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Tarkistus 360
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
9 a) ’tietoyhteiskunnan palveluilla’
direktiivin 2000/31/EY 2 artiklan
a alakohdassa tarkoitettuja palveluja.
Or. en

Tarkistus 361
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
9 a) ’toimivaltaisella viranomaisella’
jäsenvaltion nimeämää tai perustamaa
riippumatonta oikeusviranomaista.
Or. en

Tarkistus 362
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
9 a) ’toimivaltaisella viranomaisella’
kansallisen lainsäädännön mukaista
riippumatonta ja puolueetonta
viranomaista.
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Or. en

Tarkistus 363
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
9 a) ’toimivaltaisella viranomaisella’
jäsenvaltion nimettyä kansallista
oikeusviranomaista.
Or. en

Tarkistus 364
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko
Komission teksti

Tarkistus

Huolellisuusvelvollisuudet

Yleiset periaatteet
Or. en

Tarkistus 365
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tämän asetuksen mukaiset
aiheelliset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset
toimet terroristisen sisällön levittämisen
torjumiseksi ja käyttäjien suojelemiseksi
terroristiselta sisällöltä. Näin tehdessään
niiden on toimittava huolellisesti,
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1.
Säilytyspalvelun tarjoajien, jotka
ovat saaneet merkittävän määrän
riitauttamattomia poistamismääräyksiä,
on toteutettava tämän asetuksen mukaiset
aiheelliset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset
toimet terroristisen sisällön levittämisen
torjumiseksi ja käyttäjien suojelemiseksi
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oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä
ottaen asianmukaisesti huomioon
käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden
ja tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja
demokraattisessa yhteiskunnassa.

terroristiselta sisällöltä. Näin tehdessään
niiden on toimittava huolellisesti,
oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä
ottaen kaikissa olosuhteissa
asianmukaisesti huomioon käyttäjien
perusoikeudet ja sananvapauden ja
tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja
demokraattisessa yhteiskunnassa. Nämä
huolellisuusvelvollisuudet eivät saa johtaa
yleiseen velvollisuuteen valvoa sisältöä,
jota säilytyspalvelun tarjoajat asettavat
yleisön saataville.
Or. en

Tarkistus 366
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tämän asetuksen mukaiset
aiheelliset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset
toimet terroristisen sisällön levittämisen
torjumiseksi ja käyttäjien suojelemiseksi
terroristiselta sisällöltä. Näin tehdessään
niiden on toimittava huolellisesti,
oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä
ottaen asianmukaisesti huomioon
käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden
ja tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja
demokraattisessa yhteiskunnassa.

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien, jotka
saavat lukuisia riitauttamattomia
poistamismääräyksiä, on toteutettava
tämän asetuksen mukaiset aiheelliset,
kohtuulliset ja oikeasuhteiset toimet
estääkseen sisällöntarjoajia käyttämästä
väärin säilytyspalvelun tarjoajien
palveluja laittoman terroristisen sisällön
levittämiseksi ja suojellakseen käyttäjiä
laittomalta terroristiselta sisällöltä. Näin
tehdessään niiden on toimittava
huolellisesti, oikeasuhteisesti ja
syrjimättömästi sekä ottaen
asianmukaisesti huomioon käyttäjien
perusoikeudet ja sananvapauden ja tietojen
ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista
koskevan vapauden perustavanlaatuinen
merkitys avoimessa ja demokraattisessa
yhteiskunnassa.

Or. en
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Tarkistus 367
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tämän asetuksen mukaiset
aiheelliset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset
toimet terroristisen sisällön levittämisen
torjumiseksi ja käyttäjien suojelemiseksi
terroristiselta sisällöltä. Näin tehdessään
niiden on toimittava huolellisesti,
oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä
ottaen asianmukaisesti huomioon
käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden
ja tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja
demokraattisessa yhteiskunnassa.

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tämän direktiivin mukaiset
aiheelliset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset
toimet estääkseen sisällöntarjoajia
käyttämästä säilytyspalvelun tarjoajien
palveluja terroristisen sisällön
levittämiseen ja suojellakseen käyttäjiä
terroristiselta sisällöltä. Näin tehdessään
niiden on toimittava huolellisesti,
oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä
ottaen asianmukaisesti huomioon
käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden
ja tietojen vastaanottamista ja jakamista
koskevan vapauden perustavanlaatuinen
merkitys avoimessa ja demokraattisessa
yhteiskunnassa.
Or. en

Tarkistus 368
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tämän asetuksen mukaiset
aiheelliset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset
toimet terroristisen sisällön levittämisen
torjumiseksi ja käyttäjien suojelemiseksi
terroristiselta sisällöltä. Näin tehdessään
niiden on toimittava huolellisesti,
oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä
ottaen asianmukaisesti huomioon
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1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tämän asetuksen mukaiset
aiheelliset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset
toimet terroristisen sisällön levittämisen
torjumiseksi ja käyttäjien suojelemiseksi
terroristiselta sisällöltä. Näin tehdessään
niiden on toimittava huolellisesti,
oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä
ottaen asianmukaisesti huomioon
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käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden
ja tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja
demokraattisessa yhteiskunnassa.

käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden
ja tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja
demokraattisessa yhteiskunnassa. Nämä
toimet eivät saa johtaa yleiseen
valvontavelvollisuuteen.
Or. en

Tarkistus 369
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tämän asetuksen mukaiset
aiheelliset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset
toimet terroristisen sisällön levittämisen
torjumiseksi ja käyttäjien suojelemiseksi
terroristiselta sisällöltä. Näin tehdessään
niiden on toimittava huolellisesti,
oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä
ottaen asianmukaisesti huomioon
käyttäjien perusoikeudet ja
sananvapauden ja tiedonvälityksen
vapauden perustavanlaatuinen merkitys
avoimessa ja demokraattisessa
yhteiskunnassa.

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien, jotka
ovat saaneet huomattavan määrän
4 artiklan mukaisia riitauttamattomia
poistamismääräyksiä, on toteutettava
tämän asetuksen mukaiset aiheelliset,
kohtuulliset ja oikeasuhteiset toimet
puuttuakseen terroristisen sisällön
julkiseen levittämiseen ja suojellakseen
käyttäjiä laittomalta terroristiselta
sisällöltä. Näin tehdessään niiden on
kunnioitettava palvelujensa
vastaanottajien perusoikeuksia ja vapauksia, jotka on kirjattu EU:n
perusoikeuskirjaan.
Or. en

Tarkistus 370
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
1 a.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
varmistettava, että
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huolellisuusvelvollisuudet eivät johda
niiden siirtämien tai tallentamien tietojen
yleiseen valvontaan eivätkä yleiseen
velvoitteeseen pyrkiä aktiivisesti saamaan
selville laitonta toimintaa osoittavia
tosiasioita tai olosuhteita.
Or. en

Tarkistus 371
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
1 a.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
varmistettava, että
huolellisuusvelvollisuudet eivät johda
niiden siirtämien tai tallentamien tietojen
yleiseen valvontaan eivätkä yleiseen
velvoitteeseen pyrkiä aktiivisesti saamaan
selville laitonta toimintaa osoittavia
tosiasioita tai olosuhteita.
Or. en

Tarkistus 372
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
sisällytettävä ehtoihinsa ja edellytyksiinsä
määräykset terroristisen sisällön
levittämisen estämiseksi ja sovellettava
niitä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 373
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
sisällytettävä ehtoihinsa ja edellytyksiinsä
määräykset terroristisen sisällön
levittämisen estämiseksi ja sovellettava
niitä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 374
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
sisällytettävä ehtoihinsa ja edellytyksiinsä
määräykset terroristisen sisällön
levittämisen estämiseksi ja sovellettava
niitä.

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
sisällytettävä ehtoihinsa ja edellytyksiinsä
määräykset, joilla tiedotetaan palvelujen
käyttäjille tämän asetuksen mukaisista,
terroristiseen sisältöön liittyvistä
säännöistä.
Or. en

Tarkistus 375
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
sisällytettävä ehtoihinsa ja edellytyksiinsä
AM\1177909FI.docx

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
sisällytettävä ehtoihinsa ja edellytyksiinsä
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määräykset terroristisen sisällön
levittämisen estämiseksi ja sovellettava
niitä.

kielto levittää laitonta terroristista
sisältöä.

Or. en

Tarkistus 376
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
sisällytettävä ehtoihinsa ja edellytyksiinsä
määräykset terroristisen sisällön
levittämisen estämiseksi ja sovellettava
niitä.

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
sisällytettävä ehtoihinsa ja edellytyksiinsä
kielto levittää terroristista sisältöä.

Or. en

Tarkistus 377
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
2 a.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat
saavat tiedon palveluissaan saatavilla
olevasta terroristisesta sisällöstä, niiden
on ilmoitettava toimivaltaiselle
viranomaiselle kyseisestä sisällöstä ja
poistettava se ilman aiheetonta viivästystä.
Or. en

Tarkistus 378
Josef Weidenholzer
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
2 a.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat
saavat tiedon palveluissaan saatavilla
olevasta laittomasta terroristisesta
sisällöstä, niiden on ilmoitettava
toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisestä
sisällöstä ja poistettava se ilman
aiheetonta viivästystä.
Or. en

Tarkistus 379
Ana Gomes
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Toimivaltaisella viranomaisella on
oltava valtuudet tehdä päätös, jolla
velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja
poistamaan terroristinen sisältö tai
estämään pääsy siihen.

1.
Toimivaltaisella viranomaisella on
oltava valtuudet tehdä päätös, jolla
velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja
poistamaan terroristinen sisältö tai
estämään pääsy siihen. Jos toimivaltainen
viranomainen ei ole oikeusviranomainen
tai jos poistamismääräys ei perustu
oikeusviranomaisen päätökseen,
säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettu
poistamismääräys on toimitettava
samanaikaisesti kansallisen
lainsäädännön mukaisesti määritetyn
riippumattoman oikeusviranomaisen
tarkasteltavaksi. Kyseisen
oikeusviranomaisen on ilmoitettava
toimivaltaiselle viranomaiselle ja
säilytyspalvelun tarjoajalle päätöksestään
24 tunnin kuluessa poistamismääräyksen
vastaanottamisesta.
Or. en

AM\1177909FI.docx

11/190

PE636.147v02-00

FI

Tarkistus 380
Daniel Dalton
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Toimivaltaisella viranomaisella on
oltava valtuudet tehdä päätös, jolla
velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja
poistamaan terroristinen sisältö tai
estämään pääsy siihen.

1.
Lukuun ottamatta tapauksia,
joissa säilytyspalvelun tarjoaja on jo
saanut aiemman poistamismääräyksen,
toimivaltaisen viranomaisen on oltava
yhteydessä säilytyspalvelun tarjoajaan
ennen poistamismääräyksen antamista ja
velvoitettava säilytyspalvelun tarjoaja
poistamaan terroristinen sisältö tai
estämään pääsy siihen.
Or. en

Tarkistus 381
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Toimivaltaisella viranomaisella on
oltava valtuudet tehdä päätös, jolla
velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja
poistamaan terroristinen sisältö tai
estämään pääsy siihen.

1.
Toimivaltaisella viranomaisella on
oltava valtuudet antaa poistamismääräys,
jolla velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja
poistamaan terroristinen sisältö tai
estämään pääsy siihen. Näitä valtuuksia
valvoo kansallisen lainsäädännön
mukaisesti määritetty toimivaltainen
oikeusviranomainen.
Or. en

Tarkistus 382
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti

Tarkistus

1.
Toimivaltaisella viranomaisella on
oltava valtuudet tehdä päätös, jolla
velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja
poistamaan terroristinen sisältö tai
estämään pääsy siihen.

