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Muudatusettepanek 360
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) „infoühiskonna teenused“ – 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 2 punktis a 
osutatud teenused.

Or. en

Muudatusettepanek 361
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) „pädev asutus“ – sõltumatu 
kohtuasutus, mille on määranud või 
loonud liikmesriik.

Or. en

Muudatusettepanek 362
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) „pädev asutus“ – siseriikliku 
õiguse kohane sõltumatu ja erapooletu 
avalik-õiguslik asutus.

Or. en
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Muudatusettepanek 363
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) „pädev asutus“ – määratud riiklik 
kohtuasutus liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 364
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hoolsuskohustus Üldpõhimõtted

Or. en

Muudatusettepanek 365
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Veebimajutusteenuse pakkuja, kelle 
suhtes on rakendatud olulisel hulgal 
vaidlustamata eemaldamiskorraldusi, 
võtab vastavalt käesolevale määrusele 
asjakohaseid, mõistlikke ja 
proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada 
terroristliku sisu levitamist ja kaitsta 
kasutajaid terroristliku sisu eest. Seejuures 
tegutsevad nad hoolsalt, proportsionaalselt 
ja mittediskrimineerivalt ning arvestavad 
kõigis olukordades nõuetekohaselt 
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ühiskonnas. kasutajate põhiõigustega ja võtavad arvesse 
sõna- ja teabevabaduse olulisust avatud ja 
demokraatlikus ühiskonnas. Kõnealuste 
hoolsuskohustuste tulemuseks ei ole 
veebimajutusteenuse pakkuja poolt 
üldsusele kättesaadavaks tehtava sisu 
üldine jälgimiskohustus.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Veebimajutusteenuse pakkuja, kes 
saab palju vaidlustamata 
eemaldamiskorraldusi, võtab vastavalt 
käesolevale määrusele asjakohaseid, 
mõistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, 
et tõkestada seda, et sisuteenuse pakkujad 
kasutaksid nende teenuseid ebaseadusliku 
terroristliku sisu levitamiseks, ja kaitsta 
kasutajaid ebaseadusliku terroristliku sisu 
eest. Seejuures tegutsevad nad hoolsalt, 
proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt 
ning arvestavad nõuetekohaselt kasutajate 
põhiõigustega ja võtavad arvesse 
sõnavabaduse ning vabaduse saada ja 
levitada teavet ja ideid olulisust avatud ja 
demokraatlikus ühiskonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

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

1. Veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
vastavalt käesolevale direktiivile 
asjakohaseid, mõistlikke ja 
proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada 
seda, et sisuteenuse pakkujad kasutaksid 
nende teenuseid terroristliku sisu 
levitamiseks, ja kaitsta kasutajaid 
terroristliku sisu eest. Seejuures tegutsevad 
nad hoolsalt, proportsionaalselt ja 
mittediskrimineerivalt ning arvestavad 
nõuetekohaselt kasutajate põhiõigustega ja 
võtavad arvesse sõnavabaduse ning 
vabaduse saada ja levitada teavet olulisust 
avatud ja demokraatlikus ühiskonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 368
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 369
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Veebimajutusteenuse pakkuja, kes 
on saanud artikli 4 kohaselt olulisel 
hulgal vaidlustamata 
eemaldamiskorraldusi, võtab vastavalt 
käesolevale määrusele asjakohaseid, 
mõistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, 
et käsitleda terroristliku sisu avalikult 
levitamist ja kaitsta kasutajaid 
ebaseadusliku terroristliku sisu eest. 
Seejuures austavad nad oma teenuste 
saajate põhiõigusi ja -vabadusi vastavalt 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
sätestatule.

Or. en

Muudatusettepanek 370
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Veebimajutusteenuse pakkujad 
tagavad, et hoolsuskohustuste tulemuseks 
ei ole nende edastatava või talletatava 
teabe üldine jälgimine ega üldine 
kohustus otsida ebaseaduslikku tegevust 
näitavaid fakte või asjaolusid.

Or. en

Muudatusettepanek 371
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1 a. Veebimajutusteenuse pakkujad 
tagavad, et hoolsuskohustuste tulemuseks 
ei ole nende edastatava või talletatava 
teabe üldine jälgimine ega üldine 
kohustus otsida ebaseaduslikku tegevust 
näitavaid fakte või asjaolusid.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 373
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 374
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
paneb oma tingimustesse kirja sätted, 
milles teavitatakse nende teenuste 
kasutajaid käesoleva määruse kohaselt 
terroristliku sisuga seotud eeskirjadest.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
paneb oma tingimustesse kirja keelu 
ebaseadusliku terroristliku sisu levitamise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 376
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
paneb oma tingimustesse kirja keelu 
terroristliku sisu levitamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 377
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui veebimajutusteenuse pakkujad 
saavad teada terroristliku sisu 
olemasolust oma teenuste raames, 
teatavad nad taolisest sisust ilma 
põhjendamatu viivituseta pädevale 
asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 378
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui veebimajutusteenuse pakkujad 
saavad teada ebaseadusliku terroristliku 
sisu olemasolust oma teenuste raames, 
teatavad nad taolisest sisust ilma 
põhjendamatu viivituseta pädevale 
asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pädeval asutusel on õigus teha 
otsus, millega kohustatakse 
veebimajutusteenuse pakkujat eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele. Kui pädev asutus ei 
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juurdepääsu sellele. ole kohtuasutus või kui 
eemaldamiskorraldus ei põhine 
kohtuasutuse otsusel, esitatakse 
veebimajutusteenuse pakkujale tehtud 
eemaldamiskorraldus samal ajal 
läbivaatamiseks sõltumatule 
kohtuasutusele, mis on määratud kindlaks 
kooskõlas siseriikliku õigusega. 
Kõnealune kohtuasutus teavitab pädevat 
asutust ja veebimajutusteenuse pakkujat 
oma otsusest kahekümne nelja tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 380
Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Välja arvatud juhtudel, mil 
veebimajutusteenuse pakkuja on juba 
saanud varasema eemaldamiskorralduse, 
peab pädev asutus veebimajutusteenuse 
pakkujaga suhtlema, enne kui antakse 
välja eemaldamiskorraldus, millega 
kohustatakse veebimajutusteenuse pakkujat 
eemaldama terroristliku sisu või 
blokeerima juurdepääsu sellele.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja eemaldamiskorraldus, millega 
kohustatakse veebimajutusteenuse pakkujat 
eemaldama terroristliku sisu või 
blokeerima juurdepääsu sellele. Seda 
õigust kontrollib pädev kohtuasutus, mis 
on määratud kindlaks kooskõlas 
siseriikliku õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pädeval asutusel on õigus anda 
välja eemaldamiskorraldus, millega 
kohustatakse veebimajutusteenuse pakkujat 
eemaldama ebaseadusliku terroristliku 
sisu.

Or. en

Muudatusettepanek 383
Andrejs Mamikins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 384
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 385
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 386
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pädeval asutusel on õigus anda 
välja korraldus, millega kohustatakse 
veebimajutusteenuse pakkujat blokeerima 
juurdepääsu terroristlikule sisule.
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Or. en

Muudatusettepanek 387
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pädev asutus teavitab esimesel 
võimalusel eemaldamiskorralduse välja 
andmisest muude liikmesriikide pädevaid 
asutusi, keda võiks eemaldamiskorralduse 
sisu puudutada ja/või huvitada.

Or. en

Muudatusettepanek 388
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui materjal on avaldatud 
sisuteenuse pakkuja toimetusvastutusel, 
jõustub eemaldamiskorraldus üksnes 
kohtumääruse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 389
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast 
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eemaldamiskorralduse kättesaamist. eemaldamiskorralduse kättesaamist. 
Erandjuhtudel, kui pädev asutus näeb 
eemaldamiskorralduses ette, et 
konkreetne sisu kujutab endast otsest 
ohtu, eemaldab veebimajutusteenuse 
pakkuja sisu või blokeerib sellele 
juurdepääsu vähem kui kahekümne nelja 
tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. 
Eemaldamise ajavahemiku määratleb 
pädev asutus konkreetselt 
eemaldamiskorralduses ning see ei saa 
olla vähem kui üks tund alates 
eemaldamiskorralduse kättesaamisest, 
võttes arvesse eemaldamiskorralduse 
adressaadilt veebimajutusteenuse 
pakkujani jõudmise aega. Kui lõike 1 
kohaselt korraldust läbi vaatav 
kohtuasutus teeb otsuse, mis ei kinnita 
eemaldamiskorralduse seaduslikkust, 
tagab pädev asutus taolise sisu viivitamatu 
taastamise, kui see on juba eemaldatud 
või juurdepääs sellele on juba blokeeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele viivitamatult ja 
võimalikult kiiresti pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist, võttes 
arvesse veebimajutusteenuse pakkuja 
suurust ja ressursse.

Or. en

Muudatusettepanek 391
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Michał Boni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Eemaldamiskorralduse 
kättesaamisel eemaldab 
veebimajutusteenuse pakkuja terroristliku 
sisu või blokeerib juurdepääsu sellele 
kiiresti pärast eemaldamiskorralduse 
kättesaamist.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 393
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab viivitamata terroristliku sisu.
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Or. en

Selgitus

Ühe tunni pikkune tähtaeg on tegevuse seisukohast ebarealistlik ning ohustab potentsiaalselt 
ka põhiõiguste kaitset. Sõnastus „viivitamata“ põhineb olemasolevatel sarnastel ELi 
vahenditel, st direktiivil 2014/41/EL, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust.

Muudatusettepanek 394
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab ilma põhjendamatu viivituseta 
ebaseadusliku terroristliku sisu.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele eemaldamiskorralduse 
kättesaamisel ilma põhjendamatu 
viivituseta.

Or. en

Selgitus

See joint letter by three UN Special Rapporteurs from 07/12/2018: "The Special Rapporteurs 
note their exceptional concern at the short timeline for complying with orders provided under 
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the proposal. We highlight the likely negative implications this timeline presents to the 
practical realization of protection for freedom of expression and interlinked rights in real 
time. The accelerated timeline does not allow Internet platforms sufficient time to examine the 
request in any detail, required to comply with the sub-contracted human rights 
responsibilities that fall to them by virtue of State mandates on takedown."

Muudatusettepanek 396
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
blokeerib juurdepääsu terroristlikule 
sisule ilma põhjendamatu viivituseta 
pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 398
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 399
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) üksikasjalikud põhjused, miks 
asjaomast sisu peetakse terroristlikuks 
sisuks; sealjuures viidatakse vähemalt 
artikli 2 lõikes 5 loetletud terroristliku sisu 
kategooriatele ning põhjendatakse 
seadusvastasuse ja tahtlikkuse elemente ja 
asjakohast siseriiklikku õigust;

Or. en

Muudatusettepanek 400
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 401
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 402
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 403
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 404
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 405
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 406
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) eemaldamiskorralduse teinud 
asutuse kvalifitseeritud e-allkiri määruse 
(EL) nr 910/20141 a kohaselt;
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_________________
1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. juuli 2014. aasta määrus 
(EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-
tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste 
kohta siseturul ja millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ 
(ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

Or. en

Muudatusettepanek 407
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) teave veebimajutusteenuse 
pakkujale ja sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite, nende 
viiside ja tähtaegade kohta, sealhulgas 
õiguskaitsevahendite võimalused pädeva 
asutuse juures ning võimalus pöörduda 
kohtu poole;

Or. en

Muudatusettepanek 408
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) teave veebimajutusteenuse 
pakkujale ja sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta, 
sealhulgas õiguskaitsevahendid pädeva 
asutuse juures ning võimalus pöörduda 
kohtu poole;

Or. en
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Muudatusettepanek 409
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 410
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 411
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 412
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) kui see on asjakohane, artiklis 11 
osutatud otsus, et teavet terroristlikule 
sisule juurdepääsu blokeerimise kohta ei 
avalikustata.

Or. en

Muudatusettepanek 413
Michał Boni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) edasikaebuse esitamise tähtajad 
veebimajutusteenuse pakkujale ja 
sisuteenuse pakkujale;

Or. en

Muudatusettepanek 414
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) edasikaebuse esitamise tähtajad 
veebimajutusteenuse pakkuja ja 
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sisuteenuse pakkuja jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 415
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seotud lõike 3 punkti b muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 416
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 417
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Veebimajutusteenuse pakkuja või 
sisuteenuse pakkuja taotluse peale esitab 
pädev asutus eemaldamiskorralduse 
koopia, sh üksikasjaliku põhjenduse ning 
mis tahes teabe olemasolevate 
õiguskaitsevahendite kohta, et kaevata 
eemaldamisotsused kohtus edasi, ilma et 
see piiraks veebimajutusteenuse pakkuja 
kohustust täita eemaldamiskorraldus lõikes 
2 sätestatud tähtaja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 418
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Veebimajutusteenuse pakkuja või 
sisuteenuse pakkuja taotluse peale esitab 
pädev asutus eemaldamiskorralduse 
koopia, sh üksikasjaliku põhjenduse ning 
mis tahes teabe olemasolevate 
õiguskaitsevahendite kohta, et kaevata 
eemaldamisotsused kohtus edasi, ilma et 
see piiraks veebimajutusteenuse pakkuja 
kohustust täita eemaldamiskorraldus lõikes 
2 sätestatud tähtaja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 419
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Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Veebimajutusteenuse pakkuja või 
sisuteenuse pakkuja taotluse peale esitab 
pädev asutus üksikasjaliku põhjenduse, 
sealhulgas põhjenduse, miks tuleb sisu 
eemaldada lõikes 2 määratud tähtaja 
jooksul; see ei piira veebimajutusteenuse 
pakkuja kohustust täita 
eemaldamiskorraldus lõikes 2 sätestatud 
tähtaja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 420
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Pädev asutus esitab üksikasjaliku 
põhjenduse, sealhulgas viivitamata 
eemaldamise vajaduse selgituse, ilma et 
see piiraks veebimajutusteenuse pakkuja 
kohustust täita eemaldamiskorraldus lõikes 
2 sätestatud tähtaja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Ana Gomes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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4 a. Kui pädev asutus ei ole 
kohtuasutus või kui eemaldamiskorraldus 
ei põhine kohtuasutuse otsusel, esitatakse 
veebimajutusteenuse pakkujale tehtud 
eemaldamiskorraldus samal ajal 
sõltumatule kohtuasutusele, mis on 
määratud kindlaks kooskõlas siseriikliku 
õigusega. Kõnealune kohtuasutus teavitab 
pädevat asutust ja veebimajutusteenuse 
pakkujat oma otsusest kahekümne nelja 
tunni jooksul alates 
eemaldamiskorralduse kättesaamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 422
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Veebimajutusteenuse pakkuja 
taotluse peale esitab pädev asutus 
üksikasjaliku teabe võimalike õiguslike 
abinõude kohta eemaldamiskorralduse 
vaidlustamiseks kooskõlas riikliku 
kohtumenetlusega. Kõnealuse taotlusega 
ei kao veebimajutusteenuse pakkuja 
kohustus täita eemaldamiskorraldus 
käesolevas artiklis sätestatud tingimuste 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

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

5. Pädevad asutused adresseerivad 
eemaldamiskorralduse 
veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 
tegevuskohta või esindajale, kelle 
veebimajutusteenuse pakkuja on määranud 
vastavalt artiklile 16, ning edastavad selle 
artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. 
Korraldused saadetakse elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
mis võimaldab saatja autentida, kaasa 
arvatud korralduse saatmise ja 
vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja täpsuse 
vastavalt lõike 3 punktile e a.

Or. en

Muudatusettepanek 424
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 425
Maria Grapini

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

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 426
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Veebimajutusteenuse pakkuja 
teatab pädevale asutusele ilma 
põhjendamatu viivituseta terroristlikule 
sisule juurdepääsu blokeerimisest ning 
märgib ära tegevuse toimumise kellaaja, 
kasutades selleks II lisas esitatud vormi.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kinnitab korralduse kättesaamist ja teatab 
pädevale asutusele ilma põhjendamatu 
viivituseta terroristliku sisu eemaldamisest 
või sellele juurdepääsu blokeerimisest 
ning märgib ära eeskätt tegevuse 

6. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kinnitab korralduse kättesaamist ja teatab 
pädevale asutusele ilma põhjendamatu 
viivituseta ebaseadusliku terroristliku sisu 
eemaldamisest ning märgib ära eeskätt 
tegevuse toimumise kellaaja, kasutades 
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toimumise kellaaja, kasutades selleks II 
lisas esitatud vormi.

selleks II lisas esitatud vormi.

