua sisältöä. 
Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös 
hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä 
– joko markkinoilla saatavilla olevia tai 
säilytyspalvelun tarjoajan itsensä 
kehittämiä – uuden terroristisen sisällön 
tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi 
raportoitava käytössä olevista erityisistä 
ennakoivista toimenpiteistä, jotta 
toimivaltainen viranomainen voi arvioida, 
ovatko toimenpiteet tehokkaita ja 
oikeasuhteisia ja, jos käytössä on 
automaattisia keinoja, onko 
säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat 
valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- 
ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan 
toimenpiteiden tehokkuutta ja 
oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava huomioon 
asiaankuuluvat parametrit, joita ovat 
kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan 
taloudelliset valmiudet sekä 
palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen 
(esimerkiksi ottaen huomioon unionissa 
sijaitsevien käyttäjien lukumäärä) samoin 
kuin säilytyspalvelun tarjoajan 
terroristiselle sisällölle altistumisen taso.

Or. en

Tarkistus 159
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 
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terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille 
osoitettu poistamismääräys on lopullinen, 
raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista 
toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä 
ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen 
terroristisen sisällön uudelleenlataaminen 
palveluun, joka on kertaalleen poistettu tai 
pääsy siihen on kertaalleen estetty 
poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan 
ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön 
vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä 
työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi 
sisällöksi tunnistettua sisältöä. 
Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös 
hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä 
– joko markkinoilla saatavilla olevia tai 
säilytyspalvelun tarjoajan itsensä 
kehittämiä – uuden terroristisen sisällön 
tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi 
raportoitava käytössä olevista erityisistä 
ennakoivista toimenpiteistä, jotta 
toimivaltainen viranomainen voi arvioida, 
ovatko toimenpiteet tehokkaita ja 
oikeasuhteisia ja, jos käytössä on 
automaattisia keinoja, onko 
säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat 
valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- 
ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan 
toimenpiteiden tehokkuutta ja 
oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava huomioon 
asiaankuuluvat parametrit, joita ovat 
kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan 
taloudelliset valmiudet sekä 
palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen 
(esimerkiksi ottaen huomioon unionissa 
sijaitsevien käyttäjien lukumäärä).

terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille 
osoitettu poistamismääräys on lopullinen, 
raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista 
toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä 
ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen 
terroristisen sisällön uudelleenlataaminen 
palveluun, joka on kertaalleen poistettu tai 
pääsy siihen on kertaalleen estetty 
poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan 
ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön 
vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä 
työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi 
sisällöksi tunnistettua sisältöä. 
Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös 
hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä 
– joko markkinoilla saatavilla olevia tai 
säilytyspalvelun tarjoajan itsensä 
kehittämiä – uuden terroristisen sisällön 
tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi 
raportoitava käytössä olevista erityisistä 
ennakoivista toimenpiteistä, jotta 
toimivaltainen viranomainen voi arvioida, 
ovatko toimenpiteet tehokkaita ja 
oikeasuhteisia ja, jos käytössä on 
automaattisia keinoja, onko 
säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat 
valmiudet ihmisen suorittamiin 
järjestelmällisiin valvonta- ja 
tarkistustoimiin sisällön poistamiseksi 
ensimmäisen kerran. Arvioidessaan 
toimenpiteiden tehokkuutta ja 
oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava huomioon 
asiaankuuluvat parametrit, joita ovat 
kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan 
taloudelliset valmiudet sekä 
palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen 
(esimerkiksi ottaen huomioon unionissa 
sijaitsevien käyttäjien lukumäärä).
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Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 
terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille 
osoitettu poistamismääräys on lopullinen, 
raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista 
toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä 
ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen 
terroristisen sisällön uudelleenlataaminen 
palveluun, joka on kertaalleen poistettu tai 
pääsy siihen on kertaalleen estetty 
poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan 
ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön 
vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä 
työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi 
sisällöksi tunnistettua sisältöä. 
Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös 
hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä 
– joko markkinoilla saatavilla olevia tai 
säilytyspalvelun tarjoajan itsensä 
kehittämiä – uuden terroristisen sisällön 
tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi 
raportoitava käytössä olevista erityisistä 
ennakoivista toimenpiteistä, jotta 
toimivaltainen viranomainen voi arvioida, 
ovatko toimenpiteet tehokkaita ja 
oikeasuhteisia ja, jos käytössä on 
automaattisia keinoja, onko 
säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat 
valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- 
ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan 
toimenpiteiden tehokkuutta ja 
oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 
terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille 
osoitettu poistamismääräys on lopullinen, 
raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista 
toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä 
ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen 
terroristisen sisällön uudelleenlataaminen 
palveluun, joka on kertaalleen poistettu tai 
pääsy siihen on kertaalleen estetty 
poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan 
ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön 
vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä 
työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi 
sisällöksi tunnistettua sisältöä. 
Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös 
hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä 
– joko markkinoilla saatavilla olevia tai 
säilytyspalvelun tarjoajan itsensä 
kehittämiä – uuden terroristisen sisällön 
tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi 
raportoitava käytössä olevista erityisistä 
ennakoivista toimenpiteistä, jotta 
toimivaltainen viranomainen voi arvioida, 
ovatko toimenpiteet tehokkaita ja 
oikeasuhteisia ja, jos käytössä on 
automaattisia keinoja, onko 
säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat 
valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- 
ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan 
toimenpiteiden tehokkuutta ja 
oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 
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viranomaisten olisi otettava huomioon 
asiaankuuluvat parametrit, joita ovat 
kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan 
taloudelliset valmiudet sekä 
palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen 
(esimerkiksi ottaen huomioon unionissa 
sijaitsevien käyttäjien lukumäärä).

viranomaisten olisi otettava huomioon 
asiaankuuluvat parametrit, joita ovat 
kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan 
koko ja taloudelliset valmiudet sekä 
palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen 
(esimerkiksi ottaen huomioon unionissa 
sijaitsevien käyttäjien lukumäärä).