1.
Toimivaltaisella viranomaisella on
oltava valtuudet antaa poistamismääräys,
jolla velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja
poistamaan laiton terroristinen sisältö.

Or. en

Tarkistus 383
Andrejs Mamikins
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Toimivaltaisella viranomaisella on
oltava valtuudet tehdä päätös, jolla
velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja
poistamaan terroristinen sisältö tai
estämään pääsy siihen.

1.
Toimivaltaisella viranomaisella on
oltava valtuudet tehdä päätös, jolla
velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja
poistamaan terroristinen sisältö tai
estämään pääsy siihen kaikissa EU:n
jäsenvaltioissa.
Or. en

Tarkistus 384
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Toimivaltaisella viranomaisella on
oltava valtuudet tehdä päätös, jolla
velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja
poistamaan terroristinen sisältö tai
estämään pääsy siihen.

1.
Toimivaltaisella viranomaisella on
oltava valtuudet antaa poistamismääräys,
jolla velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja
poistamaan terroristinen sisältö tai
estämään pääsy siihen.
Or. en
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Tarkistus 385
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Toimivaltaisella viranomaisella on
oltava valtuudet tehdä päätös, jolla
velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja
poistamaan terroristinen sisältö tai
estämään pääsy siihen.

1.
Toimivaltaisella viranomaisella on
oltava valtuudet antaa poistamismääräys,
jolla velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja
poistamaan terroristinen sisältö.

Or. en

Tarkistus 386
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Toimivaltaisella viranomaisella on
oltava valtuudet tehdä päätös, jolla
velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja
poistamaan terroristinen sisältö tai
estämään pääsy siihen.

1.
Toimivaltaisella viranomaisella on
oltava valtuudet antaa määräys, jolla
velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja
estämään pääsy terroristiseen sisältöön.

Or. en

Tarkistus 387
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
1 a.
Toimivaltaisen viranomaisen on
ensisijaisesti ilmoitettava
poistamismääräyksen antamisesta muiden
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sellaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille
viranomaisille, joita poistamismääräyksen
sisältö saattaa koskea ja/tai jotka voivat
olla siitä kiinnostuneita.
Or. en

Tarkistus 388
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
1 a.
Jos toimituksellinen vastuu
aineiston julkaisemisesta kuuluu
sisällöntarjoajalle, poistamismääräykset
voivat tulla voimaan vain oikeudellisen
määräyksen perusteella.
Or. en

Tarkistus 389
Ana Gomes
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

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

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
poistettava terroristinen sisältö tai estettävä
pääsy siihen tunnin kuluessa
poistamismääräysten vastaanottamisesta.
Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa
toimivaltainen viranomainen toteaa
poistamismääräyksessä tietyn sisällön
muodostavan välittömän uhan,
säilytyspalvelun tarjoajan on poistettava
sisältö tai estettävä pääsy siihen
nopeammin kuin 24 tunnin kuluessa
poistamismääräyksen vastaanottamisesta.
Toimivaltaisen viranomaisen on
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nimenomaisesti määritettävä aika
poistamismääräyksessä, ja sen on oltava
vähintään yksi tunti poistamismääräyksen
vastaanottamisesta ottaen huomioon
ajankohta, jolloin säilytyspalvelun
tarjoaja on vastaanottanut sen. Jos
poistamismääräystä 1 kohdan mukaisesti
tarkasteleva oikeusviranomainen antaa
päätöksen, jossa poistamismääräyksen
laillisuutta ei vahvisteta, toimivaltaisen
viranomaisen on varmistettava, että
sisältö palautetaan välittömästi, jos se on
jo poistettu tai jos pääsy siihen on estetty.
Or. en

Tarkistus 390
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

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

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
poistettava terroristinen sisältö tai estettävä
pääsy siihen mahdollisimman nopeasti
poistamismääräysten vastaanottamisen
jälkeen ottaen huomioon säilytyspalvelun
tarjoajan koko ja resurssit.
Or. en

Tarkistus 391
Michał Boni
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

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

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

vastaanottamisen jälkeen.
Or. en

Tarkistus 392
Jeroen Lenaers
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

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

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
poistettava terroristinen sisältö tai estettävä
pääsy siihen välittömästi ja joka
tapauksessa tunnin kuluessa
poistamismääräysten vastaanottamisesta.
Or. en

Tarkistus 393
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

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

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
poistettava terroristinen sisältö ilman
aiheetonta viivytystä.

Or. en
Perustelu
Tunnin pituinen määräaika on toiminnan kannalta epärealistinen ja vaarantaa mahdollisesti
perusoikeuksien suojelun. Sanamuoto ”ilman aiheetonta viivytystä” perustuu voimassa
oleviin vastaavanlaisiin EU:n säädöksiin, muun muassa eurooppalaisesta
tutkintamääräyksestä annettuun direktiiviin 2014/41/EU.
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Tarkistus 394
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

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

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
poistettava laiton terroristinen sisältö
ilman aiheetonta viivästystä.

Or. en

Tarkistus 395
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

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

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

Perustelu
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
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."

Tarkistus 396
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
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4 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

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

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
estettävä pääsy terroristiseen sisältöön
ilman aiheetonta viivästystä
poistamismääräysten vastaanottamisen
jälkeen.
Or. en

Tarkistus 397
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a)
tiedot poistamismääräyksen
antaneesta toimivaltaisesta
viranomaisesta ja toimivaltaisen
viranomaisen suorittama
poistamismääräyksen todentaminen;

a)
poistamismääräyksen antaneen
toimivaltaisen viranomaisen
tunnistaminen digitaalisen
allekirjoituksen perusteella ja
toimivaltaisen viranomaisen suorittama
poistamismääräyksen todentaminen;
Or. en

Tarkistus 398
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a)
tiedot poistamismääräyksen
antaneesta toimivaltaisesta
viranomaisesta ja toimivaltaisen
viranomaisen suorittama
poistamismääräyksen todentaminen;

AM\1177909FI.docx

a)
poistamismääräyksen antaneen
toimivaltaisen viranomaisen
tunnistaminen digitaalisen
allekirjoituksen perusteella ja
toimivaltaisen viranomaisen suorittama
poistamismääräyksen todentaminen;
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Or. en

Tarkistus 399
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
selvitys perusteluista sille, miksi
kyseessä olevaa sisältöä pidetään
terroristisena sisältönä, vähintään
viittaamalla 2 artiklan 5 kohdassa
lueteltuihin terroristisen sisällön
tyyppeihin;

b)
yksityiskohtainen selvitys
perusteluista sille, miksi kyseessä olevaa
sisältöä pidetään terroristisena sisältönä,
vähintään viittaamalla 2 artiklan
5 kohdassa lueteltuihin terroristisen
sisällön tyyppeihin ja perustelemalla
laittomuutta ja tahallisuutta koskevat
seikat sekä viittaamalla asiaa koskevaan
kansalliseen lainsäädäntöön;
Or. en

Tarkistus 400
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
selvitys perusteluista sille, miksi
kyseessä olevaa sisältöä pidetään
terroristisena sisältönä, vähintään
viittaamalla 2 artiklan 5 kohdassa
lueteltuihin terroristisen sisällön
tyyppeihin;

b)
yksityiskohtainen selvitys
perusteluista sille, miksi kyseessä olevaa
sisältöä pidetään terroristisena sisältönä;

Or. en

Tarkistus 401
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
PE636.147v02-00
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4 artikla – 3 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
selvitys perusteluista sille, miksi
kyseessä olevaa sisältöä pidetään
terroristisena sisältönä, vähintään
viittaamalla 2 artiklan 5 kohdassa
lueteltuihin terroristisen sisällön
tyyppeihin;

b)
selvitys perusteluista sille, miksi
kyseessä olevaa sisältöä pidetään
laittomana terroristisena sisältönä, ja
viittaamalla erityisesti 2 artiklan
5 kohdassa lueteltuihin terroristisen
sisällön tyyppeihin;
Or. en

Tarkistus 402
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez,
Louis Michel
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
selvitys perusteluista sille, miksi
kyseessä olevaa sisältöä pidetään
terroristisena sisältönä, vähintään
viittaamalla 2 artiklan 5 kohdassa
lueteltuihin terroristisen sisällön
tyyppeihin;

b)
yksityiskohtainen selvitys
perusteluista sille, miksi kyseessä olevaa
sisältöä pidetään terroristisena sisältönä,
vähintään viittaamalla 2 artiklan 5
kohdassa lueteltuihin terroristisen sisällön
tyyppeihin;
Or. en

Tarkistus 403
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
selvitys perusteluista sille, miksi
kyseessä olevaa sisältöä pidetään
terroristisena sisältönä, vähintään
viittaamalla 2 artiklan 5 kohdassa
lueteltuihin terroristisen sisällön
AM\1177909FI.docx

b)
selvitys perusteluista sille, miksi
kyseessä olevaa sisältöä pidetään
terroristisena sisältönä, vähintään
viittaamalla 2 artiklan 5 kohdassa
lueteltuihin laittoman terroristisen sisällön
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tyyppeihin;

tyyppeihin;
Or. en

Tarkistus 404
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta
Komission teksti

Tarkistus

c)
URL-osoite ja tarvittaessa
lisätietoja, jotka mahdollistavat kyseessä
olevan sisällön tunnistamisen;

c)
tarkka URL-osoite ja tarvittaessa
lisätietoja, jotka mahdollistavat kyseessä
olevan sisällön tunnistamisen;
Or. en

Tarkistus 405
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta
Komission teksti

Tarkistus

c)
URL-osoite ja tarvittaessa
lisätietoja, jotka mahdollistavat kyseessä
olevan sisällön tunnistamisen;

c)
tarkka URL-osoite ja lisätietoja,
jotka mahdollistavat kyseessä olevan
sisällön tunnistamisen;
Or. en

Tarkistus 406
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
e a) määräyksen antaneen
viranomaisen hyväksytty sähköinen
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allekirjoitus asetuksen (EU) 910/20141 a
mukaisesti;
_________________
1a

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

Tarkistus 407
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – f alakohta
Komission teksti

Tarkistus

f)
tiedot säilytyspalvelun tarjoajan ja
sisällöntarjoajan käytettävissä olevista
muutoksenhakukeinoista;

f)
tiedot säilytyspalvelun tarjoajan ja
sisällöntarjoajan käytettävissä olevista
muutoksenhakukeinoista sekä
muutoksenhaun säännöistä ja
määräajoista, mukaan lukien
mahdollisuudet osoittaa muutoksenhaku
toimivaltaiselle viranomaiselle sekä
muutoksenhaku tuomioistuimessa;
Or. en

Tarkistus 408
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – f alakohta
Komission teksti

Tarkistus

f)
tiedot säilytyspalvelun tarjoajan ja
sisällöntarjoajan käytettävissä olevista
AM\1177909FI.docx

f)
tiedot säilytyspalvelun tarjoajan ja
sisällöntarjoajan käytettävissä olevista
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muutoksenhakukeinoista;

muutoksenhakukeinoista, mukaan lukien
toimivaltaiselle viranomaiselle osoitettava
muutoksenhaku sekä muutoksenhaku
tuomioistuimessa;
Or. en

Tarkistus 409
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – g alakohta
Komission teksti

Tarkistus

g)
tapauksen mukaan 11 artiklassa
tarkoitettu päätös olla antamatta tietoja
terroristisen sisällön poistamisesta tai
siihen pääsyn estämisestä.

g)
silloin kun se on tarpeellista ja
asianmukaista, 11 artiklassa tarkoitettu
päätös olla antamatta tietoja terroristisen
sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn
estämisestä.
Or. en

Tarkistus 410
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – g alakohta
Komission teksti

Tarkistus

g)
tapauksen mukaan 11 artiklassa
tarkoitettu päätös olla antamatta tietoja
terroristisen sisällön poistamisesta tai
siihen pääsyn estämisestä.

g)
silloin kun se on tarpeellista ja
oikeasuhteista, 11 artiklassa tarkoitettu
päätös olla antamatta tietoja terroristisen
sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn
estämisestä.
Or. en

Tarkistus 411
Josef Weidenholzer
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – g alakohta
Komission teksti

Tarkistus

g)
tapauksen mukaan 11 artiklassa
tarkoitettu päätös olla antamatta tietoja
terroristisen sisällön poistamisesta tai
siihen pääsyn estämisestä.

g)
silloin kun se on tarpeellista ja
oikeasuhteista, 11 artiklassa tarkoitettu
päätös olla antamatta tietoja laittoman
terroristisen sisällön poistamisesta.
Or. en

Tarkistus 412
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – g alakohta
Komission teksti

Tarkistus

g)
tapauksen mukaan 11 artiklassa
tarkoitettu päätös olla antamatta tietoja
terroristisen sisällön poistamisesta tai
siihen pääsyn estämisestä.

g)
tapauksen mukaan 11 artiklassa
tarkoitettu päätös olla antamatta tietoja
terroristiseen sisältöön pääsyn estämisestä.