Or. en

Muudatusettepanek 428
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita vääramatu 
jõu tõttu või kuna see on 
veebimajutusteenuse pakkujast 
sõltumatutel põhjustel reaalselt võimatu, 
teatab ta sellest ilma põhjendamatu 
viivituseta pädevale asutusele ja esitab 
selgitused, kasutades selleks III lisas 
sätestatud vormi. Lõige 2 hakkab kehtima 
kohe, kui viidatud põhjuseid enam ei esine, 
välja arvatud juhul, kui 
veebimajutusteenuse pakkuja ei saa 
eemaldamiskorraldust täita, kuna 
eemaldamiskorraldusel oleks ebasoodne 
mõju teenuse kasutajate õigustele, nagu 
eraelu puutumatuse kaitse, andmekaitse, 
kirjavahetuse konfidentsiaalsus ning 
väljendus- ja teabevabadus vabas ja 
demokraatlikus ühiskonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita vääramatu 

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

jõu tõttu või kuna see on 
veebimajutusteenuse pakkujast 
sõltumatutel põhjustel reaalselt võimatu või 
tehnilistel või toimimisega seotud 
põhjustel, teatab ta sellest ilma 
põhjendamatu viivituseta pädevale 
asutusele ja esitab selgitused, kasutades 
selleks III lisas sätestatud vormi. Kohe, kui 
viidatud põhjuseid enam ei esine, täidab 
veebimajutusteenuse pakkuja korralduse 
ilma põhjendamatu viivituseta.

Or. en

Muudatusettepanek 430
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita vääramatu 
jõu tõttu või kuna see on 
veebimajutusteenuse pakkujast 
sõltumatutel põhjustel reaalselt võimatu, 
teatab ta sellest ilma põhjendamatu 
viivituseta pädevale asutusele ja esitab 
selgitused, kasutades selleks III lisas 
sätestatud vormi.

Or. en

Muudatusettepanek 431
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 432
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

8. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita, sest see 
sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt 
teavet, et korralduse saaks täita, teatab ta 
sellest ilma põhjendamatu viivituseta 
pädevale asutusele, kasutades selleks III 
lisas sätestatud vormi.

Or. en

Selgitus

Tähtaja pikendamiseks mõeldud erieeskirjad ei ole siinkohal põhjendatud – võib teha lihtsalt 
uue korralduse.

Muudatusettepanek 433
Josef Weidenholzer

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 434
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

8. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
keeldub eemaldamiskorraldust täitmast, 
sest see sisaldab selgeid vigu, ei täpsustata 
piisaval määral, miks sisu on 
ebaseaduslik, või ei sisalda piisavalt 
teavet, et korralduse saaks täita, teatab ta 
sellest ilma põhjendamatu viivituseta 
pädevale asutusele ja küsib vajalikke 
selgitusi, kasutades selleks III lisas 
sätestatud vormi. Sellistel juhtudel vastab 
pädev asutus viivitamata.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 436
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 437
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



PE636.147v02-00 36/178 AM\1177909ET.docx

ET

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 438
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 439
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

lõplikuks, kui seda ei ole tähtaja jooksul 
edasi kaevatud ega sellega seoses ei ole 
võetud õiguskaitsevahendeid vastavalt 
kohaldatavale siseriiklikule õigusele või 
kui see on pärast edasikaebamist 
kinnitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Kui konkreetsele 
veebimajutusteenuse pakkujale tehtud 
eemaldamiskorraldused, mille arv on 
märkimisväärne, on muutunud lõplikuks, 
teatab eemaldamiskorralduse teinud pädev 
asutus sellest artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädevale asutusele, kes jälgib 
täiendavate meetmete rakendamist 
artikli 6 kohaselt. Eemaldamiskorraldus 
muutub lõplikuks, kui seda ei ole tähtaja 
jooksul edasi kaevatud ja taotletud ei ole 
õiguskaitsevahendeid vastavalt 
kohaldatavale siseriiklikule õigusele või 
kui see on pärast edasikaebamist 
kinnitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Konsultatsioonimenetlus 

eemaldamiskorralduste jaoks
1. Eemaldamiskorralduse teinud 
pädev asutus esitab korralduse koopia 
artikli 17 lõike 1 punktis a osutatud 
pädevale asutusele selles liikmesriigis, kus 
on veebimajutusteenuse pakkuja peamine 
tegevuskoht, samal ajal edastatakse 
korraldus kooskõlas artikli 4 lõikega 5 
veebimajutusteenuse pakkujale.
2. Kui selle liikmesriigi pädeval 
asutusel, kus on veebimajutusteenuse 
pakkuja peamine tegevuskoht, on piisavalt 
alust arvata, et eemaldamiskorraldus võib 
mõjutada kõnealuse liikmesriigi 
põhihuvisid, teavitab ta sellest korralduse 
teinud pädevat asutust ja taotleb 
eemaldamiskorralduse tagasivõtmist ning 
teavitab sellest veebimajutusteenuse 
pakkujat.
3. Kui korralduse teinud asutus peab 
vajalikuks jätkata eemaldamiskorralduse 
täitmist, võtab ta neid asjaolusid arvesse 
ning kohandab eemaldamiskorraldust, et 
võtta arvesse korralduse sihtliikmesriigi 
põhihuve.

Or. en

Muudatusettepanek 442
Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Konsultatsioonimenetlus 

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

Or. en

Muudatusettepanek 443
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Konsultatsioonimenetlus 

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

Or. en

Selgitus

Kui korralduse teinud asutuse meetmed on suunatud muus liikmesriigis asuva 
veebimajutusteenuse vastu, tuleks vastavat riiklikku asutust vähemalt teavitada tema 
territooriumil toimuvast kohtumenetlusest. Võimalus, et „välismaised“ meetmed võetakse, 
ilma et sellest oleks mõjutatud suveräänne riik teadlik, põhjustaks paljudes liikmesriikides 
tõsiseid põhiseadusega seonduvaid probleeme. Seda raskendab asjaolu, et kogu Euroopa 
Liidus on suured erinevused seoses õigustavadega ja teatavate mõistete (nt „terrorism“) 
tõlgendamisega.

Muudatusettepanek 444
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Esildised

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

Or. en

Muudatusettepanek 445
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Esildised

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

Or. en

Selgitus

See joint letter of three UN Special rapporteurs on 07/12/2018: "The approach sanctioned in 
Article 5 creates the risk that governments expand their possibilities to have content blocked, 
filtered, or removed beyond what is provided for under national law and what would be 
permissible under international human rights law. 32 Even if governments only request 
restrictions that they deem to be in accordance with the law, the referral process may result 
in undermining the regular safeguards that protect against excessive interference, including 
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the right to an effective remedy. Having in mind that such referrals may be the result of non-
transparent and unaccountable decision-making processes, with limited options for redress, 
potentially in violation of Article 2(3) ICCPR and Article 13 ECHR, the elevated risk of 
arbitrariness and abuse it presents is evident."

Muudatusettepanek 446
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Esildised

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

Or. en

Selgitus

Esildised osutavad veebimajutusteenuse pakkujate võetud vabatahtlikele meetmetele, mis 
põhinevad nende teenuse tingimustel, mistõttu ei tohiks neid seadusega reguleerida. Kui 
õiguskaitseasutustele tuleks anda volitused esildiste esitamiseks, tuleks see sätestada nende 
asutamisaktides, nt Europoli määruses.

Muudatusettepanek 447
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Esildised

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

Or. en

Muudatusettepanek 448
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Esildised

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

Or. en

Selgitus

If a competent authority or relevant Union body, after assessment of a piece of content, comes 
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to the conclusion that it is legal under the relevant applicable law, there is no justification to 
subsequently refer the matter to the service providers for them to check it against their own 
terms and conditions. If something is not illegal, by definition it is legal and protected inter 
alia by the right to freedom of expression. This paragraph might lead to over-deletion 
through companies of legal content in order not to risk any negative repercussions for them. 
In addition, it is not clear what avenues of redress would be available to an affected 
individual. The proposed paragraph thereby contradicts the Charter of Fundamental Rights, 
especially the right to an effective legal remedy; see also IMCO opinion.

Muudatusettepanek 449
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus või asjaomane liidu 
asutus võib saata veebimajutusteenuse 
pakkujale esildise.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 450
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 451
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Esildis adresseeritakse 
veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 
tegevuskohta või esindajale, kelle 
teenusepakkuja on määranud vastavalt 
artiklile 16, ning edastatakse artikli 14 
lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. Esildised 
saadetakse elektrooniliselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 452
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 453
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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juurdepääs sellele.

Or. en

Muudatusettepanek 454
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 455
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 456
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 457
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 458
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

See joint letter by three UN Special Rapporteurs on 07/12/2018: "The proactive measures 
outlined in Article 6 may amount to a general obligation to monitor content in contravention 
of Article 15 of the e-Commerce Directive and would be in principle susceptible to lead to the 
loss of protection against liability for third-party content established under Article 14 of the 
same. They would also be incompatible with relevant recommendations by the Council of 
Europe Committee of Ministers. While the Explanatory Memorandum to the Proposal and the 
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Recitals state that “any measures taken by the hosting service provider in compliance with 
this Regulation, including any proactive measures, should not in themselves lead to that 
service provider losing the benefit of the liability exemption provided for, under certain 
conditions, in Article 14 of the E-Commerce Directive”, such guarantees are not repeated in 
the substantive provisions of the proposed Regulation.

Muudatusettepanek 459
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Recital 19 as well as Art. 6 of this proposal explicitly break with the limited liability 
principles set out in Directive (EC) 2000/31 (the 'e-commerce Directive'): Art. 14 of the e-
commerce Directive stipulates that companies can host users’ content without assuming 
liability for the legality of that content (the host only has to take action once notified about 
illegal content); Art. 15 of the e-commerce Directive prohibits a general monitoring 
obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to systematically scan and 
filter uploaded content. The CJEU in its case law further strengthened this principle (Scarlet 
v Sabam, Case C-70/10; Sabam v Netlog, Case C-360/10). )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.

Muudatusettepanek 460
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 Ennetavad meetmed 6 Täiendavad meetmed

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Or. en
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Muudatusettepanek 461
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 462
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 463
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Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Veebimajutusteenuse pakkuja, kelle 
suhtes on rakendatud olulisel hulgal 
vaidlustamata eemaldamiskorraldusi, võib 
võtta täiendavaid meetmeid, et kaitsta oma 
teenuseid terroristliku sisu levitamise eest. 
Need meetmed peavad olema 
tulemuslikud, sihipärased ja 
proportsionaalsed terroristliku sisuga 
kokkupuutumise riski ja ulatusega, 
kasutajate põhiõigustega ning sõna- ja 
teabevabaduse ning eraelu puutumatuse 
ja isikuandmete kaitse olulisusega avatud 
ja demokraatlikus ühiskonnas. Meetmete 
tulemuseks ei ole veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt üldsusele kättesaadavaks 
tehtava sisu mingisugune üldine 
jälgimine ega sisu automaatne 
eemaldamine ilma inimese osaluseta.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Andrejs Mamikins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 465
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 466
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 467
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
võtab ennetavaid meetmeid, et piirata 
terroristliku sisu levitamist, tagab ta, et 
need meetmed on sihipärased, 
tulemuslikud ja proportsionaalsed ning 
võtavad arvesse terroristliku sisuga 
kokkupuutumise riski ja ulatust, kasutajate 
põhiõigusi ning sõna- ja teabevabaduse 
õiguse olulisust avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas.

Or. en

Selgitus

Ennetavad meetmed ohustavad sõna- ja teabevabadust, eriti kui kasutatakse automaatseid 
vahendeid. Sel põhjusel ei oleks proportsionaalne luua ühtegi kohustust ennetavate meetmete 
kehtestamiseks. Kuid tegelikkus on see, et veebimajutusteenuse pakkujad võtavad kasutusele 
ennetavad meetmed, et piirata teatavaid sisukategooriaid, mida nad ei kavatse levitada. 
Selliste juhtude puhuks peaks kõnealune määrus looma uued kohustused, et suurendada 
kasutusele võetud meetmete läbipaistvust ja tagada sõna- ja teabevabaduse võimalike 
rikkumiste vastased kaitsemeetmed.

Muudatusettepanek 468
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Enne selliste meetmete kasutusele 
võtmist teevad veebimajutusteenuse 
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pakkujad terroristliku sisuga 
kokkupuutumise taset käsitleva 
riskihindamise, mis põhineb muu hulgas 
saadud eemaldamiskorralduste ja esildiste 
arvul, ja avalikustavad selle. 
Veebimajutusteenuse pakkujad koostavad 
parandusmeetmete kava, et võidelda 
terroristliku sisu vastu proportsionaalselt 
tuvastatud ohu tasemega.

Or. en

Muudatusettepanek 469
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädevat asutust on teavitatud 
vastavalt artikli 4 lõikele 9, palub ta 
veebimajutusteenuse pakkujal esitada 
kolme kuu jooksul pärast taotluse 
kättesaamist ja pärast seda vähemalt kord 
aastas aruande konkreetsete ennetavate 
meetmete kohta, mida ta on võtnud muu 
hulgas automaatsete vahendite abil, et:

välja jäetud

(a) tõkestada sellise sisu uuesti 
üleslaadimist, mis on varem eemaldatud 
või millele juurdepääs on blokeeritud, sest 
seda loetakse terroristlikuks sisuks;
(b) terroristlikku sisu avastada ja see 
kindlaks teha ning see kiiresti eemaldada 
või blokeerida juurdepääs sellele.
Selline taotlus saadetakse 
veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 
tegevuskohta või teenusepakkuja 
määratud esindajale.
Aruanded peavad sisaldama kogu 
asjakohast teavet, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus saaks 
hinnata, kas ennetavad meetmed on 
tulemuslikud ja proportsionaalsed, ning 
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anda muu hulgas oma hinnangu 
kasutatavate automaatsete vahendite 
toimimisele ja inimeste teostatava 
jälgimise ja kontrollimise 
mehhanismidele.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud 
pädevat asutust on teavitatud vastavalt 
artikli 4 lõikele 9, palub ta 
veebimajutusteenuse pakkujal esitada 
kolme kuu jooksul pärast taotluse 
kättesaamist ja pärast seda vähemalt kord 
aastas aruande konkreetsete ennetavate 
meetmete kohta, mida ta on võtnud muu 
hulgas automaatsete vahendite abil, et:

välja jäetud

(a) tõkestada sellise sisu uuesti 
üleslaadimist, mis on varem eemaldatud 
või millele juurdepääs on blokeeritud, sest 
seda loetakse terroristlikuks sisuks;
(b) terroristlikku sisu avastada ja see 
kindlaks teha ning see kiiresti eemaldada 
või blokeerida juurdepääs sellele.

Or. en

Muudatusettepanek 471
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud välja jäetud
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pädevat asutust on teavitatud vastavalt 
artikli 4 lõikele 9, palub ta 
veebimajutusteenuse pakkujal esitada 
kolme kuu jooksul pärast taotluse 
kättesaamist ja pärast seda vähemalt kord 
aastas aruande konkreetsete ennetavate 
meetmete kohta, mida ta on võtnud muu 
hulgas automaatsete vahendite abil, et:
(a) tõkestada sellise sisu uuesti 
üleslaadimist, mis on varem eemaldatud 
või millele juurdepääs on blokeeritud, sest 
seda loetakse terroristlikuks sisuks;
(b) terroristlikku sisu avastada ja see 
kindlaks teha ning see kiiresti eemaldada 
või blokeerida juurdepääs sellele.