Or. en

Tarkistus 161
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Pyynnön seurauksena 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava keskustelut säilytyspalvelun 
tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista 
toimenpiteistä, jotka olisi otettava 
käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi tarvittaessa määrättävä 
asianmukaisten, tehokkaiden ja 
oikeasuhteisten ennakoivien 
toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se 
katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat 
riittämättömiä riskeihin verrattuna. 
Tällaisia erityisiä ennakoivia 
toimenpiteitä määräävän päätöksen ei 
periaatteessa pitäisi johtaa yleisen 
valvontavelvollisuuden määräämiseen, 
sellaisena kuin se on vahvistettu 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön 
levittämiseen liittyy erityisen vakavia 
riskejä, toimivaltaisten viranomaisten 
tämän asetuksen perusteella tekemät 
päätökset voivat poiketa 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 

Poistetaan.
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1 kohdassa vahvistetusta 
lähestymistavasta tiettyjen kohdennettujen 
toimenpiteiden osalta, joiden 
hyväksyminen on tarpeen yleiseen 
turvallisuuteen liittyvistä pakottavista 
syistä. Ennen tällaisten päätösten 
tekemistä toimivaltaisen viranomaisen 
olisi löydettävä tasapaino yleisestä edusta 
johtuvien tavoitteiden ja niiden 
perusoikeuksien välillä, joita asia koskee, 
mukaan lukien erityisesti sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus sekä 
liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, ja 
esitettävä asianmukaiset perustelut.

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 162
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Pyynnön seurauksena 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava keskustelut säilytyspalvelun 
tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista 
toimenpiteistä, jotka olisi otettava 
käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi tarvittaessa määrättävä 
asianmukaisten, tehokkaiden ja 
oikeasuhteisten ennakoivien 
toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se 

Poistetaan.
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katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat 
riittämättömiä riskeihin verrattuna. 
Tällaisia erityisiä ennakoivia 
toimenpiteitä määräävän päätöksen ei 
periaatteessa pitäisi johtaa yleisen 
valvontavelvollisuuden määräämiseen, 
sellaisena kuin se on vahvistettu 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön 
levittämiseen liittyy erityisen vakavia 
riskejä, toimivaltaisten viranomaisten 
tämän asetuksen perusteella tekemät 
päätökset voivat poiketa 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa vahvistetusta 
lähestymistavasta tiettyjen kohdennettujen 
toimenpiteiden osalta, joiden 
hyväksyminen on tarpeen yleiseen 
turvallisuuteen liittyvistä pakottavista 
syistä. Ennen tällaisten päätösten 
tekemistä toimivaltaisen viranomaisen 
olisi löydettävä tasapaino yleisestä edusta 
johtuvien tavoitteiden ja niiden 
perusoikeuksien välillä, joita asia koskee, 
mukaan lukien erityisesti sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus sekä 
liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, ja 
esitettävä asianmukaiset perustelut.

Or. en

Tarkistus 163
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Pyynnön seurauksena 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava keskustelut säilytyspalvelun 
tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista 
toimenpiteistä, jotka olisi otettava 
käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi tarvittaessa määrättävä 

(19) Säilytyspalvelun tarjoajan 
toteuttamien toimenpiteiden ei pitäisi 
johtaa yleisen valvonnan määräämiseen, 
sellaisena kuin se on vahvistettu 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa. Ennen tällaisten päätösten 
tekemistä toimivaltaisen viranomaisen olisi 
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asianmukaisten, tehokkaiden ja 
oikeasuhteisten ennakoivien 
toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se 
katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat 
riittämättömiä riskeihin verrattuna. 
Tällaisia erityisiä ennakoivia 
toimenpiteitä määräävän päätöksen ei 
periaatteessa pitäisi johtaa yleisen 
valvontavelvollisuuden määräämiseen, 
sellaisena kuin se on vahvistettu 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön 
levittämiseen liittyy erityisen vakavia 
riskejä, toimivaltaisten viranomaisten 
tämän asetuksen perusteella tekemät 
päätökset voivat poiketa 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa vahvistetusta 
lähestymistavasta tiettyjen kohdennettujen 
toimenpiteiden osalta, joiden 
hyväksyminen on tarpeen yleiseen 
turvallisuuteen liittyvistä pakottavista 
syistä. Ennen tällaisten päätösten tekemistä 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
löydettävä tasapaino yleisestä edusta 
johtuvien tavoitteiden ja niiden 
perusoikeuksien välillä, joita asia koskee, 
mukaan lukien erityisesti sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus sekä 
liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, ja 
esitettävä asianmukaiset perustelut.

löydettävä tasapaino yleisestä edusta 
johtuvien tavoitteiden ja niiden 
perusoikeuksien välillä, joita asia koskee, 
mukaan lukien erityisesti sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus sekä 
liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, ja 
esitettävä asianmukaiset perustelut.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Pyynnön seurauksena 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava keskustelut säilytyspalvelun 
tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista 

(19) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava keskustelut säilytyspalvelun 
tarjoajan kanssa ennakoivista 
toimenpiteistä, jotka säilytyspalvelun 
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toimenpiteistä, jotka olisi otettava 
käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi tarvittaessa määrättävä 
asianmukaisten, tehokkaiden ja 
oikeasuhteisten ennakoivien 
toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se 
katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat 
riittämättömiä riskeihin verrattuna. 
Tällaisia erityisiä ennakoivia 
toimenpiteitä määräävän päätöksen ei 
periaatteessa pitäisi johtaa yleisen 
valvontavelvollisuuden määräämiseen, 
sellaisena kuin se on vahvistettu 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön 
levittämiseen liittyy erityisen vakavia 
riskejä, toimivaltaisten viranomaisten 
tämän asetuksen perusteella tekemät 
päätökset voivat poiketa 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa vahvistetusta 
lähestymistavasta tiettyjen kohdennettujen 
toimenpiteiden osalta, joiden 
hyväksyminen on tarpeen yleiseen 
turvallisuuteen liittyvistä pakottavista 
syistä. Ennen tällaisten päätösten 
tekemistä toimivaltaisen viranomaisen olisi 
löydettävä tasapaino yleisestä edusta 
johtuvien tavoitteiden ja niiden 
perusoikeuksien välillä, joita asia koskee, 
mukaan lukien erityisesti sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus sekä 
liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, ja 
esitettävä asianmukaiset perustelut.

tarjoaja on ottanut käyttöön. Tällaisen 
vuoropuhelun ei pitäisi johtaa yleisen 
valvontavelvollisuuden määräämiseen, 
sellaisena kuin se on vahvistettu 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa. Toimivaltaisen viranomaisen 
ja säilytyspalvelun tarjoajan olisi 
löydettävä tasapaino yleisestä edusta 
johtuvien tavoitteiden ja niiden 
perusoikeuksien välillä, joita asia koskee, 
mukaan lukien erityisesti oikeus 
sananvapauteen ja tiedonvälityksen 
vapauteen, oikeus yksityisyyteen sekä 
liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, ja 
esitettävä asianmukaiset perustelut.