Or. en

Tarkistus 413
Michał Boni
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
g a) määräajat, joihin mennessä
säilytyspalvelun tarjoaja ja
sisällöntarjoaja voivat hakea muutosta
määräykseen;
Or. en
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Tarkistus 414
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
g a) muutoksenhaun määräajat
säilytyspalvelun tarjoajalle ja
sisällöntarjoajalle.
Or. en

Tarkistus 415
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus

4.
Toimivaltaisen viranomaisen on
säilytyspalvelun tarjoajan tai
sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava
yksityiskohtainen selvitys perusteluista,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta
säilytyspalvelun tarjoajan velvollisuutta
noudattaa poistamismääräystä 2 kohdassa
säädetyssä määräajassa.

Poistetaan.

Or. en
Perustelu
Tarkistus liittyy 3 artiklan b kohtaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 416
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
Komission teksti
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4.
Toimivaltaisen viranomaisen on
säilytyspalvelun tarjoajan tai
sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava
yksityiskohtainen selvitys perusteluista,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta
säilytyspalvelun tarjoajan velvollisuutta
noudattaa poistamismääräystä 2 kohdassa
säädetyssä määräajassa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 417
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus

4.
Toimivaltaisen viranomaisen on
säilytyspalvelun tarjoajan tai
sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava
yksityiskohtainen selvitys perusteluista,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta
säilytyspalvelun tarjoajan velvollisuutta
noudattaa poistamismääräystä 2 kohdassa
säädetyssä määräajassa.

4.
Toimivaltaisen viranomaisen on
säilytyspalvelun tarjoajan tai
sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava
jäljennös poistamismääräyksestä mukaan
lukien yksityiskohtainen selvitys
perusteluista sekä mahdolliset tiedot
käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista
muutoksen hakemiseksi
poistamismääräykseen tuomioistuimessa,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta
säilytyspalvelun tarjoajan velvollisuutta
noudattaa poistamismääräystä 2 kohdassa
säädetyssä määräajassa.
Or. en

Tarkistus 418
Ana Gomes
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
Komission teksti
4.

Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on
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Toimivaltaisen viranomaisen on
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säilytyspalvelun tarjoajan tai
sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava
yksityiskohtainen selvitys perusteluista,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta
säilytyspalvelun tarjoajan velvollisuutta
noudattaa poistamismääräystä 2 kohdassa
säädetyssä määräajassa.

säilytyspalvelun tarjoajan tai
sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava
jäljennös poistamismääräyksestä mukaan
lukien yksityiskohtainen selvitys
perusteluista sekä mahdolliset tiedot
käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista
muutoksen hakemiseksi
poistamismääräykseen tuomioistuimessa,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta
säilytyspalvelun tarjoajan velvollisuutta
noudattaa poistamismääräystä 2 kohdassa
säädetyssä määräajassa.
Or. en

Tarkistus 419
Daniel Dalton
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus

4.
Toimivaltaisen viranomaisen on
säilytyspalvelun tarjoajan tai
sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava
yksityiskohtainen selvitys perusteluista,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta
säilytyspalvelun tarjoajan velvollisuutta
noudattaa poistamismääräystä 2 kohdassa
säädetyssä määräajassa.

4.
Toimivaltaisen viranomaisen on
säilytyspalvelun tarjoajan tai
sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava
yksityiskohtainen selvitys perusteluista
mukaan lukien perustelut sille, miksi
sisältö on poistettava 2 kohdassa
säädetyssä määräajassa, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta säilytyspalvelun
tarjoajan velvollisuutta noudattaa
poistamismääräystä 2 kohdassa säädetyssä
määräajassa.
Or. en

Tarkistus 420
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

PE636.147v02-00

FI

28/190

AM\1177909FI.docx

Komission teksti

Tarkistus

4.
Toimivaltaisen viranomaisen on
säilytyspalvelun tarjoajan tai
sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava
yksityiskohtainen selvitys perusteluista,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta
säilytyspalvelun tarjoajan velvollisuutta
noudattaa poistamismääräystä 2 kohdassa
säädetyssä määräajassa.

4.
Toimivaltaisen viranomaisen on
annettava yksityiskohtainen selvitys
perusteluista, mukaan lukien perustelut
sisällön välittömän poistamisen
tarpeellisuudelle, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta säilytyspalvelun tarjoajan
velvollisuutta noudattaa
poistamismääräystä 2 kohdassa säädetyssä
määräajassa.
Or. en

Tarkistus 421
Ana Gomes
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
4 a.
Jos toimivaltainen viranomainen
ei ole oikeusviranomainen tai jos
poistamismääräys ei perustu
oikeusviranomaisen päätökseen,
säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettu
poistamismääräys on toimitettava
samanaikaisesti kansallisen
lainsäädännön mukaisesti määritetylle
riippumattomalle oikeusviranomaiselle.
Kyseisen oikeusviranomaisen on
ilmoitettava toimivaltaiselle
viranomaiselle ja säilytyspalvelun
tarjoajalle päätöksestään 24 tunnin
kuluessa poistamismääräyksen
vastaanottamisesta.
Or. en

Tarkistus 422
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez,
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
4 a.
Toimivaltaisen viranomaisen on
säilytyspalvelun tarjoajan pyynnöstä
toimitettava yksityiskohtaisia tietoja
mahdollisista oikeudellisista keinoista
poistamismääräyksen riitauttamiseen
kansallisten oikeudenkäyntimenettelyjen
mukaisesti. Tämä vaatimus ei poista
säilytyspalvelun tarjoajan velvollisuutta
noudattaa poistamismääräystä tässä
artiklassa vahvistettujen ehtojen
mukaisesti.
Or. en

Tarkistus 423
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta
Komission teksti

Tarkistus

5.
Toimivaltaisten viranomaisten on
osoitettava poistamismääräykset
säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan 16 artiklan mukaisesti
nimeämälle lailliselle edustajalle ja
toimitettava ne 14 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuun yhteyspisteeseen. Määräykset
on lähetettävä sähköisesti tavalla, josta voi
jäädä kirjallinen todiste edellytyksillä,
jotka mahdollistavat lähettäjän
todentamisen, myös määräyksen
lähettämisen ja vastaanottamisen
päivämäärän ja ajankohdan oikeellisuuden.

5.
Toimivaltaisten viranomaisten on
osoitettava poistamismääräykset
säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan 16 artiklan mukaisesti
nimeämälle lailliselle edustajalle ja
toimitettava ne 14 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuun yhteyspisteeseen. Määräykset
on lähetettävä sähköisesti tavalla, josta voi
jäädä kirjallinen todiste edellytyksillä,
jotka mahdollistavat lähettäjän
todentamisen, myös määräyksen
lähettämisen ja vastaanottamisen
päivämäärän ja ajankohdan oikeellisuuden,
3 kohdan e a alakohdan mukaisesti.
Or. en
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Tarkistus 424
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta
Komission teksti

Tarkistus

5.
Toimivaltaisten viranomaisten on
osoitettava poistamismääräykset
säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan 16 artiklan mukaisesti
nimeämälle lailliselle edustajalle ja
toimitettava ne 14 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuun yhteyspisteeseen. Määräykset
on lähetettävä sähköisesti tavalla, josta voi
jäädä kirjallinen todiste edellytyksillä,
jotka mahdollistavat lähettäjän
todentamisen, myös määräyksen
lähettämisen ja vastaanottamisen
päivämäärän ja ajankohdan oikeellisuuden.

5.
Toimivaltaisen viranomaisen on
osoitettava poistamismääräykset
säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan 16 artiklan mukaisesti
nimeämälle lailliselle edustajalle ja
toimitettava ne 14 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuun yhteyspisteeseen. Määräykset
on lähetettävä sähköisesti tavalla, josta voi
jäädä kirjallinen todiste edellytyksillä,
jotka mahdollistavat lähettäjän
todentamisen, myös määräyksen
lähettämisen ja vastaanottamisen
päivämäärän ja ajankohdan oikeellisuuden.
Or. en

Tarkistus 425
Maria Grapini
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta
Komission teksti

Tarkistus

6.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
kuitattava vastaanottaminen ja ilman
aiheetonta viivästystä ilmoitettava
toimivaltaiselle viranomaiselle terroristisen
sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn
estämisestä ja erityisesti ilmoitettava
toteutusajankohta käyttäen liitteessä II
olevaa mallia.

6.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
kuitattava vastaanottaminen välittömästi ja
ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava
toimivaltaiselle viranomaiselle terroristisen
sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn
estämisestä ja erityisesti ilmoitettava
toteutusajankohta käyttäen liitteessä II
olevaa mallia.
Or. ro

Tarkistus 426
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta
Komission teksti

Tarkistus

6.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
kuitattava vastaanottaminen ja ilman
aiheetonta viivästystä ilmoitettava
toimivaltaiselle viranomaiselle
terroristisen sisällön poistamisesta tai
siihen pääsyn estämisestä ja erityisesti
ilmoitettava toteutusajankohta käyttäen
liitteessä II olevaa mallia.

6.
Säilytyspalvelun tarjoajien on ilman
aiheetonta viivästystä ilmoitettava
toimivaltaiselle viranomaiselle
terroristiseen sisältöön pääsyn estämisestä
ja ilmoitettava toteutusajankohta käyttäen
liitteessä II olevaa mallia.

Or. en

Tarkistus 427
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta
Komission teksti

Tarkistus

6.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
kuitattava vastaanottaminen ja ilman
aiheetonta viivästystä ilmoitettava
toimivaltaiselle viranomaiselle terroristisen
sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn
estämisestä ja erityisesti ilmoitettava
toteutusajankohta käyttäen liitteessä II
olevaa mallia.

6.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
kuitattava vastaanottaminen ja ilman
aiheetonta viivästystä ilmoitettava
toimivaltaiselle viranomaiselle laittoman
terroristisen sisällön poistamisesta ja
erityisesti ilmoitettava toteutusajankohta
käyttäen liitteessä II olevaa mallia.

Or. en

Tarkistus 428
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta
Komission teksti
7.

Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi
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Tarkistus
7.
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noudattaa poistamismääräystä ylivoimaisen
esteen tai säilytyspalvelun tarjoajasta
johtumattoman tosiasiallisen
mahdottomuuden vuoksi, sen on
ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta
viivästystä toimivaltaiselle viranomaiselle
ja täsmennettävä syyt tähän käyttäen
liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2
kohdassa säädettyä määräaikaa
sovelletaan heti, kun esitetyt syyt eivät
enää päde.

noudattaa poistamismääräystä ylivoimaisen
esteen tai säilytyspalvelun tarjoajasta
johtumattoman tosiasiallisen
mahdottomuuden vuoksi, sen on
ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta
viivästystä toimivaltaiselle viranomaiselle
ja täsmennettävä syyt tähän käyttäen
liitteessä III olevaa mallia. Edellä olevaa
2 kohtaa sovelletaan heti, kun esitetyt syyt
eivät enää päde, paitsi jos säilytyspalvelun
tarjoaja ei voi noudattaa
poistamismääräystä siksi, että se
vaikuttaisi kohtuuttomasti
säilytyspalvelun tarjoajan käyttäjien
oikeuksiin, kuten yksityisyyden suojaan,
tietosuojaan, kirjesalaisuuteen,
sananvapauteen ja tiedonvälityksen
vapauteen vapaassa ja demokraattisessa
yhteiskunnassa.
Or. en

Tarkistus 429
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta
Komission teksti

Tarkistus

7.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi
noudattaa poistamismääräystä ylivoimaisen
esteen tai säilytyspalvelun tarjoajasta
johtumattoman tosiasiallisen
mahdottomuuden vuoksi, sen on
ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta
viivästystä toimivaltaiselle viranomaiselle
ja täsmennettävä syyt tähän käyttäen
liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2
kohdassa säädettyä määräaikaa
sovelletaan heti, kun esitetyt syyt eivät
enää päde.

7.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi
noudattaa poistamismääräystä ylivoimaisen
esteen tai säilytyspalvelun tarjoajasta
johtumattoman tosiasiallisen
mahdottomuuden tai teknisen tai
toiminnallisen syyn vuoksi, sen on
ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta
viivästystä toimivaltaiselle viranomaiselle
ja täsmennettävä syyt tähän käyttäen
liitteessä III olevaa mallia.
Säilytyspalvelun tarjoajan on
noudatettava poistamismääräystä ilman
aiheetonta viivästystä heti, kun esitetyt
syyt eivät enää päde.
Or. en
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Tarkistus 430
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta
Komission teksti

Tarkistus

7.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi
noudattaa poistamismääräystä ylivoimaisen
esteen tai säilytyspalvelun tarjoajasta
johtumattoman tosiasiallisen
mahdottomuuden vuoksi, sen on
ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta
viivästystä toimivaltaiselle viranomaiselle
ja täsmennettävä syyt tähän käyttäen
liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2
kohdassa säädettyä määräaikaa
sovelletaan heti, kun esitetyt syyt eivät
enää päde.

7.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi
noudattaa poistamismääräystä ylivoimaisen
esteen tai säilytyspalvelun tarjoajasta
johtumattoman tosiasiallisen
mahdottomuuden vuoksi, sen on
ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta
viivästystä toimivaltaiselle viranomaiselle
ja täsmennettävä syyt tähän käyttäen
liitteessä III olevaa mallia.

Or. en

Tarkistus 431
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta
Komission teksti

Tarkistus

7.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi
noudattaa poistamismääräystä ylivoimaisen
esteen tai säilytyspalvelun tarjoajasta
johtumattoman tosiasiallisen
mahdottomuuden vuoksi, sen on
ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta
viivästystä toimivaltaiselle viranomaiselle
ja täsmennettävä syyt tähän käyttäen
liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2
kohdassa säädettyä määräaikaa sovelletaan
heti, kun esitetyt syyt eivät enää päde.

7.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi
noudattaa poistamismääräystä ylivoimaisen
esteen tai säilytyspalvelun tarjoajasta
johtumattoman tosiasiallisen
mahdottomuuden vuoksi, sen on
ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta
viivästystä toimivaltaiselle viranomaiselle
ja ilmoitettava syyt tähän käyttäen
liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2
kohdassa säädettyä määräaikaa sovelletaan
heti, kun esitetyt syyt eivät enää päde.
Or. en
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Tarkistus 432
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 8 kohta
Komission teksti

Tarkistus

8.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi
noudattaa poistamismääräystä, koska siinä
on selviä virheitä tai siinä ei ole riittävästi
tietoa määräyksen noudattamiseksi, sen on
ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle
viranomaiselle ilman aiheetonta viivästystä
sekä pyydettävä tarvittavia selvennyksiä
käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä
2 kohdassa säädettyä määräaikaa
sovelletaan heti, kun selvennykset on
annettu.

8.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi
noudattaa poistamismääräystä, koska siinä
on selviä virheitä tai siinä ei ole riittävästi
tietoa määräyksen noudattamiseksi, sen on
ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle
viranomaiselle ilman aiheetonta viivästystä
käyttäen liitteessä III olevaa mallia.

Or. en
Perustelu
Tässä yhteydessä ei ole syytä esittää erityisiä sääntöjä tarvittavan määräajan pidentämisestä,
vaan voidaan yksinkertaisesti antaa uusi poistamismääräys.

Tarkistus 433
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 8 kohta
Komission teksti

Tarkistus

8.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi
noudattaa poistamismääräystä, koska siinä
on selviä virheitä tai siinä ei ole riittävästi
tietoa määräyksen noudattamiseksi, sen on
ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle
viranomaiselle ilman aiheetonta viivästystä
sekä pyydettävä tarvittavia selvennyksiä
käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä
2 kohdassa säädettyä määräaikaa
sovelletaan heti, kun selvennykset on
AM\1177909FI.docx

8.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja
kieltäytyy noudattamasta
poistamismääräystä, koska siinä on selviä
virheitä, siinä ei todeta riittävän selvästi
sisällön laittomuutta tai siinä ei ole
riittävästi tietoa määräyksen
noudattamiseksi, sen on ilmoitettava
asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle
ilman aiheetonta viivästystä sekä
pyydettävä tarvittavia selvennyksiä
35/190
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annettu.

käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä
2 kohdassa säädettyä määräaikaa
sovelletaan heti, kun selvennykset on
annettu.
Or. en

Tarkistus 434
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 8 kohta
Komission teksti

Tarkistus

8.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi
noudattaa poistamismääräystä, koska siinä
on selviä virheitä tai siinä ei ole riittävästi
tietoa määräyksen noudattamiseksi, sen on
ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle
viranomaiselle ilman aiheetonta viivästystä
sekä pyydettävä tarvittavia selvennyksiä
käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä
2 kohdassa säädettyä määräaikaa
sovelletaan heti, kun selvennykset on
annettu.

8.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja
kieltäytyy noudattamasta
poistamismääräystä, koska siinä on selviä
virheitä, siinä ei todeta riittävän selvästi
sisällön laittomuutta tai siinä ei ole
riittävästi tietoa määräyksen
noudattamiseksi, sen on ilmoitettava
asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle
ilman aiheetonta viivästystä sekä
pyydettävä tarvittavia selvennyksiä
käyttäen liitteessä III olevaa mallia.
Tällaisissa tapauksissa toimivaltaisen
viranomaisen on vastattava viipymättä.
Or. en

Tarkistus 435
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 8 kohta
Komission teksti

Tarkistus

8.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi
noudattaa poistamismääräystä, koska siinä
on selviä virheitä tai siinä ei ole riittävästi
tietoa määräyksen noudattamiseksi, sen on
ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle

8.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi
noudattaa poistamismääräystä, koska siinä
on selviä virheitä, sitä ei ole perusteltu
riittävästi tai siinä ei ole riittävästi tietoa
määräyksen noudattamiseksi, sen on
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viranomaiselle ilman aiheetonta viivästystä
sekä pyydettävä tarvittavia selvennyksiä
käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä
2 kohdassa säädettyä määräaikaa
sovelletaan heti, kun selvennykset on
annettu.

ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle
viranomaiselle ilman aiheetonta viivästystä
sekä pyydettävä tarvittavia selvennyksiä
käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä
2 kohdassa säädettyä määräaikaa
sovelletaan heti, kun selvennykset on
annettu.
Or. en

Tarkistus 436
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 9 kohta
Komission teksti

Tarkistus

9.
Poistamismääräyksen antaneen
toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetulle ennakoivien
toimenpiteiden toteuttamista valvovalle
toimivaltaiselle viranomaiselle, kun
poistamismääräyksestä tulee lopullinen.
Poistamismääräyksestä tulee lopullinen,
kun siihen ei ole haettu muutosta
sovellettavan kansallisen lainsäädännön
mukaisessa määräajassa tai kun se on
vahvistettu muutoksenhaun jälkeen.

9.
Poistamismääräyksestä tulee
lopullinen, kun siihen ei ole haettu
muutosta sovellettavan kansallisen
lainsäädännön mukaisessa määräajassa tai
kun se on vahvistettu muutoksenhaun
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 437
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 9 kohta
Komission teksti

Tarkistus

9.
Poistamismääräyksen antaneen
toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava 17 artiklan 1 kohdan c
AM\1177909FI.docx

9.
Poistamismääräyksestä tulee
lopullinen, kun siihen ei ole haettu
muutosta sovellettavan kansallisen
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alakohdassa tarkoitetulle ennakoivien
toimenpiteiden toteuttamista valvovalle
toimivaltaiselle viranomaiselle, kun
poistamismääräyksestä tulee lopullinen.
Poistamismääräyksestä tulee lopullinen,
kun siihen ei ole haettu muutosta
sovellettavan kansallisen lainsäädännön
mukaisessa määräajassa tai kun se on
vahvistettu muutoksenhaun jälkeen.

lainsäädännön mukaisessa määräajassa tai
kun se on vahvistettu muutoksenhaun
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 438
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 9 kohta
Komission teksti

Tarkistus

9.
Poistamismääräyksen antaneen
toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetulle ennakoivien
toimenpiteiden toteuttamista valvovalle
toimivaltaiselle viranomaiselle, kun
poistamismääräyksestä tulee lopullinen.
Poistamismääräyksestä tulee lopullinen,
kun siihen ei ole haettu muutosta
sovellettavan kansallisen lainsäädännön
mukaisessa määräajassa tai kun se on
vahvistettu muutoksenhaun jälkeen.

9.
Poistamismääräyksestä tulee
lopullinen, kun siihen ei ole haettu
muutosta sovellettavan kansallisen
lainsäädännön mukaisessa määräajassa tai
kun se on vahvistettu muutoksenhaun
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 439
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 9 kohta
Komission teksti
9.

Poistamismääräyksen antaneen
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Tarkistus
9.
38/190

Poistamismääräyksestä tulee
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toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetulle ennakoivien
toimenpiteiden toteuttamista valvovalle
toimivaltaiselle viranomaiselle, kun
poistamismääräyksestä tulee lopullinen.
Poistamismääräyksestä tulee lopullinen,
kun siihen ei ole haettu muutosta
sovellettavan kansallisen lainsäädännön
mukaisessa määräajassa tai kun se on
vahvistettu muutoksenhaun jälkeen.

lopullinen, kun siihen ei ole haettu
muutosta tai oikaisua sovellettavan
kansallisen lainsäädännön mukaisessa
määräajassa tai kun se on vahvistettu
muutoksenhaun jälkeen.

Or. en

Tarkistus 440
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 9 kohta
Komission teksti

Tarkistus

9.
Poistamismääräyksen antaneen
toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetulle ennakoivien
toimenpiteiden toteuttamista valvovalle
toimivaltaiselle viranomaiselle, kun
poistamismääräyksestä tulee lopullinen.
Poistamismääräyksestä tulee lopullinen,
kun siihen ei ole haettu muutosta
sovellettavan kansallisen lainsäädännön
mukaisessa määräajassa tai kun se on
vahvistettu muutoksenhaun jälkeen.