Or. en

Muudatusettepanek 472
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud 
pädevat asutust on teavitatud vastavalt 
artikli 4 lõikele 9, palub ta 
veebimajutusteenuse pakkujal esitada 
kolme kuu jooksul pärast taotluse 
kättesaamist ja pärast seda vähemalt kord 
aastas aruande konkreetsete ennetavate 
meetmete kohta, mida ta on võtnud muu 
hulgas automaatsete vahendite abil, et:

Veebimajutusteenuse pakkuja esitab 
artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud 
pädevale asutusele vähemalt kord aastas 
aruande konkreetsete ennetavate meetmete 
kohta, mida ta on võtnud muu hulgas 
automaatsete vahendite abil, et:

Or. en

Muudatusettepanek 473
Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud 
pädevat asutust on teavitatud vastavalt 
artikli 4 lõikele 9, palub ta 
veebimajutusteenuse pakkujal esitada 
kolme kuu jooksul pärast taotluse 
kättesaamist ja pärast seda vähemalt kord 
aastas aruande konkreetsete ennetavate 
meetmete kohta, mida ta on võtnud muu 
hulgas automaatsete vahendite abil, et:

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud 
pädevat asutust on teavitatud vastavalt 
artikli 4 lõikele 9 ning pärast seda, kui on 
tehtud kindlaks, et veebimajutusteenuse 
pakkuja saadud lõplike 
eemaldamiskorralduste arv ei ole 
juhuslik, palub pädev asutus 
veebimajutusteenuse pakkujal esitada 
kolme kuu jooksul pärast taotluse 
kättesaamist aruande konkreetsete 
ennetavate meetmete kohta, mida ta on 
võtnud muu hulgas automaatsete vahendite 
abil, et:

Or. en

Muudatusettepanek 474
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud 
pädevat asutust on teavitatud vastavalt 
artikli 4 lõikele 9, palub ta 
veebimajutusteenuse pakkujal esitada 
kolme kuu jooksul pärast taotluse 
kättesaamist ja pärast seda vähemalt kord 
aastas aruande konkreetsete ennetavate 
meetmete kohta, mida ta on võtnud muu 
hulgas automaatsete vahendite abil, et:

Pädev asutus palub veebimajutusteenuse 
pakkujal esitada kuue kuu jooksul pärast 
taotluse kättesaamist ja pärast seda 
vähemalt kord aastas aruande konkreetsete 
ennetavate meetmete juhtude kohta, mis 
võeti muu hulgas automaatsete vahendite 
abil, et:

Or. en

Muudatusettepanek 475
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud 
pädevat asutust on teavitatud vastavalt 
artikli 4 lõikele 9, palub ta 
veebimajutusteenuse pakkujal esitada 
kolme kuu jooksul pärast taotluse 
kättesaamist ja pärast seda vähemalt kord 
aastas aruande konkreetsete ennetavate 
meetmete kohta, mida ta on võtnud muu 
hulgas automaatsete vahendite abil, et:

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud 
pädevat asutust on teavitatud vastavalt 
artikli 4 lõikele 9, võib ta paluda 
veebimajutusteenuse pakkujal esitada 
kolme kuu jooksul pärast taotluse 
kättesaamist ja vajaduse korral pärast seda 
kord aastas aruande konkreetsete 
lisameetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 476
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud 
pädevat asutust on teavitatud vastavalt 
artikli 4 lõikele 9, palub ta 
veebimajutusteenuse pakkujal esitada 
kolme kuu jooksul pärast taotluse 
kättesaamist ja pärast seda vähemalt kord 
aastas aruande konkreetsete ennetavate 
meetmete kohta, mida ta on võtnud muu 
hulgas automaatsete vahendite abil, et:

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud 
pädevat asutust on teavitatud vastavalt 
artikli 4 lõikele 9, palub ta 
veebimajutusteenuse pakkujal võtta 
ennetavad meetmed, mis võivad hõlmata 
automaatseid vahendeid, et kaitsta oma 
teenuseid terroristliku sisu levitamise eest 
kooskõlas käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tingimustega, et:

Or. en

Muudatusettepanek 477
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõkestada sellise sisu uuesti 
üleslaadimist, mis on varem eemaldatud 
või millele juurdepääs on blokeeritud, sest 

välja jäetud
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seda loetakse terroristlikuks sisuks;

Or. en

Muudatusettepanek 478
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 479
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 480
Ana Gomes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

üleslaadimist, mis on varem 
eemaldamiskorralduse alusel eemaldatud 
või millele juurdepääs on blokeeritud, sest 
seda loetakse terroristlikuks sisuks;

Or. en

Muudatusettepanek 481
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 482
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 483
Jeroen Lenaers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 484
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 485
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 486
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 487
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 488
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) terroristlikku sisu avastada või see 
kindlaks teha.

Or. en

Muudatusettepanek 489
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 490
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline taotlus saadetakse 
veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 
tegevuskohta või teenusepakkuja 
määratud esindajale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 491
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline taotlus saadetakse 
veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 
tegevuskohta või teenusepakkuja 
määratud esindajale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 492
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline taotlus saadetakse 
veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 
tegevuskohta või teenusepakkuja 
määratud esindajale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 493
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruanded peavad sisaldama kogu 
asjakohast teavet, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus saaks 
hinnata, kas ennetavad meetmed on 
tulemuslikud ja proportsionaalsed, ning 
anda muu hulgas oma hinnangu 
kasutatavate automaatsete vahendite 
toimimisele ja inimeste teostatava 
jälgimise ja kontrollimise 
mehhanismidele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 494
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruanded peavad sisaldama kogu 
asjakohast teavet, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus saaks 
hinnata, kas ennetavad meetmed on 

välja jäetud
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tulemuslikud ja proportsionaalsed, ning 
anda muu hulgas oma hinnangu 
kasutatavate automaatsete vahendite 
toimimisele ja inimeste teostatava 
jälgimise ja kontrollimise 
mehhanismidele.

Or. en

Muudatusettepanek 495
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruanded peavad sisaldama kogu 
asjakohast teavet, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus saaks 
hinnata, kas ennetavad meetmed on 
tulemuslikud ja proportsionaalsed, ning 
anda muu hulgas oma hinnangu 
kasutatavate automaatsete vahendite 
toimimisele ja inimeste teostatava 
jälgimise ja kontrollimise 
mehhanismidele.

Aruanded peavad sisaldama kogu 
asjakohast teavet, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus saaks 
hinnata, kas täiendavad meetmed on 
proportsionaalsed ja aitavad tulemuslikult 
käsitleda terroristlikku veebisisu, ning 
hinnata muu hulgas võetud meetmete 
laadi ja toimimist ja teavet taastatud sisu 
kohta ja inimeste teostatava jälgimise 
kohta, isikutele kättesaadavate 
läbivaatamismehhanismide ning mis 
tahes kontrollimise mehhanismide kohta, 
mida kasutati, et hinnata eemaldatud 
terroristliku sisu ebaseaduslikkust või 
seda, kellele on juurdepääs blokeeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 496
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruanded peavad sisaldama kogu 
asjakohast teavet, et artikli 17 lõike 1 

Pädev asutus palub veebimajutusteenuse 
pakkujal esitada kolme kuu jooksul pärast 
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punktis c osutatud pädev asutus saaks 
hinnata, kas ennetavad meetmed on 
tulemuslikud ja proportsionaalsed, ning 
anda muu hulgas oma hinnangu 
kasutatavate automaatsete vahendite 
toimimisele ja inimeste teostatava 
jälgimise ja kontrollimise 
mehhanismidele.

taotluse kättesaamist ja pärast seda 
vähemalt kord aastas aruande 
konkreetsete ennetavate meetmete kohta, 
mille ta on võtnud. Aruanded peavad 
sisaldama kogu asjakohast teavet, et artikli 
17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus 
saaks hinnata, kas ennetavad meetmed on 
tulemuslikud ja proportsionaalsed, ning 
võimaldavad hinnata kasutatavate 
automaatsete vahendite toimimist ja nende 
suhtes inimeste teostatava jälgimise ja 
kontrollimise mehhanisme.

Or. en

Muudatusettepanek 497
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pädevad asutused teevad 
veebimajutusteenuse pakkujatega 
koostööd ning kehtestavad vajalikud 
vahendid selle tagamiseks, et kehtivad 
vabatahtlikud ennetavad meetmed on 
tulemuslikud, proportsionaalsed ja ei ole 
veebimajutusteenuse pakkujatele 
koormaks.

Or. en

Muudatusettepanek 498
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädev asutus leiab, et võetud 
ennetavad meetmed, millest on antud aru 

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

Or. en

Muudatusettepanek 499
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 500
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Veebimajutusteenuse pakkuja teeb 
koostööd artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädeva asutusega, et hinnata 
nende konkreetsete meetmete mõjusust ja 
proportsionaalsust, mille 
veebimajutusteenuse pakkuja on 
kehtestanud.

Or. en

Muudatusettepanek 501
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädev asutus leiab, et võetud 
ennetavad meetmed, millest on antud aru 
vastavalt lõikele 2, ei ole kokkupuutumise 
riski ja ulatuse leevendamiseks ja nendega 
toimetulemiseks piisavad, võib ta taotleda, 
et veebimajutusteenuse pakkuja võtaks 
konkreetseid täiendavaid ennetavaid 
meetmeid. Selle eesmärgi saavutamise 

3. Kui artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädev asutus leiab, et võetud 
täiendavad meetmed, millest on antud aru 
vastavalt lõikele 2, ei vähenda riski ja 
ulatust ega vasta vajalikkuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtetele, võib ta 
taotleda, et veebimajutusteenuse pakkuja 
hindaks vajalikud meetmed ümber. Selle 
eesmärgi saavutamise nimel teeb 
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nimel teeb veebimajutusteenuse pakkuja 
koostööd artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädeva asutusega, et teha kindlaks 
konkreetsed meetmed, mille 
veebimajutusteenuse osutaja peab 
kehtestama, ning panna paika peamised 
eesmärgid ja kriteeriumid ja nende 
rakendamise ajakava.

veebimajutusteenuse pakkuja koostööd 
artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva 
asutusega, et teha kindlaks konkreetsed 
meetmed, mille kehtestamist peab 
veebimajutusteenuse pakkuja kaaluma, sh 
peamiste eesmärkide ja kriteeriumide 
soovitused, ning võttes eeskätt arvesse 
veebimajutusteenuse pakkuja 
majanduslikku suutlikkust ja selliste 
meetmete mõju kasutajate põhiõigustele 
ning sõna- ja teabevabaduse, samuti 
eraelu puutumatuse ja isikuandmete 
kaitse õiguste olulisust.

Or. en

Muudatusettepanek 502
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 503
Andrejs Mamikins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 504
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädev asutus leiab, et võetud 
ennetavad meetmed, millest on antud aru 
vastavalt lõikele 2, ei ole kokkupuutumise 
riski ja ulatuse leevendamiseks ja nendega 
toimetulemiseks piisavad, võib ta taotleda, 
et veebimajutusteenuse pakkuja võtaks 
konkreetseid täiendavaid ennetavaid 
meetmeid. Selle eesmärgi saavutamise 
nimel teeb veebimajutusteenuse pakkuja 

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

veebimajutusteenuse pakkuja koostööd 
artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva 
asutusega, et teha kindlaks konkreetsed 
meetmed, mille veebimajutusteenuse 
osutaja peab kehtestama, ning panna paika 
peamised eesmärgid ja kriteeriumid ja 
nende rakendamise ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 505
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 506
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 507
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 
tegevuskohta või teenusepakkuja 
määratud esindajale. 
Veebimajutusteenuse pakkuja annab 
artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud 
pädeva asutuse kindlaksmääratud 
meetmete rakendamisest korrapäraselt 
aru.

Or. en

Muudatusettepanek 508
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 509
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 510
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

mõjuga kasutajate põhiõigustele ja sõna- ja 
teabevabaduse olulisusele. Selline otsus 
saadetakse veebimajutusteenuse pakkuja 
peamisesse tegevuskohta või 
teenusepakkuja määratud esindajale. 
Veebimajutusteenuse pakkuja annab artikli 
17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva 
asutuse kindlaksmääratud meetmete 
rakendamisest korrapäraselt aru.

Or. en

Muudatusettepanek 511
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 512
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Pädev asutus ei kehtesta üldist 
jälgimiskohustust, nagu on määratletud 
direktiivis 2000/31/EÜ (elektroonilise 
kaubanduse direktiiv).

Or. en

Muudatusettepanek 513
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Veebimajutusteenuse pakkuja võib 
igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus vaataks 
läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt 
kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse 
või otsuse. Pädev asutus teeb põhjendatud 
otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, 
kui on saanud veebimajutusteenuse 
pakkuja taotluse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 514
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Veebimajutusteenuse pakkuja võib 
igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus vaataks 
läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt 
kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse 
või otsuse. Pädev asutus teeb põhjendatud 
otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, 

välja jäetud
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kui on saanud veebimajutusteenuse 
pakkuja taotluse.

Or. en

Muudatusettepanek 515
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Veebimajutusteenuse pakkuja võib 
igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus vaataks 
läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt 
kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse 
või otsuse. Pädev asutus teeb põhjendatud 
otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, 
kui on saanud veebimajutusteenuse 
pakkuja taotluse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 516
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Veebimajutusteenuse pakkuja võib 
igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus vaataks 
läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt 
kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse 
või otsuse. Pädev asutus teeb põhjendatud 
otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, 
kui on saanud veebimajutusteenuse 
pakkuja taotluse.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 517
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Veebimajutusteenuse pakkuja võib 
igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus vaataks 
läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt 
kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse või 
otsuse. Pädev asutus teeb põhjendatud 
otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, 
kui on saanud veebimajutusteenuse 
pakkuja taotluse.

5. Veebimajutusteenuse pakkuja võib 
igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus vaataks 
läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt 
kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse või 
otsuse. Pädev asutus teeb põhjendatud 
otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, 
kui on saanud veebimajutusteenuse 
pakkuja taotluse. Veebimajutusteenuse 
pakkujal on õigus ennetavate meetmete 
võtmist kohustav otsus vaidlustada selle 
liikmesriigi kohtus, mille pädev asutus on 
kõnealuse otsuse vastu võtnud.

Or. en

Muudatusettepanek 518
Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Veebimajutusteenuse pakkuja võib 
igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus vaataks 
läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt 
kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse või 
otsuse. Pädev asutus teeb põhjendatud 
otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, 
kui on saanud veebimajutusteenuse 
pakkuja taotluse.

5. Veebimajutusteenuse pakkuja võib 
igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus vaataks 
läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt 
kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse või 
otsuse. Pädev asutus teeb põhjendatud 
otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, 
kui on saanud veebimajutusteenuse 
pakkuja taotluse. Artikli 6 lõike 4 kohaselt 
tehtud otsuse peab veebimajutusteenuse 
pakkuja taotlusel liikmesriigi pädev kohus 
läbi vaatama.
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Or. en

Muudatusettepanek 519
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Veebimajutusteenuse pakkuja võib 
igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus vaataks 
läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt 
kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse või 
otsuse. Pädev asutus teeb põhjendatud 
otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, 
kui on saanud veebimajutusteenuse 
pakkuja taotluse.

5. Veebimajutusteenuse pakkuja võib 
igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus vaataks 
läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt 
kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse või 
otsuse. Artikli 6 lõike 4 kohaselt tehtud 
otsuse peab kohus läbi vaatama. Pädev 
asutus teeb põhjendatud otsuse mõistliku 
aja jooksul pärast seda, kui on saanud 
veebimajutusteenuse pakkuja taotluse.

Or. en

Muudatusettepanek 520
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Veebimajutusteenuse pakkuja võib 
igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus vaataks 
läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt 
kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse või 
otsuse. Pädev asutus teeb põhjendatud 
otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, 
kui on saanud veebimajutusteenuse 
pakkuja taotluse.

5. Veebimajutusteenuse pakkuja võib 
igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus vaataks 
läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt 
kas lõikes 2 ja 3 kirjeldatud taotluse. Pädev 
asutus teeb põhjendatud otsuse mõistliku 
aja jooksul pärast seda, kui on saanud 
veebimajutusteenuse pakkuja taotluse.