Or. en

Tarkistus 165
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Pyynnön seurauksena (19) Suosituksen seurauksena 
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toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava keskustelut säilytyspalvelun 
tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista 
toimenpiteistä, jotka olisi otettava 
käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi tarvittaessa määrättävä 
asianmukaisten, tehokkaiden ja 
oikeasuhteisten ennakoivien 
toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se 
katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat 
riittämättömiä riskeihin verrattuna. 
Tällaisia erityisiä ennakoivia 
toimenpiteitä määräävän päätöksen ei 
periaatteessa pitäisi johtaa yleisen 
valvontavelvollisuuden määräämiseen, 
sellaisena kuin se on vahvistettu 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön 
levittämiseen liittyy erityisen vakavia 
riskejä, toimivaltaisten viranomaisten 
tämän asetuksen perusteella tekemät 
päätökset voivat poiketa 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa vahvistetusta 
lähestymistavasta tiettyjen kohdennettujen 
toimenpiteiden osalta, joiden 
hyväksyminen on tarpeen yleiseen 
turvallisuuteen liittyvistä pakottavista 
syistä. Ennen tällaisten päätösten 
tekemistä toimivaltaisen viranomaisen olisi 
löydettävä tasapaino yleisestä edusta 
johtuvien tavoitteiden ja niiden 
perusoikeuksien välillä, joita asia koskee, 
mukaan lukien erityisesti sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus sekä 
liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, ja 
esitettävä asianmukaiset perustelut.

toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava keskustelut säilytyspalvelun 
tarjoajan kanssa tarvittavista 
lisätoimenpiteistä, jotka olisi otettava 
käyttöön. Tällaisten toimenpiteiden ei 
pitäisi johtaa ladattua sisältöä koskevan 
yleisen valvontavelvollisuuden 
määräämiseen, sellaisena kuin se on 
vahvistettu direktiivin 2000/31/EY 
15 artiklan 1 kohdassa. Ennen tällaisten 
suositusten antamista toimivaltaisen 
viranomaisen olisi löydettävä tasapaino 
yleisestä edusta johtuvien tavoitteiden ja 
niiden perusoikeuksien välillä, joita asia 
koskee, mukaan lukien erityisesti 
sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, 
tiedotusvälineiden vapaus, oikeus 
yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan 
sekä liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, 
ja esitettävä asianmukaiset perustelut.

Or. en

Tarkistus 166
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Pyynnön seurauksena 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava keskustelut säilytyspalvelun 
tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista 
toimenpiteistä, jotka olisi otettava 
käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi tarvittaessa määrättävä 
asianmukaisten, tehokkaiden ja 
oikeasuhteisten ennakoivien 
toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se 
katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat 
riittämättömiä riskeihin verrattuna. 
Tällaisia erityisiä ennakoivia toimenpiteitä 
määräävän päätöksen ei periaatteessa 
pitäisi johtaa yleisen 
valvontavelvollisuuden määräämiseen, 
sellaisena kuin se on vahvistettu 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön 
levittämiseen liittyy erityisen vakavia 
riskejä, toimivaltaisten viranomaisten 
tämän asetuksen perusteella tekemät 
päätökset voivat poiketa 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa vahvistetusta 
lähestymistavasta tiettyjen kohdennettujen 
toimenpiteiden osalta, joiden 
hyväksyminen on tarpeen yleiseen 
turvallisuuteen liittyvistä pakottavista 
syistä. Ennen tällaisten päätösten tekemistä 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
löydettävä tasapaino yleisestä edusta 
johtuvien tavoitteiden ja niiden 
perusoikeuksien välillä, joita asia koskee, 
mukaan lukien erityisesti sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus sekä 
liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, ja 
esitettävä asianmukaiset perustelut.

(19) Pyynnön seurauksena 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava rakentavat keskustelut 
säilytyspalvelun tarjoajan kanssa 
tarvittavista ennakoivista toimenpiteistä, 
jotka olisi otettava käyttöön. 
Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
tarvittaessa määrättävä asianmukaisten, 
tehokkaiden ja oikeasuhteisten ennakoivien 
toimenpiteiden käyttöönotosta, jos 
säilytyspalvelun tarjoaja on selvästi 
haluton yhteistyöhön. Tällaisia erityisiä 
ennakoivia toimenpiteitä määräävän 
päätöksen ei pitäisi johtaa yleisen 
valvontavelvollisuuden määräämiseen, 
sellaisena kuin se on vahvistettu 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa. Ennen tällaisten päätösten 
tekemistä toimivaltaisen viranomaisen olisi 
löydettävä tasapaino yleisestä edusta 
johtuvien tavoitteiden ja niiden 
perusoikeuksien välillä, joita asia koskee, 
mukaan lukien erityisesti sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, säilytyspalvelun 
tarjoajan taloudelliset valmiudet sekä 
liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, ja 
esitettävä asianmukaiset perustelut.