9.
Poistamismääräyksen antaneen
toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava 17 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle
lisätoimenpiteiden toteuttamista 6 artiklan
mukaisesti valvovalle toimivaltaiselle
viranomaiselle, kun tietylle
säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettuja
lopullisiksi tulleita poistamismääräyksiä
on kertynyt huomattava määrä.
Poistamismääräyksestä tulee lopullinen,
kun siitä ei ole tehty valitusta eikä siihen
ole haettu muutosta tuomioistuimelta
sovellettavan kansallisen lainsäädännön
mukaisessa määräajassa tai kun se on
vahvistettu muutoksenhaun jälkeen.
Or. en

Tarkistus 441
Jeroen Lenaers

AM\1177909FI.docx
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Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
4 a artikla
Poistamismääräyksiä koskeva
kuulemismenettely
1. Poistamismääräyksen antava
viranomainen toimittaa jäljennöksen
poistamismääräyksestä 17 artiklan
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulle sen
jäsenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle, jossa säilytyspalvelun
tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee,
samaan aikaan kun se toimitetaan
säilytyspalvelun tarjoajalle 4 artiklan
5 kohdan mukaisesti.
2. Jos jäsenvaltion, jossa säilytyspalvelun
tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee,
toimivaltaisella viranomaisella on
perusteltuja syitä uskoa, että
poistamismääräys voi vaikuttaa kyseisen
jäsenvaltion perustavanlaatuisiin etuihin,
sen on ilmoitettava asiasta
poistamismääräyksen antavalle
toimivaltaiselle viranomaiselle ja
pyydettävä poistamismääräyksen
peruuttamista sekä ilmoitettava
säilytyspalvelun tarjoajalle asiasta.
3. Jos poistamismääräyksen antava
viranomainen katsoo
poistamismääräyksen täytäntöönpanon
olevan tarpeen, sen on otettava nämä
seikat huomioon ja muutettava
poistamismääräystä vastaanottavan
jäsenvaltion perustavanlaatuisten etujen
huomioon ottamiseksi.
Or. en

Tarkistus 442
Daniel Dalton
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Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
4 a artikla
Poistamismääräyksiä koskeva
kuulemismenettely
1. Poistamismääräyksen antava
viranomainen toimittaa jäljennöksen
poistamismääräyksestä 17 artiklan
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulle sen
jäsenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle, jossa säilytyspalvelun
tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee,
samaan aikaan kun se toimitetaan
säilytyspalvelun tarjoajalle 4 artiklan
5 kohdan mukaisesti.
2. Jos jäsenvaltion, jossa säilytyspalvelun
tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee,
toimivaltaisella viranomaisella on
perusteltuja syitä uskoa, että
poistamismääräys voi vaikuttaa kyseisen
jäsenvaltion perustavanlaatuisiin etuihin,
sen on ilmoitettava asiasta
poistamismääräyksen antavalle
toimivaltaiselle viranomaiselle.
3. Poistamismääräyksen antavan
viranomaisen on otettava nämä seikat
huomioon ja tarvittaessa peruttava
poistamismääräys tai muutettava siitä.
Or. en

Tarkistus 443
Axel Voss
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
4 a artikla
Poistamismääräyksiä koskeva
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kuulemismenettely
1. Poistamismääräyksen antava
viranomainen toimittaa jäljennöksen
poistamismääräyksestä 17 artiklan
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulle sen
jäsenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle, jossa säilytyspalvelun
tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee,
samaan aikaan kun se toimitetaan
säilytyspalvelun tarjoajalle 4 artiklan
5 kohdan mukaisesti.
2. Jos jäsenvaltion, jossa säilytyspalvelun
tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee,
toimivaltaisella viranomaisella on
perusteltuja syitä uskoa, että
poistamismääräys voi vaikuttaa kyseisen
jäsenvaltion perustavanlaatuisiin etuihin,
sen on ilmoitettava asiasta
poistamismääräyksen antavalle
toimivaltaiselle viranomaiselle.
3. Poistamismääräyksen antavan
viranomaisen on otettava nämä seikat
huomioon ja se voi tarvittaessa peruuttaa
poistamismääräyksen tai muuttaa siitä.
Or. en
Perustelu
Jos poistamismääräyksen antavan viranomaisen toimet koskevat jossakin toisessa
jäsenvaltiossa olevaa säilytyspalvelun tarjoajaa, vastaavalle kansalliselle viranomaiselle olisi
ainakin annettava tieto niiden alueella toteutettavista menettelyistä. Mahdollisuus toteuttaa
toimia toisessa valtiossa ilmoittamatta asiasta lainkaan kohteena olevalle riippumattomalle
valtiolle aiheuttaisi monissa jäsenvaltioissa vakavia perustuslaillisia ongelmia. Tilannetta
pahentaa entisestään se, että oikeusperinteissä ja tiettyjen termien, kuten ”terrorismin”,
tulkinnassa on huomattavia eroja eri puolilla Euroopan unionia.

Tarkistus 444
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
5 artikla
Komission teksti
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Tarkistus
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5 artikla

Poistetaan.

Sisältöä koskevat ilmoitukset
1. Toimivaltainen viranomainen tai
asiaankuuluva unionin elin voi lähettää
säilytyspalvelun tarjoajalle sisältöä
koskevan ilmoituksen.
2. Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava toiminnalliset ja tekniset
toimenpiteet, joilla helpotetaan
toimivaltaisten viranomaisten tai
tarvittaessa unionin elinten
palveluntarjoajalle vapaaehtoisesti
tarkasteltavaksi ilmoittaman sisällön
pikaista arviointia.
3. Sisältöä koskeva ilmoitus on osoitettava
säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai palveluntarjoajan
16 artiklan mukaisesti nimeämälle
lailliselle edustajalle ja toimitettava 14
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle
yhteyspisteelle. Sisältöä koskevat
ilmoitukset on lähetettävä sähköisesti.
4. Sisältöä koskevassa ilmoituksessa on
oltava riittävän yksityiskohtaiset tiedot,
mukaan lukien perustelut sille, miksi
sisältöä pidetään terroristisena, URLosoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka
mahdollistavat ilmoitettavan terroristisen
sisällön tunnistamisen.
5. Säilytyspalvelun tarjoajan on
ensisijaisesti arvioitava sisältöä
koskevassa ilmoituksessa yksilöity sisältö
suhteessa omiin ehtoihinsa ja
edellytyksiinsä sekä päätettävä,
poistetaanko kyseinen sisältö tai
estetäänkö siihen pääsy.
6. Säilytyspalvelun tarjoajan on pikaisesti
ilmoitettava toimivaltaiselle
viranomaiselle tai asiaankuuluvalle
unionin elimelle arvioinnin tulos ja
sisältöä koskevan ilmoituksen johdosta
toteutettavien toimien ajankohta.
7. Jos säilytyspalvelun tarjoaja katsoo,
että sisältöä koskevassa ilmoituksessa ei
AM\1177909FI.docx
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ole riittävästi tietoja ilmoitetun sisällön
arvioimiseksi, sen on ilmoitettava asiasta
viipymättä toimivaltaisille viranomaisille
tai asiaankuuluvalle unionin elimelle ja
täsmennettävä, mitä lisätietoja tai
selvennyksiä tarvitaan.
Or. en

Tarkistus 445
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
5 artikla
Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

Poistetaan.

Sisältöä koskevat ilmoitukset
1. Toimivaltainen viranomainen tai
asiaankuuluva unionin elin voi lähettää
säilytyspalvelun tarjoajalle sisältöä
koskevan ilmoituksen.
2. Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava toiminnalliset ja tekniset
toimenpiteet, joilla helpotetaan
toimivaltaisten viranomaisten tai
tarvittaessa unionin elinten
palveluntarjoajalle vapaaehtoisesti
tarkasteltavaksi ilmoittaman sisällön
pikaista arviointia.
3. Sisältöä koskeva ilmoitus on osoitettava
säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai palveluntarjoajan
16 artiklan mukaisesti nimeämälle
lailliselle edustajalle ja toimitettava 14
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle
yhteyspisteelle. Sisältöä koskevat
ilmoitukset on lähetettävä sähköisesti.
4. Sisältöä koskevassa ilmoituksessa on
oltava riittävän yksityiskohtaiset tiedot,
mukaan lukien perustelut sille, miksi
sisältöä pidetään terroristisena, URLosoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka
PE636.147v02-00
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mahdollistavat ilmoitettavan terroristisen
sisällön tunnistamisen.
5. Säilytyspalvelun tarjoajan on
ensisijaisesti arvioitava sisältöä
koskevassa ilmoituksessa yksilöity sisältö
suhteessa omiin ehtoihinsa ja
edellytyksiinsä sekä päätettävä,
poistetaanko kyseinen sisältö tai
estetäänkö siihen pääsy.
6. Säilytyspalvelun tarjoajan on pikaisesti
ilmoitettava toimivaltaiselle
viranomaiselle tai asiaankuuluvalle
unionin elimelle arvioinnin tulos ja
sisältöä koskevan ilmoituksen johdosta
toteutettavien toimien ajankohta.
7. Jos säilytyspalvelun tarjoaja katsoo,
että sisältöä koskevassa ilmoituksessa ei
ole riittävästi tietoja ilmoitetun sisällön
arvioimiseksi, sen on ilmoitettava asiasta
viipymättä toimivaltaisille viranomaisille
tai asiaankuuluvalle unionin elimelle ja
täsmennettävä, mitä lisätietoja tai
selvennyksiä tarvitaan.
Or. en
Perustelu
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 the
right to an effective remedy. Having in mind that such referrals may be the result of nontransparent 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."

Tarkistus 446
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
5 artikla
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Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

Poistetaan.

Sisältöä koskevat ilmoitukset
1. Toimivaltainen viranomainen tai
asiaankuuluva unionin elin voi lähettää
säilytyspalvelun tarjoajalle sisältöä
koskevan ilmoituksen.
2. Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava toiminnalliset ja tekniset
toimenpiteet, joilla helpotetaan
toimivaltaisten viranomaisten tai
tarvittaessa unionin elinten
palveluntarjoajalle vapaaehtoisesti
tarkasteltavaksi ilmoittaman sisällön
pikaista arviointia.
3. Sisältöä koskeva ilmoitus on osoitettava
säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai palveluntarjoajan
16 artiklan mukaisesti nimeämälle
lailliselle edustajalle ja toimitettava 14
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle
yhteyspisteelle. Sisältöä koskevat
ilmoitukset on lähetettävä sähköisesti.
4. Sisältöä koskevassa ilmoituksessa on
oltava riittävän yksityiskohtaiset tiedot,
mukaan lukien perustelut sille, miksi
sisältöä pidetään terroristisena, URLosoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka
mahdollistavat ilmoitettavan terroristisen
sisällön tunnistamisen.
5. Säilytyspalvelun tarjoajan on
ensisijaisesti arvioitava sisältöä
koskevassa ilmoituksessa yksilöity sisältö
suhteessa omiin ehtoihinsa ja
edellytyksiinsä sekä päätettävä,
poistetaanko kyseinen sisältö tai
estetäänkö siihen pääsy.
6. Säilytyspalvelun tarjoajan on pikaisesti
ilmoitettava toimivaltaiselle
viranomaiselle tai asiaankuuluvalle
unionin elimelle arvioinnin tulos ja
sisältöä koskevan ilmoituksen johdosta
toteutettavien toimien ajankohta.
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7. Jos säilytyspalvelun tarjoaja katsoo,
että sisältöä koskevassa ilmoituksessa ei
ole riittävästi tietoja ilmoitetun sisällön
arvioimiseksi, sen on ilmoitettava asiasta
viipymättä toimivaltaisille viranomaisille
tai asiaankuuluvalle unionin elimelle ja
täsmennettävä, mitä lisätietoja tai
selvennyksiä tarvitaan.
Or. en
Perustelu
Sisältöä koskevat ilmoitukset koskevat säilytyspalvelun tarjoajan palveluehtojensa pohjalta
vapaaehtoisesti toteuttamia toimia, ja sen vuoksi niitä ei pitäisi säännellä lailla. Jos
lainvalvontaviranomaisten pitäisi saada lupa toimittaa sisältöä koskevia ilmoituksia, se olisi
mainittava niiden perustamissäädöksissä, kuten Europol-asetuksessa.