Or. en

Muudatusettepanek 521
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
säilitab vastavalt artiklitele 4, 5 ja 6 
eemaldamiskorralduse või esildise põhjal 
või ennetavate meetmete tulemusena 
eemaldatud või blokeeritud terroristliku 
sisu ning terroristliku sisu eemaldamise 
tagajärjel eemaldatud seotud andmed, mis 
on vajalikud:

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
säilitab eemaldamiskorralduse põhjal või 
ennetavate meetmete tulemusena 
eemaldatud või blokeeritud terroristliku 
sisu:

Or. en

Muudatusettepanek 522
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
säilitab vastavalt artiklitele 4, 5 ja 6 
eemaldamiskorralduse või esildise põhjal 
või ennetavate meetmete tulemusena 
eemaldatud või blokeeritud terroristliku 
sisu ning terroristliku sisu eemaldamise 
tagajärjel eemaldatud seotud andmed, mis 
on vajalikud:

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
säilitab vastavalt artiklitele 4, 5 ja 6 pärast 
kohtus või muus sõltumatus 
haldusasutuses toimunud kontrollimist 
kooskõlas riiklike õigusaktidega 
eemaldamiskorralduse või esildise põhjal 
või vabatahtlike ennetavate meetmete 
tulemusena eemaldatud või blokeeritud 
terroristliku sisu ning terroristliku sisu 
eemaldamise tagajärjel eemaldatud seotud 
andmed, mis on vajalikud:

Or. en

Muudatusettepanek 523
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
säilitab vastavalt artiklitele 4, 5 ja 6 
eemaldamiskorralduse või esildise põhjal 
või ennetavate meetmete tulemusena 
eemaldatud või blokeeritud terroristliku 
sisu ning terroristliku sisu eemaldamise 
tagajärjel eemaldatud seotud andmed, mis 
on vajalikud:

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
säilitab vastavalt artiklitele 4 ja 6 
eemaldamiskorralduse põhjal või 
täiendavate meetmete tulemusena 
eemaldatud või blokeeritud terroristliku 
sisu ning terroristliku sisu eemaldamise 
tagajärjel eemaldatud seotud 
kasutajaandmed, mis on vajalikud:

Or. en

Muudatusettepanek 524
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
säilitab vastavalt artiklitele 4, 5 ja 6 
eemaldamiskorralduse või esildise põhjal 
või ennetavate meetmete tulemusena 
eemaldatud või blokeeritud terroristliku 
sisu ning terroristliku sisu eemaldamise 
tagajärjel eemaldatud seotud andmed, mis 
on vajalikud:

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
säilitab vastavalt artiklile 4 
eemaldamiskorralduse põhjal eemaldatud 
ebaseadusliku terroristliku sisu ning 
ebaseadusliku terroristliku sisu 
eemaldamise tagajärjel eemaldatud seotud 
andmed, mis on vajalikud üksnes:

Or. en

Muudatusettepanek 525
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
säilitab vastavalt artiklitele 4, 5 ja 6 
eemaldamiskorralduse või esildise põhjal 
või ennetavate meetmete tulemusena 
eemaldatud või blokeeritud terroristliku 

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
säilitab vastavalt artiklile 4 
eemaldamiskorralduse põhjal eemaldatud 
terroristliku sisu ning sisu eemaldamise 
tagajärjel eemaldatud seotud andmed, mis 
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sisu ning terroristliku sisu eemaldamise 
tagajärjel eemaldatud seotud andmed, mis 
on vajalikud:

on vajalikud:

Or. en

Muudatusettepanek 526
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) halduslikus või kohtulikus korras 
toimuva kontrollimise jaoks,

(a) halduslikus või kohtulikus korras 
toimuva kontrollimise ja õiguskaitse jaoks,

Or. en

Muudatusettepanek 527
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) halduslikus või kohtulikus korras 
toimuva kontrollimise jaoks,

(a) halduslikus või kohtulikus korras 
toimuva kontrollimise ja õiguskaitse jaoks,

Or. en

Muudatusettepanek 528
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) artikli 10 kohase kaebuste 
lahendamise mehhanismi jaoks;



AM\1177909ET.docx 85/178 PE636.147v02-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 529
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 530
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Arvestades, et kuna artikli 13 lõikes 4 sätestatakse veebimajutusteenuse pakkujatele kohustus 
teavitada pädevat asutust, ei ole siinkohal vajalik ette näha andmete säilitamist. Lisaks rikuks 
asjakohaste kaitsemeetmete puudumise korral kõnealune säte nõuet, mis kehtestati Euroopa 
Liidu Kohtu otsusega kohtuasjas Digital Rights Ireland, millega tunnistati kehtetuks 
direktiiv 2006/24/EÜ.

Muudatusettepanek 531
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

The Proposal does not lay down substantive and procedural conditions relating to the access 
and the subsequent use of the preserved data for law enforcement purposes by the 'competent 
authorities'. It should be kept in mind that this data will almost certainly be personal data, i.e. 
data that can identify an individual. The reference to the appropriate technical safeguards in 
Art. 7(3) of the Proposal is very similar to the wording of the repealed Directive 2006/24 (the 
'Data Retention Directive'), where the CJEU found that it did not contain sufficient 
safeguards to ensure effective protection of the retained data (Digital Rights Ireland, Joined 
Cases C-293/12 and C-594/12).

Muudatusettepanek 532
Ana Gomes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) terroristlikule sisule ja sellega 
seotud andmetele lubatakse juurdepääs 
mis tahes punktis b nimetatud eesmärkide 
täitmiseks üksnes pärast seda, kui kohus 
või sõltumatu haldusasutus on sisu 
liikmesriigi ja Euroopa õigusaktide 
kohaselt eelnevalt läbi vaadanud, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel.

Or. en

Muudatusettepanek 533
Eva Joly

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

(b a) kaebuste lahendamiseks artiklis 10 
kirjeldatud mehhanismi alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 534
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 ettenähtud kohustust 
kohaldatakse ka siis, kui 
veebimajutusteenuse pakkujad 
eemaldavad sisu tulenevalt Europoli 
märguandest määruse (EL) 2016/794 
artikli 4 lõike 1 punkti m tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 535
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud terroristlikku sisu 
ja sellega seotud kasutajaandmeid 
säilitatakse kuus kuud ning seejärel 
kustutatakse. Terroristlikku sisu 
säilitatakse kauem, tingimusel et ja nii 
kaua kui see on vajalik:
(a) pädeva asutuse või kohtu taotluse 
korral lõike 1 punktis a osutatud 
poolelioleva halduslikus või kohtulikus 
korras toimuva kontrollimise jaoks;
(b) vastavat kriminaalmenetlust juhtiva 
prokuröri või kohtuniku taotluse korral 
lõike 1 punktis b osutatud terroriaktide 
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tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest süüdistuse esitamiseks;
(c) kaebuse esitanud asutuse või 
veebimajutusteenuse pakkuja nimel 
esitatud taotluse korral lõike 1 punktis c 
osutatud kaebuste jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 537
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 538
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud terroristlikku sisu 
ja sellega seotud kasutajaandmeid 
säilitatakse kuus kuud ning kustutatakse 
pärast kõnealuse ajavahemiku 
möödumist. Pädeva asutuse või kohtu 
taotluse korral säilitatakse terroristlikku 
sisu konkreetselt määratud pikema 
ajavahemiku jooksul, tingimusel et ja nii 
kaua kui see on vajalik lõike 1 punktis a 
osutatud poolelioleva halduslikus või 
kohtulikus korras toimuva kontrollimise 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 539
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 540
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 541
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veebimajutusteenuse pakkuja tagab, et 
vastavalt lõigetele 1 ja 2 säilitatava 
terroristliku sisu ja sellega seotud andmete 
suhtes kohaldatakse asjakohaseid tehnilisi 
ja korralduslikke kaitsemeetmeid.

Veebimajutusteenuse pakkuja tagab, et 
vastavalt lõigetele 1 ja 2 säilitatava 
ebaseadusliku terroristliku sisu ja sellega 
seotud andmete suhtes kohaldatakse 
asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke 
kaitsemeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 542
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehniliste ja korralduslike 
kaitsemeetmetega tuleb tagada ühest 
küljest see, et säilitatavale terroristlikule 
sisule ja sellega seotud andmetele on 
juurdepääs ja neid saab töödelda ainult 
lõikes 1 osutatud eesmärgil, ning teisest 
küljest asjaomaste isikuandmete turvalisuse 
kõrge tase. Vajaduse korral vaatavad 
veebimajutusteenuse pakkujad need 
kaitsemeetmed üle ja ajakohastavad neid.

Tehniliste ja korralduslike 
kaitsemeetmetega tuleb tagada ühest 
küljest see, et säilitatavale ebaseaduslikule 
terroristlikule sisule ja sellega seotud 
andmetele on juurdepääs ja neid saab 
töödelda ainult lõikes 1 osutatud eesmärgil, 
ning teisest küljest asjaomaste 
isikuandmete turvalisuse kõrge tase. 
Vajaduse korral vaatavad 
veebimajutusteenuse pakkujad need 
kaitsemeetmed üle ja ajakohastavad neid.

Or. en

Muudatusettepanek 543
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid näevad riiklike 
õigusaktidega ette, et terroristlikule sisule 
ja sellega seotud säilitatud 
kasutajaandmetele lubatakse juurdepääs 
mis tahes lõike 1 punktis b nimetatud 
eesmärkide täitmiseks üksnes pärast seda, 
kui kohus või eeluurimiskohtunik on sisu 
eelnevalt läbi vaadanud, välja arvatud 
nõuetekohaselt põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti soovitus.
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Muudatusettepanek 544
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läbipaistvuskohustused Läbipaistvuskohustused 
veebimajutusteenuse pakkujatele

Or. en

Muudatusettepanek 545
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
esitab oma tingimustes selgelt põhimõtted 
selle tõkestamiseks, et sisuteenuse 
pakkujad kasutavad nende teenuseid 
ebaseadusliku terroristliku sisu 
levitamiseks, ning selleks, et kaitsta oma 
kasutajaid ebaseadusliku terroristliku sisu 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 546
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
selgitab oma tingimustes arusaadaval 
viisil põhimõtteid ja erimeetmeid seoses 
terroristliku sisuga, sealhulgas vajaduse 
korral esitab sisulise selgituse täiendavate 
meetmete toimimise kohta ning kooskõlas 
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kasutamise kohta. artikliga 10 sisuteenuse pakkujatele 
kättesaadava kaebuste esitamise ja 
vahekohtumehhanismi kirjelduse.

Or. en

Muudatusettepanek 547
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
võtab terroristliku sisu levitamise 
vähendamiseks kasutusele põhimõtted, 
esitab ta oma tingimustes sisulise selgituse 
ennetavate meetmete toimimise, kaasa 
arvatud automaatsete vahendite kasutamise 
kohta ning selge teabe selle kohta, kuidas 
saada juurdepääs kaitsemeetmetele ning 
taotleda õiguskaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 548
Andrejs Mamikins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 549
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 550
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkuja, 
kellel on terroristliku sisuga kokkupuude, 
millega seoses on asjaomasel aastal 
saadud eemaldamiskorraldused, avaldab 
igal aastal läbipaistvusaruande kõnealustel 
aastatel terroristliku sisu levitamise vastu 
võetud meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 551
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkuja teeb 
igal aastal avalikult kättesaadavaks 
läbipaistvusaruande selle vastu võetud 
meetmete kohta, et sisuteenuse pakkujad 
kuritarvitavad nende teenuseid 
ebaseadusliku terroristliku sisu 
levitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 552
Andrejs Mamikins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
avaldab igal aastal läbipaistvusaruande 
terroristliku sisu levitamise vastu võetud 
meetmete kohta, sealhulgas pädeva 
asutuse taotluse korral täidetud 
eemaldamiskorralduste arvu.

Or. en

Muudatusettepanek 553
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkuja, kelle 
suhtes rakendatakse või on rakendatud 
esildist või eemaldamiskorraldust, avaldab 
igal aastal läbipaistvusaruande terroristliku 
sisu levitamise vastu võetud meetmete 
kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 554
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 555
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 556
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave selle kohta, millised on 
veebimajutusteenuse pakkuja meetmed, et 

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

ennetavad meetmed, sealhulgas 
automaatsed meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 557
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 558
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 559
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) kooskõlas haldusasutusega teave 
selliste sisu eemaldamiste arvu kohta, mis 
on viinud terroriaktide avastamise, 
uurimise ja nende eest vastutusele 
võtmiseni;

Or. en

Muudatusettepanek 560
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) nende ebaseadusliku terroristliku 
sisu ühikute arv, mis on eemaldatud 
eemaldamiskorralduse kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 561
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 562
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 563
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) saadud eemaldamiskorralduste ja 
vastavalt artikli 4 lõigete 6, 7 ja 8 kohaselt 
võetud järelmeetmete arv;

Or. en

Muudatusettepanek 564
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) nende väidetava terroristliku sisu 
ühikute arv, mis tuli pärast kaebuse 
esitamist või õiguskaitse taotlemist teha 
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uuesti kättesaadavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 565
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) nende väidetava terroristliku sisu 
ühikute arv, mida ei eemaldatud artikli 4 
lõigete 7 ja 8 kohaselt, ning põhjus, miks 
neid ei eemaldatud;

Or. en

Muudatusettepanek 566
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ülevaade kaebuste esitamise 
menetlustest ja nende tagajärjed.

(d) ülevaade kaebuste esitamise 
menetlustest ja nende tagajärjed, 
sealhulgas selliste juhtumite arv, kus tehti 
kindlaks, et sisu loeti ekslikult 
ebaseaduslikuks terroristlikuks sisuks.

Or. en

Muudatusettepanek 567
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(d) ülevaade kaebuste esitamise 
menetlustest ja nende tagajärjed.

(d) ülevaade kaebuste esitamise 
menetlustest ja nende tagajärjed, 
sealhulgas selliste juhtumite arv, kus tehti 
kindlaks, et sisu loeti ekslikult 
terroristlikuks sisuks.

Or. en

Muudatusettepanek 568
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ülevaade kaebuste esitamise 
menetlustest ja nende tagajärjed.

(d) kaebuste esitamise menetluste arv 
ja nende tagajärjed.

Or. en

Muudatusettepanek 569
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) õiguskaitsemeetmete arv ja nende 
tagajärjed.

Or. en

Muudatusettepanek 570
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Veebimajutusteenuse pakkujad, 
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kes kasutavad eraandmebaase, mis 
sisaldavad terroristliku audio- ja videosisu 
räsiväärtusi, nagu on määratletud 
ühenduse suunistes või kõnealuste 
ettevõtete teenuste tingimustes, annavad 
sõltumatutele kolmandatele isikutele 
sellele andmebaasile juurdepääsu, et 
vältida tahtmatuid ja ekslikke otsuseid, 
mille tulemusena eemaldataks sisu, mis ei 
ole ebaseaduslik ega terroristlik.

Or. en

Muudatusettepanek 571
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Pädevate asutuste läbipaistvuskohustused
1. Pädevad asutused avaldavad igal 
aastal läbipaistvusaruande terroristliku 
sisuga seoses tehtud 
eemaldamiskorralduste ja võetud 
järelmeetmete kohta.
2. Läbipaistvusaruanded peavad 
sisaldama vähemalt järgmist teavet:
(a) teave selle kohta, millised on pädeva 
asutuse meetmed seoses terroristliku sisu 
avastamise, kindlakstegemise ja 
eemaldamisega;
(b) teave selle kohta, millised on pädeva 
asutuse ja muude asutuste meetmed 
seoses sisuteenuse pakkujatele või 
vajaduse korral muudele isikutele 
süüdistuse esitamisega pärast terroristliku 
sisu eemaldamist või sellele juurdepääsu 
blokeerimist;
(c) nende terroristliku sisu ühikute arv, 
mis on eemaldatud või millele juurdepääs 
on blokeeritud vastavalt kas 
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eemaldamiskorralduse või määruse 
(EL) 2016/794 artikli 4 lõike 1 punkti m 
kohase märguande kohaselt ja 
täiendavate meetmete kohaselt;
(d) nende eemaldamiste arv, mis on viinud 
terroriaktide eduka avastamise, uurimise 
ja nende eest vastutusele võtmiseni;
(e) nende väidetava terroristliku sisu 
ühikute arv, mis tuli pärast õiguskaitse 
taotlemist teha uuesti kättesaadavaks;
(f) nende väidetava terroristliku sisu 
ühikute arv, mida ei eemaldatud artikli 4 
lõigete 7 ja 8 kohaselt, ning põhjus, miks 
neid ei eemaldatud;
(g) ülevaade õiguskaitsemenetlustest ja 
nende tagajärjed.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga seoses läbipaistvusaruannetega 
internetiprivaatsuse määruses.