Or. en

Tarkistus 167
Andrejs Mamikins
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Pyynnön seurauksena 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava keskustelut säilytyspalvelun 
tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista 
toimenpiteistä, jotka olisi otettava 
käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi tarvittaessa määrättävä 
asianmukaisten, tehokkaiden ja 
oikeasuhteisten ennakoivien 
toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se 
katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat 
riittämättömiä riskeihin verrattuna. 
Tällaisia erityisiä ennakoivia toimenpiteitä 
määräävän päätöksen ei periaatteessa 
pitäisi johtaa yleisen 
valvontavelvollisuuden määräämiseen, 
sellaisena kuin se on vahvistettu 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön 
levittämiseen liittyy erityisen vakavia 
riskejä, toimivaltaisten viranomaisten 
tämän asetuksen perusteella tekemät 
päätökset voivat poiketa 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa vahvistetusta lähestymistavasta 
tiettyjen kohdennettujen toimenpiteiden 
osalta, joiden hyväksyminen on tarpeen 
yleiseen turvallisuuteen liittyvistä 
pakottavista syistä. Ennen tällaisten 
päätösten tekemistä toimivaltaisen 
viranomaisen olisi löydettävä tasapaino 
yleisestä edusta johtuvien tavoitteiden ja 
niiden perusoikeuksien välillä, joita asia 
koskee, mukaan lukien erityisesti 
sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus 
sekä liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, 
ja esitettävä asianmukaiset perustelut.

(19) Pyynnön seurauksena 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava keskustelut säilytyspalvelun 
tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista 
toimenpiteistä, jotka olisi otettava 
käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi tarvittaessa määrättävä 
asianmukaisten, tehokkaiden ja 
oikeasuhteisten ennakoivien 
toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se 
katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat 
riittämättömiä riskeihin verrattuna. 
Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
määrättävä vain sellaisia ennakoivia 
toimenpiteitä, joita säilytyspalvelun 
tarjoajan voidaan kohtuudella odottaa 
toteuttavan ottaen huomioon muiden 
seikkojen ohella säilytyspalvelun 
tarjoajan saatavilla olevat inhimilliset 
resurssit. Tällaisia erityisiä ennakoivia 
toimenpiteitä määräävän päätöksen ei 
periaatteessa pitäisi johtaa yleisen 
valvontavelvollisuuden määräämiseen, 
sellaisena kuin se on vahvistettu 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön 
levittämiseen liittyy erityisen vakavia 
riskejä, toimivaltaisten viranomaisten 
tämän asetuksen perusteella tekemät 
päätökset voivat poiketa 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa vahvistetusta lähestymistavasta 
tiettyjen kohdennettujen toimenpiteiden 
osalta, joiden hyväksyminen on tarpeen 
yleiseen turvallisuuteen liittyvistä 
pakottavista syistä. Ennen tällaisten 
päätösten tekemistä toimivaltaisen 
viranomaisen olisi löydettävä tasapaino 
yleisestä edusta johtuvien tavoitteiden ja 
niiden perusoikeuksien välillä, joita asia 
koskee, mukaan lukien erityisesti 
sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus 
sekä liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, 
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ja esitettävä asianmukaiset perustelut.

Or. en

Tarkistus 168
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Pyynnön seurauksena 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava keskustelut säilytyspalvelun 
tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista 
toimenpiteistä, jotka olisi otettava 
käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi tarvittaessa määrättävä 
asianmukaisten, tehokkaiden ja 
oikeasuhteisten ennakoivien 
toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se 
katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat 
riittämättömiä riskeihin verrattuna. 
Tällaisia erityisiä ennakoivia toimenpiteitä 
määräävän päätöksen ei periaatteessa 
pitäisi johtaa yleisen 
valvontavelvollisuuden määräämiseen, 
sellaisena kuin se on vahvistettu 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön 
levittämiseen liittyy erityisen vakavia 
riskejä, toimivaltaisten viranomaisten 
tämän asetuksen perusteella tekemät 
päätökset voivat poiketa 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa vahvistetusta lähestymistavasta 
tiettyjen kohdennettujen toimenpiteiden 
osalta, joiden hyväksyminen on tarpeen 
yleiseen turvallisuuteen liittyvistä 
pakottavista syistä. Ennen tällaisten 
päätösten tekemistä toimivaltaisen 
viranomaisen olisi löydettävä tasapaino 
yleisestä edusta johtuvien tavoitteiden ja 
niiden perusoikeuksien välillä, joita asia 
koskee, mukaan lukien erityisesti 

(19) Pyynnön seurauksena 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava keskustelut säilytyspalvelun 
tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista 
toimenpiteistä, jotka olisi otettava 
käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi tarvittaessa määrättävä 
asianmukaisten, tehokkaiden ja 
oikeasuhteisten ennakoivien 
toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se 
katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat 
riittämättömiä riskeihin verrattuna. 
Tällaisia erityisiä ennakoivia toimenpiteitä 
määräävän päätöksen ei pitäisi johtaa 
yleisen valvontavelvollisuuden 
määräämiseen, sellaisena kuin se on 
vahvistettu direktiivin 2000/31/EY 
15 artiklan 1 kohdassa, ja on taattava, että 
se ei ole ristiriidassa olemassa olevan 
EU:n lainsäädännön, kuten erityisesti 
jälkimmäisen sähköistä kaupankäyntiä 
koskevan direktiivin ja sen 15 artiklan 
1 kohdan, kanssa. Koska terroristisen 
sisällön levittämiseen liittyy erityisen 
vakavia riskejä, toimivaltaisten 
oikeusviranomaisten tämän asetuksen 
perusteella tekemät päätökset voivat 
poiketa direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa vahvistetusta lähestymistavasta 
tiettyjen kohdennettujen toimenpiteiden 
osalta, joiden hyväksyminen on tarpeen 
yleiseen turvallisuuteen liittyvistä 
pakottavista syistä. Ennen tällaisten 
päätösten tekemistä toimivaltaisen 
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sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus 
sekä liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, 
ja esitettävä asianmukaiset perustelut.

oikeusviranomaisen olisi löydettävä 
tasapaino yleisestä edusta johtuvien 
tavoitteiden ja niiden perusoikeuksien 
välillä, joita asia koskee, mukaan lukien 
erityisesti sananvapaus ja tiedonvälityksen 
vapaus sekä liiketoiminnan harjoittamisen 
vapaus, ja esitettävä asianmukaiset 
perustelut.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Pyynnön seurauksena 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava keskustelut säilytyspalvelun 
tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista 
toimenpiteistä, jotka olisi otettava 
käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi tarvittaessa määrättävä 
asianmukaisten, tehokkaiden ja 
oikeasuhteisten ennakoivien 
toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se 
katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat 
riittämättömiä riskeihin verrattuna. 
Tällaisia erityisiä ennakoivia toimenpiteitä 
määräävän päätöksen ei periaatteessa 
pitäisi johtaa yleisen 
valvontavelvollisuuden määräämiseen, 
sellaisena kuin se on vahvistettu 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön 
levittämiseen liittyy erityisen vakavia 
riskejä, toimivaltaisten viranomaisten 
tämän asetuksen perusteella tekemät 
päätökset voivat poiketa 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa vahvistetusta lähestymistavasta 
tiettyjen kohdennettujen toimenpiteiden 
osalta, joiden hyväksyminen on tarpeen 