Tarkistus 447
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
5 artikla
Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

Poistetaan.

Sisältöä koskevat ilmoitukset
1. Toimivaltainen viranomainen tai
asiaankuuluva unionin elin voi lähettää
säilytyspalvelun tarjoajalle sisältöä
koskevan ilmoituksen.
2. Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava toiminnalliset ja tekniset
toimenpiteet, joilla helpotetaan
toimivaltaisten viranomaisten tai
tarvittaessa unionin elinten
palveluntarjoajalle vapaaehtoisesti
tarkasteltavaksi ilmoittaman sisällön
pikaista arviointia.
3. Sisältöä koskeva ilmoitus on osoitettava
säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai palveluntarjoajan
16 artiklan mukaisesti nimeämälle
lailliselle edustajalle ja toimitettava 14
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artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle
yhteyspisteelle. Sisältöä koskevat
ilmoitukset on lähetettävä sähköisesti.
4. Sisältöä koskevassa ilmoituksessa on
oltava riittävän yksityiskohtaiset tiedot,
mukaan lukien perustelut sille, miksi
sisältöä pidetään terroristisena, URLosoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka
mahdollistavat ilmoitettavan terroristisen
sisällön tunnistamisen.
5. Säilytyspalvelun tarjoajan on
ensisijaisesti arvioitava sisältöä
koskevassa ilmoituksessa yksilöity sisältö
suhteessa omiin ehtoihinsa ja
edellytyksiinsä sekä päätettävä,
poistetaanko kyseinen sisältö tai
estetäänkö siihen pääsy.
6. Säilytyspalvelun tarjoajan on pikaisesti
ilmoitettava toimivaltaiselle
viranomaiselle tai asiaankuuluvalle
unionin elimelle arvioinnin tulos ja
sisältöä koskevan ilmoituksen johdosta
toteutettavien toimien ajankohta.
7. Jos säilytyspalvelun tarjoaja katsoo,
että sisältöä koskevassa ilmoituksessa ei
ole riittävästi tietoja ilmoitetun sisällön
arvioimiseksi, sen on ilmoitettava asiasta
viipymättä toimivaltaisille viranomaisille
tai asiaankuuluvalle unionin elimelle ja
täsmennettävä, mitä lisätietoja tai
selvennyksiä tarvitaan.
Or. en

Tarkistus 448
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
5 artikla
Komission teksti

Tarkistus

5 artikla
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Poistetaan.
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Sisältöä koskevat ilmoitukset
1. Toimivaltainen viranomainen tai
asiaankuuluva unionin elin voi lähettää
säilytyspalvelun tarjoajalle sisältöä
koskevan ilmoituksen.
2. Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava toiminnalliset ja tekniset
toimenpiteet, joilla helpotetaan
toimivaltaisten viranomaisten tai
tarvittaessa unionin elinten
palveluntarjoajalle vapaaehtoisesti
tarkasteltavaksi ilmoittaman sisällön
pikaista arviointia.
3. Sisältöä koskeva ilmoitus on osoitettava
säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai palveluntarjoajan
16 artiklan mukaisesti nimeämälle
lailliselle edustajalle ja toimitettava 14
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle
yhteyspisteelle. Sisältöä koskevat
ilmoitukset on lähetettävä sähköisesti.
4. Sisältöä koskevassa ilmoituksessa on
oltava riittävän yksityiskohtaiset tiedot,
mukaan lukien perustelut sille, miksi
sisältöä pidetään terroristisena, URLosoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka
mahdollistavat ilmoitettavan terroristisen
sisällön tunnistamisen.
5. Säilytyspalvelun tarjoajan on
ensisijaisesti arvioitava sisältöä
koskevassa ilmoituksessa yksilöity sisältö
suhteessa omiin ehtoihinsa ja
edellytyksiinsä sekä päätettävä,
poistetaanko kyseinen sisältö tai
estetäänkö siihen pääsy.
6. Säilytyspalvelun tarjoajan on pikaisesti
ilmoitettava toimivaltaiselle
viranomaiselle tai asiaankuuluvalle
unionin elimelle arvioinnin tulos ja
sisältöä koskevan ilmoituksen johdosta
toteutettavien toimien ajankohta.
7. Jos säilytyspalvelun tarjoaja katsoo,
että sisältöä koskevassa ilmoituksessa ei
ole riittävästi tietoja ilmoitetun sisällön
arvioimiseksi, sen on ilmoitettava asiasta
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viipymättä toimivaltaisille viranomaisille
tai asiaankuuluvalle unionin elimelle ja
täsmennettävä, mitä lisätietoja tai
selvennyksiä tarvitaan.
Or. en
Perustelu
If a competent authority or relevant Union body, after assessment of a piece of content, comes
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.

Tarkistus 449
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Toimivaltainen viranomainen tai
asiaankuuluva unionin elin voi lähettää
säilytyspalvelun tarjoajalle sisältöä
koskevan ilmoituksen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 450
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava toiminnalliset ja tekniset
toimenpiteet, joilla helpotetaan
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Poistetaan.
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toimivaltaisten viranomaisten tai
tarvittaessa unionin elinten
palveluntarjoajalle vapaaehtoisesti
tarkasteltavaksi ilmoittaman sisällön
pikaista arviointia.
Or. en

Tarkistus 451
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3.
Sisältöä koskeva ilmoitus on
osoitettava säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai palveluntarjoajan
16 artiklan mukaisesti nimeämälle
lailliselle edustajalle ja toimitettava 14
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle
yhteyspisteelle. Sisältöä koskevat
ilmoitukset on lähetettävä sähköisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 452
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus

4.
Sisältöä koskevassa ilmoituksessa
on oltava riittävän yksityiskohtaiset tiedot,
mukaan lukien perustelut sille, miksi
sisältöä pidetään terroristisena, URLosoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka
mahdollistavat ilmoitettavan terroristisen
sisällön tunnistamisen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 453
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta
Komission teksti

Tarkistus

5.
Säilytyspalvelun tarjoajan on
ensisijaisesti arvioitava sisältöä
koskevassa ilmoituksessa yksilöity sisältö
suhteessa omiin ehtoihinsa ja
edellytyksiinsä sekä päätettävä,
poistetaanko kyseinen sisältö tai
estetäänkö siihen pääsy.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 454
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta
Komission teksti

Tarkistus

6.
Säilytyspalvelun tarjoajan on
pikaisesti ilmoitettava toimivaltaiselle
viranomaiselle tai asiaankuuluvalle
unionin elimelle arvioinnin tulos ja
sisältöä koskevan ilmoituksen johdosta
toteutettavien toimien ajankohta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 455
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta
Komission teksti
PE636.147v02-00
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Tarkistus
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7.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja
katsoo, että sisältöä koskevassa
ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoja
ilmoitetun sisällön arvioimiseksi, sen on
ilmoitettava asiasta viipymättä
toimivaltaisille viranomaisille tai
asiaankuuluvalle unionin elimelle ja
täsmennettävä, mitä lisätietoja tai
selvennyksiä tarvitaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 456
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta
Komission teksti

Tarkistus

7.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja katsoo,
että sisältöä koskevassa ilmoituksessa ei
ole riittävästi tietoja ilmoitetun sisällön
arvioimiseksi, sen on ilmoitettava asiasta
viipymättä toimivaltaisille viranomaisille
tai asiaankuuluvalle unionin elimelle ja
täsmennettävä, mitä lisätietoja tai
selvennyksiä tarvitaan.

7.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja katsoo,
että sisältöä koskevassa ilmoituksessa ei
ole riittävästi tietoja ilmoitetun sisällön
arvioimiseksi, sen on ilmoitettava asiasta
viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle
tai asiaankuuluvalle unionin elimelle ja
täsmennettävä, mitä lisätietoja tai
selvennyksiä tarvitaan.
Or. en

Tarkistus 457
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
6 artikla
Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.
Or. en
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Tarkistus 458
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
6 artikla
Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.
Or. en
Perustelu

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
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.

Tarkistus 459
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
6 artikla
Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.
Or. en
Perustelu

Recital 19 as well as Art. 6 of this proposal explicitly break with the limited liability
principles set out in Directive (EC) 2000/31 (the 'e-commerce Directive'): Art. 14 of the ecommerce 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
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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.

Tarkistus 460
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko
Komission teksti
6

Tarkistus

Ennakoivat toimenpiteet

6

Lisätoimenpiteet

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle
tekstiin.)
Or. en

Tarkistus 461
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
tarvittaessa toteutettava ennakoivia
toimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi
terroristisen sisällön levittämiseltä.
Näiden toimenpiteiden on oltava
tehokkaita ja oikeasuhteisia ja niissä on
otettava huomioon terroristiselle sisällölle
altistumisen riski ja taso, käyttäjien
perusoikeudet ja sananvapauden ja
tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa
ja demokraattisessa yhteiskunnassa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 462
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
tarvittaessa toteutettava ennakoivia
toimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi
terroristisen sisällön levittämiseltä.
Näiden toimenpiteiden on oltava
tehokkaita ja oikeasuhteisia ja niissä on
otettava huomioon terroristiselle sisällölle
altistumisen riski ja taso, käyttäjien
perusoikeudet ja sananvapauden ja
tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa
ja demokraattisessa yhteiskunnassa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 463
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
tarvittaessa toteutettava ennakoivia
toimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi
terroristisen sisällön levittämiseltä. Näiden
toimenpiteiden on oltava tehokkaita ja
oikeasuhteisia ja niissä on otettava
huomioon terroristiselle sisällölle
altistumisen riski ja taso, käyttäjien
perusoikeudet ja sananvapauden ja
tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa
ja demokraattisessa yhteiskunnassa.

1.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat ovat
saaneet merkittävän määrän
riitauttamattomia poistamismääräyksiä,
ne voivat toteuttaa lisätoimenpiteitä
palvelujensa suojaamiseksi terroristisen
sisällön levittämiseltä. Näiden
toimenpiteiden on oltava tehokkaita,
kohdennettuja ja oikeasuhteisia
terroristiselle sisällölle altistumisen riskiin
ja tasoon nähden sekä suhteessa
käyttäjien perusoikeuksiin ja
sananvapauden ja tiedonvälityksen
vapauden sekä yksityisyyttä ja
henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden
perustavanlaatuiseen merkitykseen
avoimessa ja demokraattisessa
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yhteiskunnassa. Toimenpiteet eivät saa
johtaa säilytyspalvelun tarjoajien yleisön
saataville asettaman sisällön yleiseen
valvontaan eikä sisällön automaattiseen
poistamiseen ilman ihmisen työpanosta.
Or. en

Tarkistus 464
Andrejs Mamikins
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
tarvittaessa toteutettava ennakoivia
toimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi
terroristisen sisällön levittämiseltä. Näiden
toimenpiteiden on oltava tehokkaita ja
oikeasuhteisia ja niissä on otettava
huomioon terroristiselle sisällölle
altistumisen riski ja taso, käyttäjien
perusoikeudet ja sananvapauden ja
tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja
demokraattisessa yhteiskunnassa.