Muudatusettepanek 572
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaitsemeetmed seoses ennetavate 
meetmete kasutamise ja rakendamisega

Kaitsemeetmed seoses sisu eemaldamisega

Or. en

Muudatusettepanek 573
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 Kaitsemeetmed seoses ennetavate 
meetmete kasutamise ja rakendamisega

9 Kaitsemeetmed seoses 
hoolsuskohustuse täitmisega

Or. en

Muudatusettepanek 574
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaitsemeetmed seoses ennetavate 
meetmete kasutamise ja rakendamisega

Kaitsemeetmed seoses hoolsuskohustuse 
täitmisega

Or. en

Muudatusettepanek 575
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
kasutab enda talletatava veebisisu puhul 
meetmeid, mis lähevad kaugemale nende 
kohustustest vastavalt käesolevale 
määrusele, peab ta pakkuma mõjusaid ja 
asjakohaseid kaitsemeetmeid tagamaks, et 
asjaomase sisu suhtes tehtud otsused, 
eelkõige terroristlikuks peetava sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi 
põhjendatud ega too kaasa seadusliku sisu 
eemaldamist ega sellele juurdepääsu 
blokeerimist.

Or. en
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Muudatusettepanek 576
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
täidab enda talletatava veebisisu puhul 
hoolsuskohustust vastavalt käesolevale 
määrusele, peab ta pakkuma mõjusaid ja 
asjakohaseid kaitsemeetmeid tagamaks, et 
asjaomase sisu suhtes tehtud otsused, 
eelkõige ebaseaduslikuks ja terroristlikuks 
peetava sisu eemaldamise otsused, on 
täpsed ja hästi põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 577
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 578



PE636.147v02-00 106/178 AM\1177909ET.docx

ET

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 579
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
täidab enda talletatava veebisisu puhul 
hoolsuskohustust vastavalt käesolevale 
direktiivile, peab ta pakkuma mõjusaid ja 
asjakohaseid kaitsemeetmeid tagamaks, et 
asjaomase sisu suhtes tehtud otsused, 
eelkõige terroristlikuks peetava sisu 
eemaldamise otsused, on täpsed ja hästi 
põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 580
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Eeskätt peavad kaitsemeetmed 
hõlmama inimeste teostatavat jälgimist ja 
kontrolli sisu ebaseaduslikkuse ning 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
mittelubamise otsuste tasakaalu üle 
kooskõlas põhiõiguste ja õigusriigi 
põhimõttega. Inimeste teostatav jälgimine 
on nõutav igal juhul siis, kui on tarvis 
üksikasjalikku hindamist, et teha kindlaks, 
kas tegemist on ebaseadusliku terroristliku 
sisuga.

Or. en

Muudatusettepanek 581
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Eeskätt peavad kaitsemeetmed 
hõlmama inimeste teostatavat jälgimist ja 
kontrolli.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega on inimeste teostatav jälgimine nõue, mis tagab 
isikuandmetega seotud automaatsete otsuste tegemise seaduslikkuse.

Muudatusettepanek 582
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

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

2. Eeskätt peavad kaitsemeetmed 
hõlmama inimeste teostatavat jälgimist ja 
üksikasjalikku hindamist, et teha kindlaks, 
kas tegemist on terroristliku sisuga.

Or. en

Muudatusettepanek 583
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Eeskätt peavad kaitsemeetmed 
hõlmama inimeste teostatavat jälgimist ja 
kontrolli, et teha kindlaks, kas tegemist on 
terroristliku sisuga, ning hõlpsasti 
juurdepääsetavat kaebuste lahendamise 
mehhanismi.

Or. en

Muudatusettepanek 584
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 585
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Sisuteenuse pakkujatel, kelle sisu 
on eemaldamiskorralduse alusel 
eemaldatud või millele juurdepääs on 
blokeeritud, on õigus tõhusale 
õiguskaitsele. Liikmesriigid kehtestavad 
selle õiguse kasutamiseks tõhusad 
meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 586
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Veebimajutusteenuse pakkujad 
vaatavad oma hoolsuskohustuse täitmise 
korrapäraselt läbi.

Or. en

Muudatusettepanek 587
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kehtestab mõjusad ja juurdepääsetavad 
mehhanismid, millele toetudes saab 
sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on 

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

sisu on eemaldatud või kelle sisule 
juurdepääs on blokeeritud artikli 6 kohaste 
konkreetsete lisameetmete tõttu või 
määruse (EL) 2016/794 artikli 4 lõike 1 
punkti m kohase Europoli märguande 
tõttu, esitada kaebuse veebimajutusteenuse 
pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu 
taastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 588
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kehtestab mõjusa ja juurdepääsetava 
kaebuste lahendamise mehhanismi, 
millele toetudes saab sisuteenuse pakkuja, 
kelle sisu on eemaldatud, esitada kaebuse 
veebimajutusteenuse pakkuja tegevuse 
kohta ja nõuda sisu taastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 589
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kehtestab mõjusad ja juurdepääsetavad 
mehhanismid, millele toetudes saab 
sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on 
eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on 

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kehtestab mõjusa ja juurdepääsetava 
kaebuste lahendamise mehhanismi, 
millele toetudes saab sisuteenuse pakkuja, 
kelle sisu on eemaldatud, esitada kaebuse 
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blokeeritud artikli 5 kohase esildise või 
artikli 6 kohaste ennetavate meetmete 
tõttu, esitada kaebuse veebimajutusteenuse 
pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu 
taastamist.

veebimajutusteenuse pakkuja tegevuse 
kohta ja nõuda sisu taastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 590
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 591
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kohta ja nõuda sisu taastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 592
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
vaatab kõik saadud kaebused kiiresti läbi ja 
kui sisu eemaldamine või juurdepääsu 
blokeerimine sellele oli alusetu, taastab 
sisu ilma põhjendamatu viivituseta. Ta 
teavitab kaebuse esitajat läbivaatamise 
tulemustest kahe nädala jooksul alates 
kaebuse kättesaamisest koos arusaadavate 
selgitustega juhtudel, kus 
veebimajutusteenuse pakkuja otsustab 
sisu mitte taastada. Sisu taastamine ei 
välista veebimajutusteenuse pakkuja või 
pädeva asutuse otsuse vastaste 
täiendavate kohtulike meetmete võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 593
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
vaatab kõik saadud kaebused kiiresti läbi ja 
kui sisu eemaldamine oli alusetu, taastab 
sisu ilma põhjendamatu viivituseta. Ta 
teavitab kaebuse esitajat läbivaatamise 
tulemustest kahe nädala jooksul pärast 
kaebuse saamist. Juhul kui sisu 
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taastatakse, ei välista see 
veebimajutusteenuse pakkuja või pädeva 
asutuse otsuse vastaste täiendavate 
kohtulike meetmete võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 594
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
vaatab kõik saadud kaebused kiiresti läbi ja 
kui sisu eemaldamine oli alusetu, taastab 
sisu ilma põhjendamatu viivituseta. Ta 
teavitab kaebuse esitajat läbivaatamise 
tulemustest kahe nädala jooksul pärast 
kaebuse saamist. Juhul kui sisu 
taastatakse, ei välista see 
veebimajutusteenuse pakkuja või pädeva 
asutuse otsuse vastaste täiendavate 
kohtulike meetmete võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 595
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kaebuse kättesaamisel taastab 
veebimajutusteenuse pakkuja sisu 
viivitamata. Kui veebimajutusteenuse 
pakkuja leiab pärast kaebuse põhjalikku 
läbivaatamist, et sisu eemaldamine või 
juurdepääsu blokeerimine sellele oli 
põhjendatud, teeb ta lõpliku otsuse, milles 
kinnitatakse sisu eemaldamine või 
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juurdepääsu blokeerimine sellele. Sellisel 
juhul teavitab ta kaebuse esitajat 
läbivaatamise tulemustest ning õiguskaitse 
taotlemise võimalustest.

Or. en

Muudatusettepanek 596
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Olenemata artikli 10 lõigete 1 ja 2 
sätetest täiendab veebimajutusteenuse 
pakkujate kaebuste lahendamise 
mehhanism liikmesriikide kohaldatavaid 
seadusi ja menetlusi seoses õigusega 
kohtulikule kontrollile.

Or. en

Muudatusettepanek 597
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Olenemata lõigete 1 ja 2 sätetest 
täiendab veebimajutusteenuse pakkujate 
kaebuste lahendamise mehhanism 
liikmesriikide kohaldatavaid seadusi ja 
menetlusi seoses õigusega kohtulikule 
kontrollile.

Or. en

Muudatusettepanek 598
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
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Louis Michel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev artikkel ei kaota 
sisuteenuse pakkuja õigust kasutada 
õiguskaitsevahendeid, mis on kehtestatud 
liikmesriigi õigusaktide kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 599
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
3. Olenemata artikli 10 lõigete 1 ja 2 
sätetest täiendab veebimajutusteenuse 
pakkujate kaebuste lahendamise 
mehhanism liikmesriikide kohaldatavaid 
seadusi ja menetlusi seoses õigusega 
kohtulikule kontrollile.

Or. en

Muudatusettepanek 600
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele, teeb ta sisuteenuse 
pakkujale kättesaadavaks põhjaliku ja 
ülevaatliku teabe terroristliku sisu 
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juurdepääsu blokeerimise kohta. eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise kohta, sealhulgas 
eemaldamise või juurdepääsu 
blokeerimise põhjused, sealhulgas 
õigusliku aluse, mille põhjal on sisu 
seadusvastane, ja võimalused otsus 
vaidlustada. Vajaduse korral esitab ta ka 
sisuteenuse pakkujale artikli 4 kohase 
eemaldamiskorralduse koopia.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti soovitus.

Muudatusettepanek 601
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
on eemaldamiskorralduse alusel 
ebaseadusliku terroristliku sisu 
eemaldanud, teeb ta sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavaks põhjaliku teabe seoses sisu 
eemaldamise põhjustega. Kõnealune teave 
hõlmab vastavalt artiklile 4 tehtud 
eemaldamiskorralduse koopiat, 
eemaldamiskorralduse otsuse õiguslikku 
alust ning otsuse vaidlustamise võimalust 
ja menetlusi nii veebimajutusteenuse 
pakkuja kui ka pädeva asutuse juures.

Or. en

Muudatusettepanek 602
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 603
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Viidud üle lõikesse 1 – selline teave tagatakse alati, mitte ainult taotluse korral.

Muudatusettepanek 604
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Sisuteenuse pakkuja taotluse korral 
teavitab veebimajutusteenuse pakkuja 
sisuteenuse pakkujat sisu eemaldamise või 
sellele juurdepääsu blokeerimise põhjustest 
ja otsuse vaidlustamise võimalustest ning 
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ja otsuse vaidlustamise võimalustest. esitab talle taotluse korral artikli 4 
kohaselt tehtud eemaldamiskorralduse 
koopia.

Or. en

Muudatusettepanek 605
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Sisuteenuse pakkuja taotluse korral 
teavitab veebimajutusteenuse pakkuja 
sisuteenuse pakkujat sisu eemaldamise või 
sellele juurdepääsu blokeerimise põhjustest 
ja otsuse vaidlustamise võimalustest ning 
esitab talle artikli 4 kohaselt tehtud 
eemaldamiskorralduse koopia.

Or. en

Muudatusettepanek 606
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 607
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigete 1 ja 2 kohast kohustust ei 
kohaldata, kui pädev asutus otsustab, et 
avalikustamisest tuleb loobuda avaliku 
julgeolekuga seotud põhjustel, näiteks 
terroriaktide tõkestamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks ja nende eest süüdistuse 
esitamiseks, nii kauaks kui vaja, aga mitte 
kauem kui [nelja] nädala jooksul alates 
kõnealuse otsuse tegemisest. Sellisel juhul 
ei avalikusta veebimajutusteenuse pakkuja 
terroristliku sisu eemaldamise või sellele 
juurdepääsu tõkestamise kohta mitte 
mingisugust teavet.

3. Lõike 1 kohast kohustust ei 
kohaldata, kui pädev asutus otsustab 
objektiivsete tõendite alusel ning sellise 
otsuse proportsionaalsust ja vajalikkust 
arvesse võttes, et avalikustamisest tuleb 
loobuda avaliku julgeolekuga seotud 
põhjustel, näiteks terroriaktide 
tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja 
nende eest süüdistuse esitamiseks, nii 
kauaks kui vaja, aga mitte kauem kui 
[nelja] nädala jooksul alates kõnealuse 
otsuse tegemisest. Sellisel juhul ei 
avalikusta veebimajutusteenuse pakkuja 
ebaseadusliku terroristliku sisu 
eemaldamise kohta mitte mingisugust 
teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 608
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigete 1 ja 2 kohast kohustust ei 
kohaldata, kui pädev asutus otsustab, et 
avalikustamisest tuleb loobuda avaliku 
julgeolekuga seotud põhjustel, näiteks 
terroriaktide tõkestamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks ja nende eest süüdistuse 
esitamiseks, nii kauaks kui vaja, aga mitte 
kauem kui [nelja] nädala jooksul alates 
kõnealuse otsuse tegemisest. Sellisel juhul 
ei avalikusta veebimajutusteenuse pakkuja 
terroristliku sisu eemaldamise või sellele 
juurdepääsu tõkestamise kohta mitte 
mingisugust teavet.

3. Lõike 1 kohast kohustust ei 
kohaldata, kui pädev asutus otsustab, et 
avalikustamisest tuleb loobuda avaliku 
julgeolekuga seotud põhjustel, näiteks 
terroriaktide tõkestamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks ja nende eest süüdistuse 
esitamiseks, nii kauaks kui vaja, aga mitte 
kauem kui nelja nädala jooksul alates 
kõnealuse otsuse tegemisest. Sellisel juhul 
ei avalikusta veebimajutusteenuse pakkuja 
terroristliku sisu eemaldamise või sellele 
juurdepääsu tõkestamise kohta mitte 
mingisugust teavet.



PE636.147v02-00 120/178 AM\1177909ET.docx

ET

Or. en

Selgitus

Viidud kooskõlla lõike 2 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 609
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigete 1 ja 2 kohast kohustust ei 
kohaldata, kui pädev asutus otsustab, et 
avalikustamisest tuleb loobuda avaliku 
julgeolekuga seotud põhjustel, näiteks 
terroriaktide tõkestamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks ja nende eest süüdistuse 
esitamiseks, nii kauaks kui vaja, aga mitte 
kauem kui [nelja] nädala jooksul alates 
kõnealuse otsuse tegemisest. Sellisel juhul 
ei avalikusta veebimajutusteenuse pakkuja 
terroristliku sisu eemaldamise või sellele 
juurdepääsu tõkestamise kohta mitte 
mingisugust teavet.