(19) Pyynnön seurauksena 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava keskustelut säilytyspalvelun 
tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista 
toimenpiteistä, jotka olisi otettava 
käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi tarvittaessa määrättävä 
asianmukaisten, tehokkaiden ja 
oikeasuhteisten ennakoivien 
toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se 
katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat 
riittämättömiä riskeihin verrattuna ottaen 
huomioon alustan taloudelliset ja tekniset 
valmiudet. Tällaisia erityisiä ennakoivia 
toimenpiteitä määräävän päätöksen ei 
periaatteessa pitäisi johtaa yleisen 
valvontavelvollisuuden määräämiseen, 
sellaisena kuin se on vahvistettu 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön 
levittämiseen liittyy erityisen vakavia 
riskejä, toimivaltaisten viranomaisten 
tämän asetuksen perusteella tekemät 
päätökset voivat poiketa 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
1 kohdassa vahvistetusta lähestymistavasta 
tiettyjen kohdennettujen toimenpiteiden 
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yleiseen turvallisuuteen liittyvistä 
pakottavista syistä. Ennen tällaisten 
päätösten tekemistä toimivaltaisen 
viranomaisen olisi löydettävä tasapaino 
yleisestä edusta johtuvien tavoitteiden ja 
niiden perusoikeuksien välillä, joita asia 
koskee, mukaan lukien erityisesti 
sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus 
sekä liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, 
ja esitettävä asianmukaiset perustelut.

osalta, joiden hyväksyminen on tarpeen 
yleiseen turvallisuuteen liittyvistä 
pakottavista syistä. Ennen tällaisten 
päätösten tekemistä toimivaltaisen 
viranomaisen olisi löydettävä tasapaino 
yleisestä edusta johtuvien tavoitteiden ja 
niiden perusoikeuksien välillä, joita asia 
koskee, mukaan lukien erityisesti 
sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus 
sekä liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, 
ja esitettävä asianmukaiset perustelut.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Erityistarkoituksia varten olisi 
vahvistettava säilytyspalvelun tarjoajia 
koskeva velvoite säilyttää poistettu sisältö 
ja siihen liittyvä data, ja velvoite olisi 
rajoitettava ajallisesti siihen, mikä on 
välttämätöntä. On tarpeen laajentaa 
säilytysvaatimus koskemaan poistettuun 
sisältöön liittyvää dataa, sillä muuten 
kyseinen data katoaisi sisällön 
poistamisen yhteydessä. Sisältöön liittyvää 
dataa voivat olla tilaajaa koskevat tiedot 
(subscriber data), mukaan lukien 
sisällöntarjoajan henkilöllisyyteen liittyvät 
tiedot, pääsyä koskevat tiedot (access 
data), mukaan lukien esimerkiksi tiedot 
siitä, milloin (päivämäärä ja aika) 
sisällöntarjoaja on käyttänyt palvelua, tai 
palveluun sisään- ja uloskirjautumisen 
ajankohta, sekä internetpalvelujen 
tarjoajan sisällöntarjoajalle osoittama IP-
osoite.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 171
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Erityistarkoituksia varten olisi 
vahvistettava säilytyspalvelun tarjoajia 
koskeva velvoite säilyttää poistettu sisältö 
ja siihen liittyvä data, ja velvoite olisi 
rajoitettava ajallisesti siihen, mikä on 
välttämätöntä. On tarpeen laajentaa 
säilytysvaatimus koskemaan poistettuun 
sisältöön liittyvää dataa, sillä muuten 
kyseinen data katoaisi sisällön poistamisen 
yhteydessä. Sisältöön liittyvää dataa voivat 
olla tilaajaa koskevat tiedot (subscriber 
data), mukaan lukien sisällöntarjoajan 
henkilöllisyyteen liittyvät tiedot, pääsyä 
koskevat tiedot (access data), mukaan 
lukien esimerkiksi tiedot siitä, milloin 
(päivämäärä ja aika) sisällöntarjoaja on 
käyttänyt palvelua, tai palveluun sisään- ja 
uloskirjautumisen ajankohta, sekä 
internetpalvelujen tarjoajan 
sisällöntarjoajalle osoittama IP-osoite.

(20) Säilytyspalvelun tarjoajia koskevan 
velvoitteen säilyttää poistettu sisältö ja 
siihen liittyvä data olisi koskettava 
ainoastaan hallinnollisia tai oikeudellisia 
menettelyjä ja oikeussuojakeinoja, ja 
velvoite olisi rajoitettava ajallisesti siihen, 
mikä on ehdottoman välttämätöntä, 
kuitenkin yleensä enintään kuusi 
kuukautta. Jos on oikeutetusti tarpeen 
laajentaa säilytysvaatimus koskemaan 
poistettuun sisältöön liittyvää dataa, sitä 
voidaan säilyttää ainoastaan siinä määrin 
kuin on tarpeen sen estämiseksi, että 
kyseinen data katoaisi sisällön poistamisen 
yhteydessä. Sisältöön liittyvää dataa olisi 
rajoitettava kattamaan tilaajaa koskevat 
tiedot (subscriber data) eli sisällöntarjoajan 
henkilöllisyyteen liittyvät tiedot, pääsyä 
koskevat tiedot (access data) eli tiedot siitä, 
milloin (päivämäärä ja aika) 
sisällöntarjoaja on käyttänyt palvelua, tai 
palveluun sisään- ja uloskirjautumisen 
ajankohta, sekä internetpalvelujen tarjoajan 
sisällöntarjoajalle osoittama IP-osoite.