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
tarvittaessa toteutettava ennakoivia
toimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi
terroristisen sisällön levittämiseltä, kuten
havaittava, tunnistettava ja poistettava
terroristinen sisältö ja estettävä pääsy
siihen. Näiden toimenpiteiden on oltava
tehokkaita ja oikeasuhteisia ja niissä on
otettava huomioon terroristiselle sisällölle
altistumisen riski ja taso, käyttäjien
perusoikeudet ja sananvapauden ja
tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja
demokraattisessa yhteiskunnassa.
Or. en

Tarkistus 465
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
tarvittaessa toteutettava ennakoivia
toimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi
AM\1177909FI.docx
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terroristisen sisällön levittämiseltä. Näiden
toimenpiteiden on oltava tehokkaita ja
oikeasuhteisia ja niissä on otettava
huomioon terroristiselle sisällölle
altistumisen riski ja taso, käyttäjien
perusoikeudet ja sananvapauden ja
tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja
demokraattisessa yhteiskunnassa.

suojaamiseksi terroristisen sisällön
levittämiseltä. Näiden toimenpiteiden on
oltava tehokkaita, asianmukaisia ja
oikeasuhteisia ja niissä on otettava
huomioon terroristiselle sisällölle
altistumisen riski ja taso, tekniset ja
toiminnalliset valmiudet, käyttäjien
perusoikeudet ja sananvapauden ja
tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja
demokraattisessa yhteiskunnassa.
Or. en

Tarkistus 466
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
tarvittaessa toteutettava ennakoivia
toimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi
terroristisen sisällön levittämiseltä. Näiden
toimenpiteiden on oltava tehokkaita ja
oikeasuhteisia ja niissä on otettava
huomioon terroristiselle sisällölle
altistumisen riski ja taso, käyttäjien
perusoikeudet ja sananvapauden ja
tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja
demokraattisessa yhteiskunnassa.

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava oikeassa suhteessa
terroristiselle sisällölle altistumisen riskiin
ja tasoon nähden ennakoivia toimenpiteitä
palvelujensa suojaamiseksi terroristisen
sisällön levittämiseltä. Näiden
toimenpiteiden on oltava tehokkaita ja
oikeasuhteisia ja niissä on otettava
huomioon terroristiselle sisällölle
altistumisen riski ja taso, käyttäjien
perusoikeudet ja sananvapauden ja
tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja
demokraattisessa yhteiskunnassa.
Or. en

Tarkistus 467
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
tarvittaessa toteutettava ennakoivia
toimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi
terroristisen sisällön levittämiseltä. Näiden
toimenpiteiden on oltava tehokkaita ja
oikeasuhteisia ja niissä on otettava
huomioon terroristiselle sisällölle
altistumisen riski ja taso, käyttäjien
perusoikeudet ja sananvapauden ja
tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja
demokraattisessa yhteiskunnassa.

1.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat
toteuttavat ennakoivia toimenpiteitä
terroristisen sisällön levittämisen
rajoittamiseksi, niiden on varmistettava,
että kyseiset toimenpiteet ovat
kohdennettuja, tehokkaita ja
oikeasuhteisia ja että niissä otetaan
huomioon terroristiselle sisällölle
altistumisen riski ja taso, käyttäjien
perusoikeudet ja sananvapauden ja
tiedonvälityksen vapauden
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja
demokraattisessa yhteiskunnassa.
Or. en

Perustelu
Ennakoivat toimenpiteet vaarantavat sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden, erityisesti
jos käytetään automaattisia välineitä. Sen vuoksi ei olisi oikeasuhteista velvoittaa
toteuttamaan ennakoivia toimenpiteitä. Todellisuudessa säilytyspalvelun tarjoajat toteuttavat
kuitenkin ennakoivia toimenpiteitä rajoittaakseen tietyntyyppistä sisältöä, jota ne eivät aio
levittää. Asetuksella olisi luotava tällaisia tapauksia varten uusia velvoitteita, jotta voidaan
parantaa toteutettujen toimenpiteiden avoimuutta ja tarjota suojatoimia sananvapauden ja
tiedonvälityksen vapauden loukkausten torjumiseksi.

Tarkistus 468
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
1 a.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
ennen tämäntyyppisten toimenpiteiden
käyttöönottoa suoritettava ja julkistettava
terroristiselle sisällölle altistumisen tasoa
koskeva riskinarviointi, joka perustuu
muun muassa vastaanotettujen
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten määrään. Säilytyspalvelun
tarjoajien on laadittava terroristisen
sisällön torjumiseksi korjaava
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toimintasuunnitelma, joka on oikeassa
suhteessa todettuun riskitasoon.
Or. en

Tarkistus 469
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Kun 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetulle toimivaltaisele
viranomaiselle on ilmoitettu 4 artiklan 9
kohdan mukaisesti, se pyytää
säilytyspalvelun tarjoajaa toimittamaan
kolmen kuukauden kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta ja sen jälkeen
vähintään vuosittain selvityksen niistä
erityisistä ennakoivista toimenpiteistä,
joita tämä on toteuttanut, myös
automaattisia välineitä käyttäen,
seuraavien varmistamiseksi:

Poistetaan.

a) sellaisen sisällön uudelleenlataamisen
estäminen, joka on jo poistettu tai johon
pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään
terroristisena sisältönä;
b) terroristisen sisällön havaitseminen,
tunnistaminen ja nopea poistaminen tai
siihen pääsyn estäminen.
Tällainen pyyntö on lähetettävä
säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan nimeämälle lailliselle
edustajalle.
Selvityksissä on oltava kaikki asiaa
koskevat tiedot, joiden perusteella 17
artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen
voi arvioida, ovatko ennakoivat
toimenpiteet tehokkaita ja oikeasuhteisia,
mukaan lukien mahdollisesti käytettävien
PE636.147v02-00
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automaattisten välineiden ja käytettävien
ihmisen suorittaman valvonnan ja
tarkistusten mekanismien toiminta.
Or. en

Tarkistus 470
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulle toimivaltaisele
viranomaiselle on ilmoitettu 4 artiklan 9
kohdan mukaisesti, se pyytää
säilytyspalvelun tarjoajaa toimittamaan
kolmen kuukauden kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta ja sen jälkeen
vähintään vuosittain selvityksen niistä
erityisistä ennakoivista toimenpiteistä,
joita tämä on toteuttanut, myös
automaattisia välineitä käyttäen,
seuraavien varmistamiseksi:

Poistetaan.

a) sellaisen sisällön uudelleenlataamisen
estäminen, joka on jo poistettu tai johon
pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään
terroristisena sisältönä;
b) terroristisen sisällön havaitseminen,
tunnistaminen ja nopea poistaminen tai
siihen pääsyn estäminen.
Or. en

Tarkistus 471
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti

Tarkistus

Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulle toimivaltaisele
viranomaiselle on ilmoitettu 4 artiklan 9
kohdan mukaisesti, se pyytää
säilytyspalvelun tarjoajaa toimittamaan
kolmen kuukauden kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta ja sen jälkeen
vähintään vuosittain selvityksen niistä
erityisistä ennakoivista toimenpiteistä,
joita tämä on toteuttanut, myös
automaattisia välineitä käyttäen,
seuraavien varmistamiseksi:

Poistetaan.

a) sellaisen sisällön uudelleenlataamisen
estäminen, joka on jo poistettu tai johon
pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään
terroristisena sisältönä;
b) terroristisen sisällön havaitseminen,
tunnistaminen ja nopea poistaminen tai
siihen pääsyn estäminen.
Or. en

Tarkistus 472
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
Komission teksti

Tarkistus

Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulle toimivaltaisele viranomaiselle
on ilmoitettu 4 artiklan 9 kohdan
mukaisesti, se pyytää säilytyspalvelun
tarjoajaa toimittamaan kolmen
kuukauden kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta ja sen jälkeen
vähintään vuosittain selvityksen niistä
erityisistä ennakoivista toimenpiteistä, joita
tämä on toteuttanut, myös automaattisia
välineitä käyttäen, seuraavien
varmistamiseksi:

Säilytyspalvelun tarjoajan on toimitettava
17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle
vähintään vuosittain selvitys niistä
erityisistä ennakoivista toimenpiteistä, joita
tämä on toteuttanut, myös automaattisia
välineitä käyttäen, seuraavien
varmistamiseksi:
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Or. en

Tarkistus 473
Daniel Dalton
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
Komission teksti

Tarkistus

Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulle toimivaltaisele viranomaiselle
on ilmoitettu 4 artiklan 9 kohdan
mukaisesti, se pyytää säilytyspalvelun
tarjoajaa toimittamaan kolmen kuukauden
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja
sen jälkeen vähintään vuosittain
selvityksen niistä erityisistä ennakoivista
toimenpiteistä, joita tämä on toteuttanut,
myös automaattisia välineitä käyttäen,
seuraavien varmistamiseksi:

Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle
on ilmoitettu 4 artiklan 9 kohdan
mukaisesti ja kun on vahvistettu, että
säilytyspalvelun tarjoaja on saanut
sellaisen määrän lopullisia
poistamismääräyksiä, ettei niitä voida
pitää satunnaisina, toimivaltainen
viranomainen pyytää säilytyspalvelun
tarjoajaa toimittamaan kolmen kuukauden
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta
selvityksen niistä erityisistä ennakoivista
toimenpiteistä, joita tämä on toteuttanut,
myös automaattisia välineitä käyttäen,
seuraavien varmistamiseksi:
Or. en

Tarkistus 474
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
Komission teksti

Tarkistus

Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulle toimivaltaisele
viranomaiselle on ilmoitettu 4 artiklan 9
kohdan mukaisesti, se pyytää
säilytyspalvelun tarjoajaa toimittamaan
kolmen kuukauden kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta ja sen jälkeen vähintään
vuosittain selvityksen niistä erityisistä
ennakoivista toimenpiteistä, joita tämä on

Toimivaltainen viranomainen pyytää
säilytyspalvelun tarjoajaa toimittamaan
kuuden kuukauden kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta ja sen jälkeen vähintään
vuosittain selvityksen, jos on toteutettu
erityisiä ennakoivia toimenpiteitä, myös
automaattisia välineitä käyttäen, seuraavien
varmistamiseksi:
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toteuttanut, myös automaattisia välineitä
käyttäen, seuraavien varmistamiseksi:
Or. en

Tarkistus 475
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
Komission teksti

Tarkistus

Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulle toimivaltaisele viranomaiselle
on ilmoitettu 4 artiklan 9 kohdan
mukaisesti, se pyytää säilytyspalvelun
tarjoajaa toimittamaan kolmen kuukauden
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja
sen jälkeen vähintään vuosittain
selvityksen niistä erityisistä ennakoivista
toimenpiteistä, joita tämä on toteuttanut,
myös automaattisia välineitä käyttäen,
seuraavien varmistamiseksi:

Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulle toimivaltaisele viranomaiselle
on ilmoitettu 4 artiklan 9 kohdan
mukaisesti, se voi pyytää säilytyspalvelun
tarjoajaa toimittamaan kolmen kuukauden
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja
sen jälkeen tarvittaessa vuosittain
selvityksen niistä erityisistä
lisätoimenpiteistä, joita tämä on
toteuttanut.