3. Lõike 2 kohast kohustust ei 
kohaldata, kui pädev asutus otsustab, et 
avalikustamisest tuleb loobuda, et vältida 
terroriaktide tõkestamise, uurimise, 
avastamise ja nende eest süüdistuse 
esitamise ohustamist, nii kauaks kui vaja, 
aga mitte kauem kui [nelja] nädala jooksul 
alates kõnealuse otsuse tegemisest. Sellisel 
juhul ei avalikusta veebimajutusteenuse 
pakkuja terroristliku sisu eemaldamise või 
sellele juurdepääsu tõkestamise kohta mitte 
mingisugust teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 610
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a ( uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Õiguskaitsevahendite kasutamise õigus

1. Liikmesriigid näevad ette tõhusa 
õiguskaitsevahendi taotlemise võimaluse 
mis tahes otsuse vastu, mis on tehtud 
kooskõlas artikliga 4 ja artikli 10 
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lõikega 2. See hõlmab eelkõige 
veebimajutusteenuse pakkuja ja 
sisuteenuse pakkuja jaoks võimalust 
kaevata selline otsus edasi kohtus või 
õigusasutuses, mis ei ole pädev asutus.
2. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
või sisuteenuse pakkuja esitab 
eemaldamiskorralduse või ennetava 
meetme suhtes kaebuse, peatatakse 
edasikaevatud korralduse või otsuse 
täitmine seni, kuni õigusasutus võtab 
vastu lõpliku otsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 611
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 612
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 613
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 614
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a ( uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Õiguskaitse kohtumenetluse teel

Liikmesriigid tagavad, et kui sisu on 
kõrvaldatud või sellele juurdepääs on 
blokeeritud käesoleva määruse artikli 4 
kohase eemaldamiskorralduse, määruse 
(EL) 2016/794 artikli 4 lõike 1 punkti m 
kohase märguande või käesoleva määruse 
artikli 6 kohaste lisameetmete korral, võib 
asjaomane sisuteenuse pakkuja algatada 
igal ajal kohtumenetluse, taotledes sisu 
taastamist. Kohtumenetluse algatamine ei 
sõltu artiklis 10 osutatud kaebuste 
lahendamise mehhanismide käivitamisest.

Or. en
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Muudatusettepanek 615
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veebimajutusteenuse pakkujate, pädevate 
asutuste ja vajaduse korral asjaomaste 
liidu asutuste koostöö

Veebimajutusteenuse pakkujate ja 
pädevate asutuste koostöö

Or. en

Muudatusettepanek 616
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 Veebimajutusteenuse pakkujate, 
pädevate asutuste ja vajaduse korral 
asjaomaste liidu asutuste koostöö

13 Veebimajutusteenuse pakkujate, 
pädevate asutuste ja vajaduse korral 
pädevate liidu asutuste koostöö

Or. en

Muudatusettepanek 617
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriikide pädevad asutused 
jagavad eemaldamiskorralduste küsimustes 
teavet, koordineerivad ja teevad koostööd 
omavahel, et vältida topelttööd, parandada 
koordineerimist ja vältida sekkumist teistes 
liikmesriikides toimuvatesse uurimistesse.



PE636.147v02-00 124/178 AM\1177909ET.docx

ET

toimuvatesse uurimistesse.

Or. en

Muudatusettepanek 618
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Europol peaks olema sellises koostöös osalemiseks ainus pädev ELi asutus.

Muudatusettepanek 619
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 620
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 621
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 6 kohaselt võetud meetmete 
ja artikli 18 kohaste täitemeetmete puhul 
jagavad liikmesriikide pädevad asutused 
teavet, koordineerivad ja teevad koostööd 
artikli 17 lõike 1 punktides c ja d osutatud 
pädeva asutusega. Liikmesriigid tagavad, 
et artikli 17 lõike 1 punktides c ja d 
osutatud pädeva asutuse käsutuses on kogu 
asjakohane teave. Seda eesmärki silmas 
pidades näevad liikmesriigid ette 
asjakohased sidekanalid või -mehhanismid, 
et tagada asjaomase teabe õigeaegne 
jagamine.

2. Artikli 18 kohaste täitemeetmete 
puhul jagavad liikmesriikide pädevad 
asutused teavet, koordineerivad ja teevad 
koostööd artikli 17 lõike 1 punktis d 
osutatud pädeva asutusega. Liikmesriigid 
tagavad, et artikli 17 lõike 1 punktis d 
osutatud pädeva asutuse käsutuses on kogu 
asjakohane teave. Seda eesmärki silmas 
pidades näevad liikmesriigid ette 
asjakohased turvalised sidekanalid või -
mehhanismid, et tagada asjaomase teabe 
õigeaegne jagamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 622
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 6 kohaselt võetud meetmete 
ja artikli 18 kohaste täitemeetmete puhul 
jagavad liikmesriikide pädevad asutused 
teavet, koordineerivad ja teevad koostööd 
artikli 17 lõike 1 punktides c ja d osutatud 
pädeva asutusega. Liikmesriigid tagavad, 
et artikli 17 lõike 1 punktides c ja d 
osutatud pädeva asutuse käsutuses on kogu 
asjakohane teave. Seda eesmärki silmas 
pidades näevad liikmesriigid ette 
asjakohased sidekanalid või -mehhanismid, 
et tagada asjaomase teabe õigeaegne 
jagamine.

2. Artikli 6 kohaselt võetud meetmete 
ja artikli 18 kohaste täitemeetmete puhul 
jagavad liikmesriikide pädevad asutused 
teavet, koordineerivad ja teevad koostööd 
artikli 17 lõike 1 punktides c ja d osutatud 
pädeva asutusega. Liikmesriigid tagavad, 
et artikli 17 lõike 1 punktides c ja d 
osutatud pädeva asutuse käsutuses on kogu 
asjakohane teave. Seda eesmärki silmas 
pidades näevad liikmesriigid ette 
asjakohased ja turvalised sidekanalid või -
mehhanismid, et tagada asjaomase teabe 
õigeaegne jagamine.

Or. en

Muudatusettepanek 623
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 6 kohaselt võetud meetmete 
ja artikli 18 kohaste täitemeetmete puhul 
jagavad liikmesriikide pädevad asutused 
teavet, koordineerivad ja teevad koostööd 
artikli 17 lõike 1 punktides c ja d osutatud 
pädeva asutusega. Liikmesriigid tagavad, 
et artikli 17 lõike 1 punktides c ja d 
osutatud pädeva asutuse käsutuses on kogu 
asjakohane teave. Seda eesmärki silmas 
pidades näevad liikmesriigid ette 
asjakohased sidekanalid või -mehhanismid, 
et tagada asjaomase teabe õigeaegne 

2. Artikli 6 kohaselt võetud 
vabatahtlike meetmete ja artikli 18 kohaste 
täitemeetmete puhul jagavad liikmesriikide 
pädevad asutused teavet, koordineerivad ja 
teevad koostööd artikli 17 lõike 1 
punktides c ja d osutatud pädeva asutusega. 
Liikmesriigid tagavad, et artikli 17 lõike 1 
punktides c ja d osutatud pädeva asutuse 
käsutuses on kogu asjakohane teave. Seda 
eesmärki silmas pidades näevad 
liikmesriigid ette asjakohased sidekanalid 
või -mehhanismid, et tagada asjaomase 
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jagamine. teabe õigeaegne jagamine.

Or. en

Muudatusettepanek 624
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid ja 
veebimajutusteenuse pakkujad võivad 
otsustada kasutada spetsiaalseid 
vahendeid, sealhulgas vajaduse korral 
asjaomaste liidu asutuste, näiteks Europoli 
loodud vahendeid, et aidata kaasa eeskätt 
järgmisele tegevusele:

3. Selleks et vältida topelttööd ja 
minimeerida mõjutatud 
veebimajutusteenuse pakkuja kulusid, 
kasutavad liikmesriigid spetsiaalseid 
vahendeid, sealhulgas pädevate liidu 
asutuste, näiteks Europoli loodud 
vahendeid, et aidata kaasa eeskätt 
järgmisele tegevusele:

Or. en

Muudatusettepanek 625
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid ja 
veebimajutusteenuse pakkujad võivad 
otsustada kasutada spetsiaalseid 
vahendeid, sealhulgas vajaduse korral 
asjaomaste liidu asutuste, näiteks Europoli 
loodud vahendeid, et aidata kaasa eeskätt 
järgmisele tegevusele:

3. Liikmesriigid ja 
veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad 
spetsiaalseid vahendeid, sealhulgas 
vajaduse korral asjaomaste liidu asutuste, 
näiteks Europoli loodud vahendeid, et 
aidata kaasa eeskätt järgmisele tegevusele:

Or. en

Muudatusettepanek 626
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid ja 
veebimajutusteenuse pakkujad võivad 
otsustada kasutada spetsiaalseid vahendeid, 
sealhulgas vajaduse korral asjaomaste 
liidu asutuste, näiteks Europoli loodud 
vahendeid, et aidata kaasa eeskätt 
järgmisele tegevusele:

3. Liikmesriigid ja 
veebimajutusteenuse pakkujad võivad 
otsustada kasutada spetsiaalseid vahendeid, 
sealhulgas pädevate liidu asutuste, näiteks 
Europoli loodud vahendeid, et aidata kaasa 
eeskätt järgmisele tegevusele:

Or. en

Muudatusettepanek 627
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 628
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 629
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 630
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 631
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 632
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 633
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 634
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
saab teadlikuks oma teenuse kaudu 
esitatud terroristlikust sisust, teavitab ta 
sellest viivitamata asjaomases liikmesriigis 
kuritegude uurimise ja nende eest 
süüdistuse esitamisega tegelevat pädevat 
asutust või artikli 14 lõike 2 kohaselt 
tegutsevat kontaktpunkti liikmesriigis, kus 
on tema peamine tegevuskoht või esindaja.
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Or. en

Selgitus

Veebimajutusteenuse pakkuja peaks üldjuhul teadma, millise asutuse pädevusse kuulub 
terroriaktide eest vastutusele võtmine liikmesriigis, kus on tema tegevuskoht. Seega ei tohiks 
selles osas esineda kunagi kahtlusi.

Muudatusettepanek 635
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
saab teadlikuks mis tahes 
tõendusmaterjalist terroriakti kohta, 
teavitab ta sellest viivitamata asjaomases 
liikmesriigis kuritegude uurimise ja nende 
eest süüdistuse esitamisega tegelevat 
pädevat asutust. Kui asjaomast liikmesriiki 
ei ole võimalik tuvastada, teavitab 
veebimajutusteenuse pakkuja artikli 14 
lõike 3 kohaselt tegutsevat kontaktpunkti 
liikmesriigis, kus on tema peamine 
tegevuskoht või esindaja, ning samuti 
edastab selle teabe Europolile asjakohaste 
järelmeetmete võtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 636
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
saab teadlikuks mis tahes 
tõendusmaterjalist terroriakti kohta, 
teavitab ta sellest viivitamata asjaomases 

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

ta sellest viivitamata asjaomases 
liikmesriigis kuritegude uurimise ja nende 
eest süüdistuse esitamisega tegelevat 
pädevat asutust või artikli 14 lõike 2 
kohaselt tegutsevat kontaktpunkti 
liikmesriigis, kus on tema peamine 
tegevuskoht või esindaja.

Or. en

Muudatusettepanek 637
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 638
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja loob 
kontaktpunkti, mille kaudu võtta 
elektrooniliselt vastu eemaldamiskorraldusi 
ja esildisi ning tagada nende kiire 
töötlemine vastavalt artiklitele 4 ja 5. Ta 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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tagab, et teave selle kohta on avalikult 
kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 639
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 640
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 641
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 642
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 643
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 644
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid loovad kontaktpunkti, 
kes tegeleb nende tehtud 
eemaldamiskorralduse ja esildiste kohta 
esitatud selgitamisnõuete ja tagasisidega. 
Teave kontaktpunkti kohta tehakse 
avalikult kättesaadavaks.

3. Liikmesriigid loovad ainsa 
kontaktpunkti, kes tegeleb nende tehtud 
eemaldamiskorralduse kohta esitatud 
selgitamisnõuete ja tagasisidega. Teave 
kontaktpunkti kohta tehakse avalikult 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 645
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid loovad kontaktpunkti, 
kes tegeleb nende tehtud 
eemaldamiskorralduse ja esildiste kohta 
esitatud selgitamisnõuete ja tagasisidega. 
Teave kontaktpunkti kohta tehakse 
avalikult kättesaadavaks.

3. Liikmesriigid loovad kontaktpunkti, 
kes tegeleb nende tehtud 
eemaldamiskorralduse kohta esitatud 
selgitamisnõuete ja tagasisidega. Teave 
kontaktpunkti kohta tehakse avalikult 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 646
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid loovad kontaktpunkti, 
kes tegeleb nende tehtud 
eemaldamiskorralduse ja esildiste kohta 
esitatud selgitamisnõuete ja tagasisidega. 
Teave kontaktpunkti kohta tehakse 
avalikult kättesaadavaks.

3. Liikmesriigid loovad kontaktpunkti, 
kes tegeleb nende tehtud 
eemaldamiskorralduse kohta esitatud 
selgitamisnõuete ja tagasisidega. Teave 
kontaktpunkti kohta tehakse avalikult 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 647
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 648
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artiklite 4, 11 a, 18 ja 21 
kohaldamisel kuulub jurisdiktsioon 
liikmesriigile, kus on veebimajutusteenuse 
pakkuja peamine tegevuskoht. Kui 
veebimajutusteenuse pakkuja peamine 
tegevuskoht ei ole üheski liikmesriigis, 
loetakse ta selle liikmesriigi jurisdiktsiooni 
alla kuuluvaks, kus elab või tegutseb tema 
artiklis 16 osutatud esindaja.

Or. en

Muudatusettepanek 649
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
suuda esindajat määrata, kuulub 
jurisdiktsioon kõigile liikmesriikidele.

2. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
suuda esindajat määrata, kuulub 
jurisdiktsioon kõigile liikmesriikidele. Kui 
liikmesriik otsustab seda jurisdiktsiooni 
teostada, teavitab ta kõiki teisi 
liikmesriike.

Or. en

Muudatusettepanek 650
Eva Joly
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
suuda esindajat määrata, kuulub 
jurisdiktsioon kõigile liikmesriikidele.

2. Kui veebimajutusteenuse pakkuja, 
kelle peamine tegevuskoht ei ole üheski 
liikmesriigis, ei suuda esindajat määrata, 
kuulub jurisdiktsioon kõigile 
liikmesriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 651
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teise liikmesriigi ametiasutus 
on teinud eemaldamiskorralduse vastavalt 
artikli 4 lõikele 1, on selle liikmesriigi 
pädevuses võtta vastavalt oma riigi 
õigusele sunnimeetmeid 
eemaldamiskorralduse täitmise 
tagamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 652
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teise liikmesriigi ametiasutus 
on teinud eemaldamiskorralduse vastavalt 
artikli 4 lõikele 1, on selle liikmesriigi 
pädevuses võtta vastavalt oma riigi 
õigusele sunnimeetmeid 
eemaldamiskorralduse täitmise 

välja jäetud
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tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 653
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teise liikmesriigi ametiasutus 
on teinud eemaldamiskorralduse vastavalt 
artikli 4 lõikele 1, on selle liikmesriigi 
pädevuses võtta vastavalt oma riigi 
õigusele sunnimeetmeid 
eemaldamiskorralduse täitmise 
tagamiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Piiriüleselt ei toimu otsest eemaldamiskorralduse täitmist, kuna asutused saavad oma volitusi 
kasutada vaid oma territooriumil. Nõukogu üldises seisukohas on see samuti välja jäetud ning 
komisjoni on väljajätu juba heaks kiitnud.

Muudatusettepanek 654
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teise liikmesriigi ametiasutus 
on teinud eemaldamiskorralduse vastavalt 
artikli 4 lõikele 1, on selle liikmesriigi 
pädevuses võtta vastavalt oma riigi 
õigusele sunnimeetmeid 
eemaldamiskorralduse täitmise 
tagamiseks.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 655
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teise liikmesriigi ametiasutus 
on teinud eemaldamiskorralduse vastavalt 
artikli 4 lõikele 1, on selle liikmesriigi 
pädevuses võtta vastavalt oma riigi 
õigusele sunnimeetmeid 
eemaldamiskorralduse täitmise 
tagamiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Piiriüleseid eemaldamiskorraldusi ei tohiks olla.

Muudatusettepanek 656
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 4 lõikes 9 osutatud 
edasikaebus esitatakse selle liikmesriigi 
kohtus, kus asub veebimajutusteenuse 
pakkuja peamine tegevuskoht või kus elab 
või tegutseb seaduslik esindaja, kelle 
veebimajutusteenuse pakkuja on 
määranud vastavalt artiklile 16.