Or. en

Tarkistus 172
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Erityistarkoituksia varten olisi (20) Säilytyspalvelun tarjoajia koskevan 
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vahvistettava säilytyspalvelun tarjoajia 
koskeva velvoite säilyttää poistettu sisältö 
ja siihen liittyvä data, ja velvoite olisi 
rajoitettava ajallisesti siihen, mikä on 
välttämätöntä. On tarpeen laajentaa 
säilytysvaatimus koskemaan poistettuun 
sisältöön liittyvää dataa, sillä muuten 
kyseinen data katoaisi sisällön poistamisen 
yhteydessä. Sisältöön liittyvää dataa voivat 
olla tilaajaa koskevat tiedot (subscriber 
data), mukaan lukien sisällöntarjoajan 
henkilöllisyyteen liittyvät tiedot, pääsyä 
koskevat tiedot (access data), mukaan 
lukien esimerkiksi tiedot siitä, milloin 
(päivämäärä ja aika) sisällöntarjoaja on 
käyttänyt palvelua, tai palveluun sisään- ja 
uloskirjautumisen ajankohta, sekä 
internetpalvelujen tarjoajan 
sisällöntarjoajalle osoittama IP-osoite.

velvoitteen säilyttää poistettu sisältö ja 
siihen liittyvä data olisi koskettava 
ainoastaan hallinnollisia tai oikeudellisia 
menettelyjä ja oikeussuojakeinoja, ja 
velvoite olisi rajoitettava ajallisesti siihen, 
mikä on ehdottoman välttämätöntä, 
kuitenkin yleensä enintään kuusi 
kuukautta. Jos on oikeutetusti tarpeen 
laajentaa säilytysvaatimus koskemaan 
poistettuun sisältöön liittyvää dataa, sitä 
voidaan säilyttää ainoastaan siinä määrin 
kuin on tarpeen sen estämiseksi, että 
kyseinen data katoaisi sisällön poistamisen 
yhteydessä. Sisältöön liittyvää dataa olisi 
rajoitettava kattamaan tilaajaa koskevat 
tiedot (subscriber data) eli sisällöntarjoajan 
henkilöllisyyteen liittyvät tiedot, pääsyä 
koskevat tiedot (access data) eli tiedot siitä, 
milloin (päivämäärä ja aika) 
sisällöntarjoaja on käyttänyt palvelua, tai 
palveluun sisään- ja uloskirjautumisen 
ajankohta, sekä internetpalvelujen tarjoajan 
sisällöntarjoajalle osoittama IP-osoite.

Or. en

Tarkistus 173
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Sisällön säilyttäminen hallinnollista 
tai oikeudellista tarkastelua varten on 
tarpeen ja perusteltua, jotta voidaan taata 
tehokkaat muutoksenhakukeinot 
sisällöntarjoajalle, jonka sisältö poistettiin 
tai jonka sisältöön estettiin pääsy, ja jotta 
voidaan varmistaa sisällön palauttaminen 
uudelleentarkastelumenettelyn tuloksesta 
riippuen. Sisällön säilyttämisen velvoite 
tutkinta- ja syytetarkoituksia varten on 
perusteltua ja tarpeen, koska kyseinen 
aineisto voi osoittautua hyödylliseksi 

(21) Sisällön säilyttäminen hallinnollista 
tai oikeudellista tarkastelua varten on 
tarpeen ja perusteltua, jotta voidaan taata 
tehokkaat muutoksenhakukeinot 
sisällöntarjoajalle, jonka sisältö poistettiin, 
ja jotta voidaan varmistaa sisällön 
palauttaminen 
uudelleentarkastelumenettelyn tuloksesta 
riippuen.
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terroristisen toiminnan keskeyttämisen tai 
estämisen kannalta. Jos yritykset poistavat 
aineistoa tai estävät pääsyn siihen 
erityisesti omien ennakoivien 
toimenpiteidensä avulla eivätkä ilmoita 
asiasta asianomaiselle viranomaiselle, 
koska asia ei niiden mielestä kuulu tämän 
asetuksen 13 artiklan 4 kohdan 
soveltamisalaan, tieto kyseisen sisällön 
olemassaolosta ei välttämättä tavoita 
lainvalvontaviranomaisia. Sisällön 
säilyttäminen on näin ollen perusteltua 
terrorismirikosten estämiseksi, 
paljastamiseksi, tutkimiseksi ja 
syytteeseenpanemiseksi. Näitä 
tarkoituksia varten tiedon 
säilyttämisvelvoite rajataan koskemaan 
tietoja, joilla on todennäköisesti yhteys 
terrorismirikoksiin ja jotka voivat sen 
vuoksi olla hyödyksi terrorismirikosten 
syytteeseenpanossa tai yleiseen 
turvallisuuteen kohdistuvien vakavien 
riskien ehkäisemiseksi.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Sisällön säilyttäminen hallinnollista 
tai oikeudellista tarkastelua varten on 
tarpeen ja perusteltua, jotta voidaan taata 
tehokkaat muutoksenhakukeinot 
sisällöntarjoajalle, jonka sisältö poistettiin 
tai jonka sisältöön estettiin pääsy, ja jotta 
voidaan varmistaa sisällön palauttaminen 
uudelleentarkastelumenettelyn tuloksesta 
riippuen. Sisällön säilyttämisen velvoite 
tutkinta- ja syytetarkoituksia varten on 
perusteltua ja tarpeen, koska kyseinen 
aineisto voi osoittautua hyödylliseksi 

(21) Sisällön säilyttäminen hallinnollista 
tai oikeudellista tarkastelua varten on 
tarpeen ja perusteltua, jotta voidaan taata 
tehokkaat muutoksenhakukeinot 
sisällöntarjoajalle, jonka sisältö poistettiin 
tai jonka sisältöön estettiin pääsy, ja jotta 
voidaan varmistaa sisällön palauttaminen 
uudelleentarkastelumenettelyn tuloksesta 
riippuen.
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terroristisen toiminnan keskeyttämisen tai 
estämisen kannalta. Jos yritykset poistavat 
aineistoa tai estävät pääsyn siihen 
erityisesti omien ennakoivien 
toimenpiteidensä avulla eivätkä ilmoita 
asiasta asianomaiselle viranomaiselle, 
koska asia ei niiden mielestä kuulu tämän 
asetuksen 13 artiklan 4 kohdan 
soveltamisalaan, tieto kyseisen sisällön 
olemassaolosta ei välttämättä tavoita 
lainvalvontaviranomaisia. Sisällön 
säilyttäminen on näin ollen perusteltua 
terrorismirikosten estämiseksi, 
paljastamiseksi, tutkimiseksi ja 
syytteeseenpanemiseksi. Näitä 
tarkoituksia varten tiedon 
säilyttämisvelvoite rajataan koskemaan 
tietoja, joilla on todennäköisesti yhteys 
terrorismirikoksiin ja jotka voivat sen 
vuoksi olla hyödyksi terrorismirikosten 
syytteeseenpanossa tai yleiseen 
turvallisuuteen kohdistuvien vakavien 
riskien ehkäisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 175
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Sisällön säilyttäminen hallinnollista 
tai oikeudellista tarkastelua varten on 
tarpeen ja perusteltua, jotta voidaan taata 
tehokkaat muutoksenhakukeinot 
sisällöntarjoajalle, jonka sisältö poistettiin 
tai jonka sisältöön estettiin pääsy, ja jotta 
voidaan varmistaa sisällön palauttaminen 
uudelleentarkastelumenettelyn tuloksesta 
riippuen. Sisällön säilyttämisen velvoite 
tutkinta- ja syytetarkoituksia varten on 
perusteltua ja tarpeen, koska kyseinen 
aineisto voi osoittautua hyödylliseksi 

(21) Sisällön säilyttäminen 
riippumatonta hallinnollista tai 
oikeudellista tarkastelua varten on tarpeen 
ja perusteltua, jotta voidaan taata tehokkaat 
muutoksenhakukeinot sisällöntarjoajalle, 
jonka sisältö poistettiin tai jonka sisältöön 
estettiin pääsy, ja jotta voidaan varmistaa 
sisällön palauttaminen 
uudelleentarkastelumenettelyn tuloksesta 
riippuen. Sisällön säilyttämisen velvoite 
tutkinta- ja syytetarkoituksia varten on 
perusteltua ja tarpeen, koska kyseinen 
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terroristisen toiminnan keskeyttämisen tai 
estämisen kannalta. Jos yritykset poistavat 
aineistoa tai estävät pääsyn siihen 
erityisesti omien ennakoivien 
toimenpiteidensä avulla eivätkä ilmoita 
asiasta asianomaiselle viranomaiselle, 
koska asia ei niiden mielestä kuulu tämän 
asetuksen 13 artiklan 4 kohdan 
soveltamisalaan, tieto kyseisen sisällön 
olemassaolosta ei välttämättä tavoita 
lainvalvontaviranomaisia. Sisällön 
säilyttäminen on näin ollen perusteltua 
terrorismirikosten estämiseksi, 
paljastamiseksi, tutkimiseksi ja 
syytteeseenpanemiseksi. Näitä tarkoituksia 
varten tiedon säilyttämisvelvoite rajataan 
koskemaan tietoja, joilla on 
todennäköisesti yhteys terrorismirikoksiin 
ja jotka voivat sen vuoksi olla hyödyksi 
terrorismirikosten syytteeseenpanossa tai 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien 
vakavien riskien ehkäisemiseksi.

aineisto voi osoittautua hyödylliseksi 
terroristisen toiminnan keskeyttämisen tai 
estämisen kannalta. Jos yritykset poistavat 
aineistoa tai estävät pääsyn siihen 
erityisesti omien ennakoivien 
toimenpiteidensä avulla eivätkä ilmoita 
asiasta riippumattomalle hallinto- tai 
oikeusviranomaiselle, koska asia ei niiden 
mielestä kuulu tämän asetuksen 13 artiklan 
4 kohdan soveltamisalaan, tieto kyseisen 
sisällön olemassaolosta ei välttämättä 
tavoita lainvalvontaviranomaisia. Sisällön 
säilyttäminen on näin ollen perusteltua 
terrorismirikosten estämiseksi, 
paljastamiseksi, tutkimiseksi ja 
syytteeseenpanemiseksi. Näitä tarkoituksia 
varten tiedon säilyttämisvelvoite rajataan 
koskemaan tietoja, joilla on 
todennäköisesti yhteys terrorismirikoksiin 
ja jotka voivat sen vuoksi olla hyödyksi 
terrorismirikosten syytteeseenpanossa tai 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien 
vakavien riskien ehkäisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 176
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Sisällön säilyttäminen hallinnollista 
tai oikeudellista tarkastelua varten on 
tarpeen ja perusteltua, jotta voidaan taata 
tehokkaat muutoksenhakukeinot 
sisällöntarjoajalle, jonka sisältö poistettiin 
tai jonka sisältöön estettiin pääsy, ja jotta 
voidaan varmistaa sisällön palauttaminen 
uudelleentarkastelumenettelyn tuloksesta 
riippuen. Sisällön säilyttämisen velvoite 
tutkinta- ja syytetarkoituksia varten on 
perusteltua ja tarpeen, koska kyseinen 
aineisto voi osoittautua hyödylliseksi 

(21) Sisällön säilyttäminen hallinnollista 
tai oikeudellista tarkastelua varten on 
tarpeen ja perusteltua, jotta voidaan taata 
tehokkaat muutoksenhakukeinot 
sisällöntarjoajalle, jonka sisältö poistettiin 
tai jonka sisältöön estettiin pääsy, ja jotta 
voidaan varmistaa sisällön palauttaminen 
uudelleentarkastelumenettelyn tuloksesta 
riippuen. Sisällön säilyttämisen velvoite 
tutkinta- ja syytetarkoituksia varten on 
perusteltua ja tarpeen, koska kyseinen 
aineisto voi osoittautua hyödylliseksi 
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terroristisen toiminnan keskeyttämisen tai 
estämisen kannalta. Jos yritykset poistavat 
aineistoa tai estävät pääsyn siihen 
erityisesti omien ennakoivien 
toimenpiteidensä avulla eivätkä ilmoita 
asiasta asianomaiselle viranomaiselle, 
koska asia ei niiden mielestä kuulu tämän 
asetuksen 13 artiklan 4 kohdan 
soveltamisalaan, tieto kyseisen sisällön 
olemassaolosta ei välttämättä tavoita 
lainvalvontaviranomaisia. Sisällön 
säilyttäminen on näin ollen perusteltua 
terrorismirikosten estämiseksi, 
paljastamiseksi, tutkimiseksi ja 
syytteeseenpanemiseksi. Näitä tarkoituksia 
varten tiedon säilyttämisvelvoite rajataan 
koskemaan tietoja, joilla on 
todennäköisesti yhteys terrorismirikoksiin 
ja jotka voivat sen vuoksi olla hyödyksi 
terrorismirikosten syytteeseenpanossa tai 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien 
vakavien riskien ehkäisemiseksi.