Or. en

Muudatusettepanek 657
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Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja, 
kellel ei ole liidus tegevuskohta, kuid kes 
pakub liidus teenuseid, määrab kirjalikult 
oma esindajaks liidus füüsilise või 
juriidilise isiku, et see tegeleks pädevate 
asutuste käesoleva määruse põhjal tehtud 
eemaldamiskorralduste, esildiste, taotluste 
ja otsuste kättesaamise, järgimise ja 
täitmise tagamisega. Esindaja elab või 
tegutseb ühes liikmesriikidest, kus 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuseid 
pakub.

1. Veebimajutusteenuse pakkuja, 
kellel ei ole liidus tegevuskohta, kuid kes 
pakub liidus teenuseid, määrab kirjalikult 
oma esindajaks liidus füüsilise või 
juriidilise isiku, et see tegeleks pädevate 
asutuste käesoleva määruse põhjal tehtud 
eemaldamiskorralduste kättesaamise, 
järgimise ja täitmise tagamisega. Esindaja 
elab või tegutseb ühes liikmesriikidest, kus 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuseid 
pakub.

Or. en

Muudatusettepanek 658
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja, 
kellel ei ole liidus tegevuskohta, kuid kes 
pakub liidus teenuseid, määrab kirjalikult 
oma esindajaks liidus füüsilise või 
juriidilise isiku, et see tegeleks pädevate 
asutuste käesoleva määruse põhjal tehtud 
eemaldamiskorralduste, esildiste, taotluste 
ja otsuste kättesaamise, järgimise ja 
täitmise tagamisega. Esindaja elab või 
tegutseb ühes liikmesriikidest, kus 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuseid 
pakub.

1. Veebimajutusteenuse pakkuja, 
kellel ei ole liidus tegevuskohta, kuid kes 
pakub liidus teenuseid, määrab kirjalikult 
oma esindajaks liidus füüsilise või 
juriidilise isiku, et see tegeleks pädevate 
asutuste käesoleva määruse põhjal tehtud 
eemaldamiskorralduste, taotluste ja otsuste 
kättesaamise, järgimise ja täitmise 
tagamisega. Esindaja elab või tegutseb 
ühes liikmesriikidest, kus 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuseid 
pakub.

Or. en
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Muudatusettepanek 659
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja, 
kellel ei ole liidus tegevuskohta, kuid kes 
pakub liidus teenuseid, määrab kirjalikult 
oma esindajaks liidus füüsilise või 
juriidilise isiku, et see tegeleks pädevate 
asutuste käesoleva määruse põhjal tehtud 
eemaldamiskorralduste, esildiste, taotluste 
ja otsuste kättesaamise, järgimise ja 
täitmise tagamisega. Esindaja elab või 
tegutseb ühes liikmesriikidest, kus 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuseid 
pakub.

1. Veebimajutusteenuse pakkuja, 
kellel ei ole liidus tegevuskohta, kuid kes 
pakub liidus teenuseid, määrab kirjalikult 
oma esindajaks liidus füüsilise või 
juriidilise isiku, et see tegeleks pädevate 
asutuste käesoleva määruse põhjal tehtud 
eemaldamiskorralduste ja otsuste 
kättesaamise, järgimise ja täitmise 
tagamisega. Esindaja elab või tegutseb 
ühes liikmesriikidest, kus 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuseid 
pakub.

Or. en

Muudatusettepanek 660
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
usaldab esindajale lõikes 1 osutatud 
eemaldamiskorralduste, esildiste, taotluste 
ja otsuste kättesaamise, järgimise ja nende 
täitmise tagamise asjaomase 
veebimajutusteenuse pakkuja nimel. 
Veebimajutusteenuse pakkuja annab oma 
esindajale vajalikud õigused ja vahendid, et 
teha pädevate asutustega koostööd ja 
järgida kõnealuseid otsuseid ja korraldusi.

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
usaldab esindajale lõikes 1 osutatud 
eemaldamiskorralduste kättesaamise, 
järgimise ja nende täitmise tagamise 
asjaomase veebimajutusteenuse pakkuja 
nimel. Veebimajutusteenuse pakkuja annab 
oma esindajale vajalikud õigused ja 
vahendid, et teha pädevate asutustega 
koostööd ja järgida kõnealuseid otsuseid ja 
korraldusi.

Or. en

Muudatusettepanek 661
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Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
usaldab esindajale lõikes 1 osutatud 
eemaldamiskorralduste, esildiste, taotluste 
ja otsuste kättesaamise, järgimise ja nende 
täitmise tagamise asjaomase 
veebimajutusteenuse pakkuja nimel. 
Veebimajutusteenuse pakkuja annab oma 
esindajale vajalikud õigused ja vahendid, et 
teha pädevate asutustega koostööd ja 
järgida kõnealuseid otsuseid ja korraldusi.

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
usaldab esindajale lõikes 1 osutatud 
eemaldamiskorralduste, taotluste ja otsuste 
kättesaamise, järgimise ja nende täitmise 
tagamise asjaomase veebimajutusteenuse 
pakkuja nimel. Veebimajutusteenuse 
pakkuja annab oma esindajale vajalikud 
õigused ja vahendid, et teha pädevate 
asutustega koostööd ja järgida kõnealuseid 
otsuseid ja korraldusi.

Or. en

Muudatusettepanek 662
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
usaldab esindajale lõikes 1 osutatud 
eemaldamiskorralduste, esildiste, taotluste 
ja otsuste kättesaamise, järgimise ja nende 
täitmise tagamise asjaomase 
veebimajutusteenuse pakkuja nimel. 
Veebimajutusteenuse pakkuja annab oma 
esindajale vajalikud õigused ja vahendid, et 
teha pädevate asutustega koostööd ja 
järgida kõnealuseid otsuseid ja korraldusi.

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
usaldab esindajale lõikes 1 osutatud 
eemaldamiskorralduste ja otsuste 
kättesaamise, järgimise ja nende täitmise 
tagamise asjaomase veebimajutusteenuse 
pakkuja nimel. Veebimajutusteenuse 
pakkuja annab oma esindajale vajalikud 
õigused ja vahendid, et teha pädevate 
asutustega koostööd ja järgida kõnealuseid 
otsuseid ja korraldusi.

Or. en

Muudatusettepanek 663
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 664
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Iga liikmesriik määrab 
kohtuasutuse või sõltumatu 
haldusasutuse, kelle pädevusse kuulub:

Or. en

Muudatusettepanek 665
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Iga liikmesriik määrab 
kohtuasutuse või kohtuasutused, kelle 
pädevusse kuulub:

Or. en

Muudatusettepanek 666
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Iga liikmesriik määrab ühe haldus- 
või kohtuasutuse, kelle pädevusse kuulub:

Or. en

Muudatusettepanek 667
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 668
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Iga liikmesriik määrab 
kohtuasutuse, kelle pädevusse kuulub:

Or. en

Muudatusettepanek 669
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 670
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 671
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 672
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 673
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 674
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ennetavate meetmete rakendamise 
jälgimine vastavat artiklile 6;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 675
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ennetavate meetmete rakendamise välja jäetud
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jälgimine vastavat artiklile 6;

Or. en

Muudatusettepanek 676
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ennetavate meetmete rakendamise 
jälgimine vastavat artiklile 6;

(c) vabatahtlike ennetavate meetmete 
rakendamise jälgimine vastavat artiklile 6;

Or. en

Muudatusettepanek 677
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ennetavate meetmete rakendamise 
jälgimine vastavat artiklile 6;

(c) täiendavate meetmete rakendamise 
jälgimine vastavat artiklile 6;

Or. en

Muudatusettepanek 678
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hiljemalt [kuus kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumist] teatavad 
liikmesriigid komisjonile lõikes 1 osutatud 
pädevate asutuste nimed. Komisjon 
avaldab saadud teate ja selle muudatused 

2. Hiljemalt [kuus kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumist] teatavad 
liikmesriigid komisjonile lõikes 1 osutatud 
pädevate asutuste nimed. Komisjon loob 
veebipõhise registri, kus loetletakse kõik 
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Euroopa Liidu Teatajas. kõnealused pädevad asutused. Komisjon 
avaldab saadud teate ja selle muudatused 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 679
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a ( uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Õigus tõhusale kohtulikule 

õiguskaitsevahendile
1. Ilma et see piiraks muude 
halduslike kaitsevahendite või 
kohtuväliste heastamisvahendite 
kohaldamist, on igal füüsilisel või 
juriidilisel isikul õigus kasutada tõhusat 
õiguskaitsevahendit pädeva asutuse 
õiguslikult siduva otsuse vastu.
2. Pädeva asutuse vastu algatatud 
menetlused esitatakse selle liikmesriigi 
kohtule, kus asub veebimajutusteenuse 
pakkuja peamine tegevuskoht või kus 
artikli 16 kohaselt elab või tegutseb 
seaduslik esindaja, ilma et see piiraks 
artiklis 15 määratletud jurisdiktsiooni 
eeskirjade kohaldamist.
3. Pädevad asutused peavad 
käesoleva määruse artiklites 4, 5 ja 6 
kirjeldatud kohustuste täitmisel järgima 
asjaomaseid Euroopa ja riiklikke 
õigusakte.
4. Kui kohtuasutus leiab, et pädev 
asutus ei järgi asjaomast 
õigusraamistikku, tagab pädev asutus 
ilma põhjendamatu viivituseta 
eemaldamiskorralduse või esildisega 
hõlmatud sisu taastamise.
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Or. en

Muudatusettepanek 680
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a ( uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Parandusmeetmed

Sisuteenuse pakkujatel, kelle sisu on ilma 
õiguspärase põhjuseta 
eemaldamiskorralduse alusel eemaldatud, 
on õigus tõhusale õiguskaitsele – nii 
halduslike kui ka õiguskaitsevahenditega 
– käesoleva määruse alusel tehtud neid 
puudutava otsuse vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 681
Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette 
õigusnormid karistuste kohta, mida 
kohaldatakse, kui veebimajutusteenuse 
pakkuja rikub käesolevast määrusest 
tulenevaid kohustusi, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada nende 
karistuste rakendamine. Karistusi 
kohaldatakse selliste kohustuste rikkumise 
puhul, mis on ette nähtud:

1. Liikmesriigid näevad ette 
õigusnormid karistuste kohta, mida 
kohaldatakse, kui veebimajutusteenuse 
pakkuja rikub süsteemselt ja jätkuvalt 
käesolevast määrusest tulenevaid 
kohustusi, ning võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et tagada nende karistuste 
rakendamine. Karistusi kohaldatakse 
selliste kohustuste rikkumise puhul, mis on 
ette nähtud:

Or. en
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Muudatusettepanek 682
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette 
õigusnormid karistuste kohta, mida 
kohaldatakse, kui veebimajutusteenuse 
pakkuja rikub käesolevast määrusest 
tulenevaid kohustusi, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada nende 
karistuste rakendamine. Karistusi 
kohaldatakse selliste kohustuste rikkumise 
puhul, mis on ette nähtud:

1. Liikmesriigid näevad ette 
õigusnormid karistuste kohta, mida 
kohaldatakse, kui veebimajutusteenuse 
pakkuja rikub süsteemselt ja jätkuvalt 
käesolevast määrusest tulenevaid 
kohustusi, ning võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et tagada nende karistuste 
rakendamine. Karistusi kohaldatakse 
selliste kohustuste rikkumise puhul, mis on 
ette nähtud:

Or. en

Muudatusettepanek 683
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 3 lõikega 2 
(veebimajutusteenuse pakkuja 
tingimused);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 684
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 3 lõikega 2 
(veebimajutusteenuse pakkuja 

välja jäetud
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tingimused);

Or. en

Muudatusettepanek 685
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 686
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 687
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 688
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 689
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 690
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 691
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 692
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) artikli 6 lõikega 2 (aruanded 
täiendavate meetmete kohta);

Or. en

Muudatusettepanek 693
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) artikli 6 lõigetega 2 ja 4 (aruanded 
ennetavate meetmete kohta ja meetmete 

(d) artikli 6 lõigetega 2 ja 3 (aruanded 
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vastuvõtmine pärast seda, kui on tehtud 
otsus konkreetsete ennetavate meetmete 
kehtestamiseks);

ennetavate meetmete kohta);

Or. en

Muudatusettepanek 694
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) artikliga 7 (andmete säilitamine); välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 695
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) artikliga 9 (sisu eemaldamisega 
seotud kaitsemeetmed);

Or. en

Muudatusettepanek 696
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) artikli 13 lõikega 4 (teave 
terroriakte käsitleva tõendusmaterjali 
kohta);

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 697
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) liikmesriigid kehtestavad 
karistusnormid, mida kohaldatakse siis, 
kui pädev asutus rikub käesoleva määruse 
alusel vastu võetud sätteid, ning võtavad 
kõik vajalikud meetmed, et tagada 
kõnealuste sätete rakendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 698
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettenähtud karistused peavad olema 
mõjusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad kõnealustest 
õigusnormidest ja meetmetest komisjonile 
hiljemalt [kuue kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist], samuti 
teatavad nad viivitamata kõigist neid 
mõjutavatest hilisematest muudatustest.

2. Lõigete 1 ja 1 a kohased ettenähtud 
karistused peavad olema mõjusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad kõnealustest 
õigusnormidest ja meetmetest komisjonile 
hiljemalt [18 kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist], samuti teatavad nad 
viivitamata kõigist neid mõjutavatest 
hilisematest muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 699
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 700
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rikkumise laad, raskus ja kestus; (a) kohustuste eiramise laad, raskus ja 
kestus;

Or. en

Muudatusettepanek 701
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kas rikkumine pandi toime 
tahtlikult või hooletusest;

(b) kas kohustusi eirati tahtlikult või 
hooletusest;

Or. en

Muudatusettepanek 702
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vastutava juriidilise isiku 
varasemad rikkumised;

(c) vastutava juriidilise isiku 
varasemad kohustuste eiramised;

Or. en

Muudatusettepanek 703
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vastutava juriidilise isiku rahaline 
usaldusväärsus;

(d) vastutava juriidilise isiku rahaline 
usaldusväärsus ning käesoleva määruse 
rikkumisel mis tahes tulutoov eesmärk;

Or. en

Muudatusettepanek 704
Jeroen Lenaers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vastutava juriidilise isiku rahaline 
usaldusväärsus;

(d) vastutava juriidilise või füüsilise 
isiku ettevõtte suurus, suutlikkus ja 
rahaline usaldusväärsus;

Or. en

Muudatusettepanek 705
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vastutava juriidilise isiku rahaline (d) vastutava juriidilise isiku 
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usaldusväärsus; suutlikkus seoses rahalise 
usaldusväärsuse, inimressursside ja 
eksperditeadmistega;

Or. en

Selgitus

Ühe tunni reegel on üks määruse põhielemente. Kuigi see aitab tõhusamalt eemaldada 
terroristlikku veebisisu, esineb ka juhtumeid, kus veebimajutusteenuse pakkuja ei suuda 
lihtsalt õigeaegselt reageerida. See võib juhtuda väikesel veebimajutusteenuse pakkujal, kellel 
puuduvad sellist laadi olukorraga tegelemiseks vahendid, korralduslikud tavad või 
kogemused. Selleks et vältida karistusi, mille puhul ei võeta arvesse juhtumi konkreetseid 
asjaolusid, tuleks lõikesse 3 lisada rohkem kriteeriume, milles keskendutakse korralduse 
täitmise võimele.

Muudatusettepanek 706
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kõnealuse veebimajutusteenuse 
pakkuja suurus ja toimivusvõime;

Or. en

Muudatusettepanek 707
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en



PE636.147v02-00 160/178 AM\1177909ET.docx

ET

Muudatusettepanek 708
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) veebimajutusteenuse pakkujate 
esitatud aruanded, kui neil ei olnud 
võimalik eemaldamiskorraldust 
õigeaegselt täita.