terroristisen toiminnan keskeyttämisen tai 
estämisen kannalta sekä terroristien 
syytteeseenpanemisen ja tuomitsemisen 
kannalta. Jos yritykset poistavat aineistoa 
tai estävät pääsyn siihen erityisesti omien 
lisätoimenpiteidensä avulla, tieto kyseisen 
sisällön olemassaolosta ei välttämättä 
tavoita lainvalvontaviranomaisia. Sisällön 
säilyttäminen on näin ollen perusteltua 
terrorismirikosten estämiseksi, 
paljastamiseksi, tutkimiseksi ja 
syytteeseenpanemiseksi, ja nämä toimet 
olisi aloitettava sen jälkeen, kun 
viranomaisille on ilmoitettu tämän 
asetuksen 13 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti. Näitä tarkoituksia varten 
tiedon säilyttämisvelvoite rajataan 
koskemaan tietoja, joilla on 
todennäköisesti yhteys terrorismirikoksiin 
ja jotka voivat sen vuoksi olla hyödyksi 
terrorismirikosten syytteeseenpanossa tai 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien 
vakavien riskien ehkäisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 177
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Suhteellisuusperiaatteen 
toteutumisen varmistamiseksi säilytysajan 
enimmäiskestoksi olisi määritettävä kuusi 
kuukautta, jotta sisällöntarjoajilla on 
riittävästi aikaa käynnistää 
tarkasteluprosessi ja jotta 
lainvalvontaviranomaisilla on pääsy 
terrorismirikoksen tutkinnan ja 
syytteeseenpanon kannalta 
asianmukaisiin tietoihin. Tätä ajanjaksoa 
voidaan tarkastelun suorittaman 
viranomaisen pyynnöstä jatkaa 

(22) Suhteellisuusperiaatteen 
toteutumisen varmistamiseksi säilytysajan 
enimmäiskestoksi olisi määritettävä kuusi 
kuukautta, jotta sisällöntarjoajilla on 
riittävästi aikaa käynnistää 
tarkasteluprosessi. Tätä ajanjaksoa voidaan 
tarkastelun suorittaman viranomaisen 
pyynnöstä jatkaa tarpeelliseksi katsotuksi 
ajaksi ainoastaan siinä tapauksessa, että 
käynnistettyä 
uudelleentarkastelumenettelyä ei ole 
kuuden kuukauden kuluessa saatettu 
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tarpeelliseksi katsotuksi ajaksi, jos 
käynnistettyä 
uudelleentarkastelumenettelyä ei ole 
kuuden kuukauden kuluessa saatettu 
päätökseen. Tämän kestoajan pitäisi olla 
riittävä, jotta lainvalvontaviranomaiset 
voivat säilyttää tutkintoihin liittyvät 
tarvittavat todisteet ja jotta voidaan 
säilyttää tasapaino niiden 
perusoikeuksien toteutumiseen nähden, 
joita asia koskee.

päätökseen.

Or. en

Tarkistus 178
Jeroen Lenaers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Suhteellisuusperiaatteen 
toteutumisen varmistamiseksi säilytysajan 
enimmäiskestoksi olisi määritettävä kuusi 
kuukautta, jotta sisällöntarjoajilla on 
riittävästi aikaa käynnistää 
tarkasteluprosessi ja jotta 
lainvalvontaviranomaisilla on pääsy 
terrorismirikoksen tutkinnan ja 
syytteeseenpanon kannalta asianmukaisiin 
tietoihin. Tätä ajanjaksoa voidaan 
tarkastelun suorittaman viranomaisen 
pyynnöstä jatkaa tarpeelliseksi katsotuksi 
ajaksi, jos käynnistettyä 
uudelleentarkastelumenettelyä ei ole 
kuuden kuukauden kuluessa saatettu 
päätökseen. Tämän kestoajan pitäisi olla 
riittävä, jotta lainvalvontaviranomaiset 
voivat säilyttää tutkintoihin liittyvät 
tarvittavat todisteet ja jotta voidaan 
säilyttää tasapaino niiden perusoikeuksien 
toteutumiseen nähden, joita asia koskee.

(22) Suhteellisuusperiaatteen 
toteutumisen varmistamiseksi säilytysajan 
enimmäiskestoksi olisi määritettävä yksi 
vuosi, jotta sisällöntarjoajilla on riittävästi 
aikaa käynnistää tarkasteluprosessi ja jotta 
lainvalvontaviranomaisilla on pääsy 
terrorismirikoksen tutkinnan ja 
syytteeseenpanon kannalta asianmukaisiin 
tietoihin. Tätä ajanjaksoa voidaan 
tarkastelun suorittaman tai 
terrorismirikosten tutkinnasta ja 
syytteeseenpanosta vastaavan 
viranomaisen pyynnöstä jatkaa 
tarpeelliseksi katsotuksi ajaksi, jos 
käynnistettyä tarkastelumenettelyä ei ole 
kahden vuoden kuluessa saatettu 
päätökseen. Tämän kestoajan olisi otettava 
huomioon poistetun sisällön erityinen 
luonne, joka on jo määritetty 
terroristiseksi toimivaltaisen 
viranomaisen arvioinnin jälkeen, minkä 
vuoksi sen pitäisi olla riittävä, jotta 
lainvalvontaviranomaiset voivat säilyttää 
tarvittavat todisteet tehokkaan tutkinnan 
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ja syytteeseenpanon toteuttamiseksi ja 
jotta voidaan säilyttää tasapaino niiden 
perusoikeuksien toteutumiseen nähden, 
joita asia koskee.

Or. en