Or. en

Muudatusettepanek 709
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) veebimajutusteenuse pakkuja 
tehniline ja korralduslik võime 
õigeaegselt reageerida;

Or. en

Selgitus

Ühe tunni reegel on üks määruse põhielemente. Kuigi see aitab tõhusamalt eemaldada 
terroristlikku veebisisu, esineb ka juhtumeid, kus veebimajutusteenuse pakkuja ei suuda 
lihtsalt õigeaegselt reageerida. See võib juhtuda väikesel veebimajutusteenuse pakkujal, kellel 
puuduvad sellist laadi olukorraga tegelemiseks vahendid, korralduslikud tavad või 
kogemused. Selleks et vältida karistusi, mille puhul ei võeta arvesse juhtumi konkreetseid 
asjaolusid, tuleks lõikesse 3 lisada rohkem kriteeriume, milles keskendutakse korralduse 
täitmise võimele.

Muudatusettepanek 710
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjendatud juhtudel võib pädev asutus 
otsustada karistuse täitmine peatada või 
seda karistust vähendada.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas punktide d ja e a muudatusettepanekutega ning põhjendusega 38.

Muudatusettepanek 711
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) veebimajutusteenuse pakkujate 
majanduslik ja tehniline suutlikkus.

Or. en

Muudatusettepanek 712
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 713
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 714
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võtavad karistuste 
määramisel arvesse mikro- või väikeste 
ettevõtjate eripära komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 715
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eemaldamiskorralduse vormide tehnilised 
nõuded ja muudatused

Eemaldamiskorralduse vormide tehnilised 
nõuded, olulisuse hindamiskriteeriumid ja 
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muudatused

Or. en

Muudatusettepanek 716
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 20, et täiendada käesolevat 
määrust kriteeriumide ja arvnäitajatega, 
mida peavad pädevad asutused kasutama 
selle kindlakstegemiseks, mida võib 
käesoleva määruse kohaselt pidada 
vaidlustamata eemaldamiskorralduste 
märkimisväärseks arvuks.

Or. en

Muudatusettepanek 717
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) teave tehtud eemaldamiskorralduste 
arvu kohta ning nende terroristliku sisu 
ühikute arv, mis on eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, kaasa arvatud 
asjaomased ajakavad vastavalt artiklile 4, 
ning teave vastavate terroriaktide eduka 
avastamise, uurimise ja nende eest 
vastutusele võtmise arvu kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 718
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 719
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 720
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave konkreetsete ennetavate 
meetmete kohta, mis on võetud vastavalt 
artiklile 6, kaasa arvatud nende 
terroristliku sisu ühikute arv, mis on 

(b) teave terroriaktide edukate 
avastamiste, uurimiste ja nende eest 
vastutusele võtmiste arvu kohta;
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eemaldatud või millele juurdepääs on 
blokeeritud ja asjaomased ajakavad;

Or. en

Muudatusettepanek 721
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) teave konkreetsete ennetavate 
meetmete kohta, millele osutatakse 
artiklis 6, kaasa arvatud nende sisu ühikute 
arv, mis on eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud;

Or. en

Muudatusettepanek 722
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 723
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) teave selle kohta, mitu taotlust on 
riiklikud pädevad asutused esitanud 
seoses veebimajutusteenuse pakkujate 
poolt vastavalt artiklile 7 säilitatud sisuga;

Or. en

Muudatusettepanek 724
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teave selle kohta, mitu 
õiguskaitsemenetlust on algatatud ja 
millised otsused on pädev asutus 
siseriikliku õiguse alusel teinud.

(d) teave selle kohta, mitu 
õiguskaitsemenetlust on algatatud vastavalt 
artiklile 11 a ja millised otsused on pädev 
asutus siseriikliku õiguse alusel teinud.

Or. en

Muudatusettepanek 725
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teave selle kohta, mitu 
õiguskaitsemenetlust on algatatud ja 
millised otsused on pädev asutus 
siseriikliku õiguse alusel teinud.

(d) teave selle kohta, mitu 
õiguskaitsemenetlust on algatatud vastavalt 
artiklile 12 a ja millised otsused on pädev 
asutus siseriikliku õiguse alusel teinud.

Or. en

Muudatusettepanek 726
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab käesolevat määrust mitte 
varem kui [kolm aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva] ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohaldamise kohta, kaasa 
arvatud kaitsemehhanismide mõjususe 
toimimise kohta. Vajaduse korral esitatakse 
koos aruandega seadusandlikud 
ettepanekud. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile teabe, mida on vaja aruande 
koostamiseks.

Komisjon hindab käesolevat määrust mitte 
varem kui [kolm aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva] ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohaldamise kohta, kaasa 
arvatud kaitsemehhanismide mõjususe 
toimimise kohta. Selle hindamise raames 
esitab komisjon aruande sellise 
terroristliku veebisisu Euroopa platvormi 
loomise vajalikkuse, teostatavuse ja 
tõhususe kohta, mis võimaldaks kõigil 
liikmesriikidel kasutada ühte turvalist 
sidekanalit, et saata veebimajutusteenuse 
pakkujatele terroristlikku sisu käsitlevaid 
esildisi ja eemaldamiskorraldusi. 
Vajaduse korral esitatakse koos aruandega 
seadusandlikud ettepanekud. Liikmesriigid 
esitavad komisjonile teabe, mida on vaja 
aruande koostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 727
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab käesolevat määrust mitte 
varem kui [kolm aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva] ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohaldamise kohta, kaasa 
arvatud kaitsemehhanismide mõjususe 
toimimise kohta. Vajaduse korral 
esitatakse koos aruandega 
seadusandlikud ettepanekud. 
Liikmesriigid esitavad komisjonile teabe, 
mida on vaja aruande koostamiseks.

Komisjon hindab käesolevat määrust mitte 
varem kui [kolm aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva] ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohaldamise kohta, kaasa 
arvatud kaitsemehhanismide toimimise ja 
mõjususe kohta. Aruanne hõlmab ka 
käesoleva määruse mõju sõnavabadusele 
ning vabadusele saada ja levitada teavet, 
samuti õigustele eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele. Liikmesriigid 
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esitavad komisjonile teabe, mida on vaja 
aruande koostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 728
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab käesolevat määrust mitte 
varem kui [kolm aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva] ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohaldamise kohta, kaasa 
arvatud kaitsemehhanismide mõjususe 
toimimise kohta. Vajaduse korral esitatakse 
koos aruandega seadusandlikud 
ettepanekud. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile teabe, mida on vaja aruande 
koostamiseks.

Komisjon hindab käesolevat määrust [kolm 
aastat pärast käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäeva] ning esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohaldamise kohta, kaasa 
arvatud kaitsemehhanismide mõjususe 
toimimise kohta. Aruanne hõlmab ka 
käesoleva määruse mõju sõna- ja 
teabevabadusele, meediale ja 
ajakirjandusele, kunstivaldkondadele ja 
akadeemilistele teadusuuringutele. 
Vajaduse korral esitatakse koos aruandega 
seadusandlikud ettepanekud. Liikmesriigid 
esitavad komisjonile teabe, mida on vaja 
aruande koostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 729
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab käesolevat määrust mitte 
varem kui [kolm aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva] ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohaldamise kohta, kaasa 
arvatud kaitsemehhanismide mõjususe 

Komisjon hindab käesolevat määrust mitte 
varem kui [kolm aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva] ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohaldamise kohta, kaasa 
arvatud kaitsemehhanismide mõjususe 
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toimimise kohta. Vajaduse korral esitatakse 
koos aruandega seadusandlikud 
ettepanekud. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile teabe, mida on vaja aruande 
koostamiseks.

toimimise kohta ning käesoleva määruse 
mõju kohta põhiõigustele, eelkõige sõna- 
ja teabevabadusele. Vajaduse korral 
esitatakse koos aruandega seadusandlikud 
ettepanekud. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile teabe, mida on vaja aruande 
koostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 730
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab käesolevat määrust mitte 
varem kui [kolm aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva] ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohaldamise kohta, kaasa 
arvatud kaitsemehhanismide mõjususe 
toimimise kohta. Vajaduse korral esitatakse 
koos aruandega seadusandlikud 
ettepanekud. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile teabe, mida on vaja aruande 
koostamiseks.

Komisjon hindab käesolevat määrust mitte 
varem kui [kolm aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva] ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohaldamise kohta, kaasa 
arvatud kaitsemehhanismide mõjususe 
toimimise kohta ning mõju kohta 
põhiõigustele, sealhulgas sõnavabadusele 
ja vabadusele saada ja levitada teavet. 
Vajaduse korral esitatakse koos aruandega 
seadusandlikud ettepanekud. Liikmesriigid 
esitavad komisjonile teabe, mida on vaja 
aruande koostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 731
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab käesolevat määrust mitte 
varem kui [kolm aastat pärast käesoleva 

Komisjon hindab käesolevat direktiivi 
mitte varem kui [kolm aastat pärast 
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määruse kohaldamise alguskuupäeva] ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohaldamise kohta, kaasa 
arvatud kaitsemehhanismide mõjususe 
toimimise kohta. Vajaduse korral 
esitatakse koos aruandega 
seadusandlikud ettepanekud. 
Liikmesriigid esitavad komisjonile teabe, 
mida on vaja aruande koostamiseks.

käesoleva direktiivi kohaldamise 
alguskuupäeva] ning esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande selle 
kohaldamise kohta, kaasa arvatud 
kaitsemehhanismide mõjususe toimimise 
kohta. Aruanne hõlmab ka käesoleva 
direktiivi mõju sõna- ja teabevabadusele 
ning era- ja perekonnaelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse õigustele. 
Liikmesriigid esitavad komisjonile teabe, 
mida on vaja aruande koostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 732
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates [6 kuud pärast 
jõustumist].

Seda kohaldatakse alates [12 kuud pärast 
jõustumist].

Or. en

Muudatusettepanek 733
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates [6 kuud pärast 
jõustumist].

Seda kohaldatakse alates [12 kuud pärast 
jõustumist].

Or. en

Muudatusettepanek 734
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates [6 kuud pärast 
jõustumist].

Seda kohaldatakse alates [18 kuud pärast 
jõustumist].

Or. en

Muudatusettepanek 735
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL)…16 artikli 4 kohaselt 
eemaldab eemaldamiskorralduse adressaat 
terroristliku sisu või blokeerib sellele 
juurepääsu ühe tunni jooksul pärast seda, 
kui ta on saanud pädevalt asutuselt 
eemaldamiskorralduse.

Määruse (EL)…16 artikli 4 kohaselt 
eemaldab eemaldamiskorralduse adressaat 
terroristliku sisu või blokeerib sellele 
juurepääsu võimalikult kiiresti pärast seda, 
kui ta on saanud pädevalt asutuselt 
eemaldamiskorralduse.

_________________ _________________
16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
terroristliku veebisisu levitamise 
tõkestamise kohta (ELT L …).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
terroristliku veebisisu levitamise 
tõkestamise kohta (ELT L …).

Or. en

Muudatusettepanek 736
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL)...17 artikli 7 kohaselt peavad 
adressaadid säilitama sisu ja sellega seotud 
andmed, mis on eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, kuus kuud või 
kauem, kui seda on taotlenud pädev asutus 

Määruse (EL)...17 artikli 7 kohaselt peavad 
adressaadid säilitama sisu ja sellega seotud 
andmed, mis on eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, kuus kuud või 
kauem, kui seda on taotlenud pädev asutus 
või kohus. Adressaadid peavad sisu ja 
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või kohus. sellega seotud andmed seejärel 
viivitamata kustutama.

_________________ _________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
terroristliku veebisisu levitamise 
tõkestamise kohta (ELT L …).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
terroristliku veebisisu levitamise 
tõkestamise kohta (ELT L …).

Or. en

Muudatusettepanek 737
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A jagu – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik, mille jurisdiktsiooni alla 
adressaat kuulub (kui see on muu kui 
korralduse teinud riik) 
……………………………………………
…………………………………….………
……..

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 738
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B sisu, mis tuleb eemaldada või 
millele juurdepääs tuleb blokeerida ühe 
tunni jooksul

B sisu, mis tuleb eemaldada või 
millele juurdepääs tuleb blokeerida 
võimalikult kiiresti

Or. en

Muudatusettepanek 739
Eva Joly
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B jagu – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjused, miks sisu peetakse terroristlikuks 
vastavalt määruse (EL) xxx artikli 2 
lõikele 5. Sisu (märkige sobilik/sobilikud 
variant/variandid):

Põhjused, miks sisu peetakse terroristlikuks 
vastavalt määruse (EL) xxx artikli 2 
lõikele 5:

Or. en

Muudatusettepanek 740
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B jagu – lõik 3 – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[ ] õhutab, toetab või ülistab terroriaktide 
toimepanekut (artikli 2 lõike 5 punkt a)

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 741
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B jagu – lõik 3 – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[ ] kutsub üles terroriaktide 
toimepanekule kaasa aitama (artikli 2 
lõike 5 punkt b)

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 742
Eva Joly



PE636.147v02-00 174/178 AM\1177909ET.docx

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B jagu – lõik 3 – alapunkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[ ] propageerib terrorirühmituse tegevust, 
kutsudes üles rühmituses osalema või 
rühmitust toetama (artikli 2 lõike 5 
punkt c)

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 743
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B jagu – lõik 3 – alapunkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[ ] annab terroriaktide toimepanemise 
eesmärgil juhiseid meetodite või tehniliste 
võtete kohta (artikli 2 lõike 5 punkt d)

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 744
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B jagu – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisateave põhjuste kohta, miks sisu 
peetakse terroristlikuks (soovi korral): 
……………………………………………
…………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……….. 
……………………………………………
……………………………………………
……….

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 745
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – C jagu – lõik 1 – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[ ] Avaliku julgeolekuga seotud põhjustel 
ei tohi adressaat teavitada sisuteenuse 
pakkujat, kelle sisu eemaldatakse või kelle 
sisule juurdepääs on blokeeritud.

[ ] (märkige sobilik variant)
□ käimasoleva kriminaaluurimisega
□ terroriaktide tõkestamisega
seotud põhjustel ei tohi adressaat teavitada 
sisuteenuse pakkujat, kelle sisu 
eemaldatakse või kelle sisule juurdepääs on 
blokeeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 746
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – C jagu – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastasel juhul: üksikasjalik kirjeldus 
võimaluste kohta vaidlustada 
eemaldamiskorraldus selle teinud 
liikmesriigi õigusnormide kohaselt (mis 
võidakse taotluse korral edastada 
sisuteenuse pakkujale). Vt G jagu.

Vastasel juhul: üksikasjalik kirjeldus ja 
tähtajad võimaluste kohta vaidlustada 
eemaldamiskorraldus selle teinud 
liikmesriigi õigusnormide kohaselt (mis 
edastatakse taotluse korral sisuteenuse 
pakkujale). Vt G jagu.

Or. en

Muudatusettepanek 747
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – D jagu
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

D JAGU: Jurisdiktsiooni omava 
liikmesriigi teavitamine

välja jäetud

[ ] Teha märge, kui adressaat kuulub muu 
riigi jurisdiktsiooni alla kui korralduse 
teinud liikmesriik:
[ ] koopia eemaldamiskorraldusest on 
saadetud jurisdiktsiooni omava 
liikmesriigi asjaomasele pädevale 
asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 748
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – E jagu – lõik 1 – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[ ] kohtunik, kohus või eeluurimiskohtunik; [ ] kohtunik
[ ] kohus
[ ] eeluurimiskohtunik;

Or. en

Muudatusettepanek 749
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – E jagu – lõik 1 – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[ ] õiguskaitseasutus; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 750
Eva Joly
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – E jagu – lõik 1 – alapunkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[ ] muu pädev asutus → palun täitke ka 
F jagu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 751
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – F jagu – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle riigi pädeva asutuse kontaktandmed, 
mille jurisdiktsiooni alla adressaat kuulub 
(kui see on muu kui korralduse teinud 
liikmesriik)

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 752
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – B jagu –punkt i – alapunkt 3 – taane 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– veebimajutusteenuse pakkujal ei 
ole võimalik korraldust tehnilistel või 
praktilistel põhjustel täita

Or. en

Muudatusettepanek 753
Eva Joly
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – B jagu –punkt i – alapunkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[ ] eemaldamiskorralduses ei täpsustata 
piisaval määral, miks sisu on 
ebaseaduslik

Or. en