Or. en

Tarkistus 476
Jeroen Lenaers
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
Komission teksti

Tarkistus

Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulle toimivaltaisele viranomaiselle
on ilmoitettu 4 artiklan 9 kohdan
mukaisesti, se pyytää säilytyspalvelun
tarjoajaa toimittamaan kolmen kuukauden
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja
sen jälkeen vähintään vuosittain
selvityksen niistä erityisistä ennakoivista
toimenpiteistä, joita tämä on toteuttanut,

Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulle toimivaltaisele viranomaiselle
on ilmoitettu 4 artiklan 9 kohdan
mukaisesti, se pyytää säilytyspalvelun
tarjoajaa toteuttamaan ennakoivia
toimenpiteitä, joissa voidaan käyttää
automaattisia välineitä, palvelujensa
suojaamiseksi terroristisen sisällön
levittämiseltä tämän artiklan 1 kohdassa
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myös automaattisia välineitä käyttäen,
seuraavien varmistamiseksi:

vahvistettujen ehtojen mukaisesti ja
seuraavien varmistamiseksi:
Or. en

Tarkistus 477
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a)
sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen estäminen, joka on
jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty
siksi, että sitä pidetään terroristisena
sisältönä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 478
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a)
sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen estäminen, joka on
jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty
siksi, että sitä pidetään terroristisena
sisältönä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 479
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti

Tarkistus

a)
sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen estäminen, joka on
jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty
siksi, että sitä pidetään terroristisena
sisältönä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 480
Ana Gomes
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a)
sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen estäminen, joka on jo
poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi,
että sitä pidetään terroristisena sisältönä;

a)
sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen estäminen, joka on jo
poistettu poistamismääräyksen perusteella
tai johon pääsy on jo estetty siksi, että sitä
pidetään terroristisena sisältönä;
Or. en

Tarkistus 481
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a)
sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen estäminen, joka on jo
poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi,
että sitä pidetään terroristisena sisältönä;

a)
sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen estäminen, joka on jo
poistettu poistamismääräyksen perusteella
tai johon pääsy on jo estetty siksi, että sitä
pidetään terroristisena sisältönä;
Or. en
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Tarkistus 482
Nicolas Bay, Gilles Lebreton
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a)
sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen estäminen, joka on jo
poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi,
että sitä pidetään terroristisena sisältönä;

a)
sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen estäminen, joka on
ihmisen suorittaman tarkastuksen avulla
jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty
siksi, että sitä pidetään terroristisena
sisältönä;
Or. en

Tarkistus 483
Jeroen Lenaers
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a)
sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen estäminen, joka on jo
poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi,
että sitä pidetään terroristisena sisältönä;

a)
sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen tehokas estäminen,
joka on jo poistettu tai johon pääsy on jo
estetty siksi, että sitä pidetään terroristisena
sisältönä;
Or. en

Tarkistus 484
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a)
sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen estäminen, joka on jo
poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi,
AM\1177909FI.docx
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sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen estäminen, johon
pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään
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että sitä pidetään terroristisena sisältönä;

terroristisena sisältönä;
Or. en

Tarkistus 485
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
terroristisen sisällön
havaitseminen, tunnistaminen ja nopea
poistaminen tai siihen pääsyn estäminen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 486
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
terroristisen sisällön
havaitseminen, tunnistaminen ja nopea
poistaminen tai siihen pääsyn estäminen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 487
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
terroristisen sisällön
havaitseminen, tunnistaminen ja nopea
PE636.147v02-00
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Poistetaan.
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poistaminen tai siihen pääsyn estäminen.
Or. en

Tarkistus 488
Nicolas Bay, Gilles Lebreton
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
terroristisen sisällön havaitseminen,
tunnistaminen ja nopea poistaminen tai
siihen pääsyn estäminen.

b)
terroristisen sisällön havaitseminen
tai tunnistaminen.

Or. en

Tarkistus 489
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
terroristisen sisällön havaitseminen,
tunnistaminen ja nopea poistaminen tai
siihen pääsyn estäminen.

b)
terroristisen sisällön havaitseminen,
tunnistaminen ja siihen pääsyn nopea
estäminen.
Or. en

Tarkistus 490
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Tällainen pyyntö on lähetettävä
säilytyspalvelun tarjoajan
AM\1177909FI.docx

Poistetaan.
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päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan nimeämälle lailliselle
edustajalle.
Or. en

Tarkistus 491
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Tällainen pyyntö on lähetettävä
säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan nimeämälle lailliselle
edustajalle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 492
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Tällainen pyyntö on lähetettävä
säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan nimeämälle lailliselle
edustajalle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 493
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
PE636.147v02-00
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6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Selvityksissä on oltava kaikki asiaa
koskevat tiedot, joiden perusteella 17
artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen
voi arvioida, ovatko ennakoivat
toimenpiteet tehokkaita ja oikeasuhteisia,
mukaan lukien mahdollisesti käytettävien
automaattisten välineiden ja käytettävien
ihmisen suorittaman valvonnan ja
tarkistusten mekanismien toiminta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 494
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Selvityksissä on oltava kaikki asiaa
koskevat tiedot, joiden perusteella 17
artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen
voi arvioida, ovatko ennakoivat
toimenpiteet tehokkaita ja oikeasuhteisia,
mukaan lukien mahdollisesti käytettävien
automaattisten välineiden ja käytettävien
ihmisen suorittaman valvonnan ja
tarkistusten mekanismien toiminta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 495
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti

Tarkistus

Selvityksissä on oltava kaikki asiaa
koskevat tiedot, joiden perusteella 17
artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu
toimivaltainen viranomainen voi arvioida,
ovatko ennakoivat toimenpiteet tehokkaita
ja oikeasuhteisia, mukaan lukien
mahdollisesti käytettävien automaattisten
välineiden ja käytettävien ihmisen
suorittaman valvonnan ja tarkistusten
mekanismien toiminta.

Selvityksissä on oltava kaikki asiaa
koskevat tiedot, joiden perusteella 17
artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu
toimivaltainen viranomainen voi arvioida,
ovatko lisätoimenpiteet oikeasuhteisia ja
edistävätkö ne tehokkaasti verkossa
olevan terroristisen sisällön torjuntaa,
mukaan lukien arvio suoritettujen
toimenpiteiden luonteesta ja toiminnasta
sekä tiedot palautetun sisällön määrästä
ja ihmisen suorittamasta valvonnasta,
yksittäisten henkilöiden käytettävissä
olevista valvontamekanismeista ja
mahdollisista tarkistusten mekanismeista,
joita on käytetty arvioitaessa sellaisen
terroristisen sisällön laittomuutta, joka on
poistettu tai johon pääsy on estetty.
Or. en

Tarkistus 496
Jeroen Lenaers
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Selvityksissä on oltava kaikki asiaa
koskevat tiedot, joiden perusteella 17
artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu
toimivaltainen viranomainen voi arvioida,
ovatko ennakoivat toimenpiteet tehokkaita
ja oikeasuhteisia, mukaan lukien
mahdollisesti käytettävien automaattisten
välineiden ja käytettävien ihmisen
suorittaman valvonnan ja tarkistusten
mekanismien toiminta.

Toimivaltainen viranomainen pyytää
säilytyspalvelun tarjoajaa toimittamaan
kolmen kuukauden kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta ja sen jälkeen
vähintään vuosittain selvityksen erityisistä
ennakoivista toimenpiteistä, joita se on
toteuttanut. Selvityksissä on oltava kaikki
asiaa koskevat tiedot, joiden perusteella 17
artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu
toimivaltainen viranomainen voi arvioida,
ovatko ennakoivat toimenpiteet tehokkaita
ja oikeasuhteisia, ja joiden avulla voidaan
arvioida mahdollisesti käytettävien
automaattisten välineiden toimintaa sekä
ihmisen suorittamaa kyseisten välineiden
valvontaa ja käytettyjä tarkistusten
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mekanismeja.
Or. en

Tarkistus 497
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
2 a.
Toimivaltaiset viranomaiset
tekevät yhteistyötä säilytyspalvelun
tarjoajien kanssa ja käyttävät tarpeellisia
keinoja taatakseen, että käytössä olevat
vapaaehtoiset ennakoivat toimenpiteet
ovat tehokkaita ja oikeasuhteisia eivätkä
muodosta rasitetta säilytyspalvelun
tarjoajille.
Or. en

Tarkistus 498
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3.
Jos 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen katsoo, että 2 kohdan
mukaisesti toteutetut ja raportoidut
toimenpiteet eivät ole riittäviä
lieventämään ja hallitsemaan altistumisen
riskiä ja tasoa, se voi pyytää
säilytyspalvelun tarjoajaa toteuttamaan
erityisiä ennakoivia lisätoimenpiteitä.
Tässä tarkoituksessa säilytyspalvelun
tarjoajan on tehtävä yhteistyötä 17
artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen
AM\1177909FI.docx

Poistetaan.
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kanssa niiden erityisten toimenpiteiden,
joita säilytyspalvelun tarjoajan on
toteutettava, sekä keskeisten tavoitteiden
ja viitearvojen ja niiden
toteutusaikataulujen määrittämiseksi.
Or. en

Tarkistus 499
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3.
Jos 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen katsoo, että 2 kohdan
mukaisesti toteutetut ja raportoidut
toimenpiteet eivät ole riittäviä
lieventämään ja hallitsemaan altistumisen
riskiä ja tasoa, se voi pyytää
säilytyspalvelun tarjoajaa toteuttamaan
erityisiä ennakoivia lisätoimenpiteitä.
Tässä tarkoituksessa säilytyspalvelun
tarjoajan on tehtävä yhteistyötä 17
artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen
kanssa niiden erityisten toimenpiteiden,
joita säilytyspalvelun tarjoajan on
toteutettava, sekä keskeisten tavoitteiden
ja viitearvojen ja niiden
toteutusaikataulujen määrittämiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 500
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti

Tarkistus

3.
Jos 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen katsoo, että 2 kohdan
mukaisesti toteutetut ja raportoidut
toimenpiteet eivät ole riittäviä
lieventämään ja hallitsemaan altistumisen
riskiä ja tasoa, se voi pyytää
säilytyspalvelun tarjoajaa toteuttamaan
erityisiä ennakoivia lisätoimenpiteitä.
Tässä tarkoituksessa säilytyspalvelun
tarjoajan on tehtävä yhteistyötä 17 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun
toimivaltaisen viranomaisen kanssa niiden
erityisten toimenpiteiden, joita
säilytyspalvelun tarjoajan on toteutettava,
sekä keskeisten tavoitteiden ja viitearvojen
ja niiden toteutusaikataulujen
määrittämiseksi.

3.
Säilytyspalvelun tarjoajan on
tehtävä yhteistyötä 17 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen
viranomaisen kanssa niin, että voidaan
arvioida säilytyspalvelun tarjoajan
toteuttamien erityisten toimenpiteiden
tehokkuutta ja oikeasuhteisuutta.

Or. en

Tarkistus 501
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3.
Jos 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen katsoo, että 2 kohdan
mukaisesti toteutetut ja raportoidut
toimenpiteet eivät ole riittäviä
lieventämään ja hallitsemaan altistumisen
riskiä ja tasoa, se voi pyytää
säilytyspalvelun tarjoajaa toteuttamaan
erityisiä ennakoivia lisätoimenpiteitä.
Tässä tarkoituksessa säilytyspalvelun
tarjoajan on tehtävä yhteistyötä 17 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun
toimivaltaisen viranomaisen kanssa niiden
erityisten toimenpiteiden, joita
säilytyspalvelun tarjoajan on toteutettava,

3.
Jos 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen katsoo, että 2 kohdan
mukaisesti toteutetut ja raportoidut
lisätoimenpiteet eivät vähennä
altistumisen riskiä ja tasoa tai että ne eivät
ole tarpeellisuus- ja
suhteellisuusperiaatteiden mukaisia, se
voi pyytää säilytyspalvelun tarjoajaa
arvioimaan uudelleen tarvittavat
toimenpiteet. Tässä tarkoituksessa
säilytyspalvelun tarjoajan on tehtävä
yhteistyötä 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen
viranomaisen kanssa niiden erityisten
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sekä keskeisten tavoitteiden ja viitearvojen
ja niiden toteutusaikataulujen
määrittämiseksi.

toimenpiteiden, joiden toteuttamista
säilytyspalvelun tarjoajan on harkittava,
sekä keskeisiä tavoitteita ja viitearvoja
koskevien ehdotusten määrittämiseksi ja
ottaen huomioon erityisesti
säilytyspalvelun tarjoajan taloudelliset
valmiudet ja tällaisten toimenpiteiden
vaikutukset käyttäjien perusoikeuksiin
sekä sananvapauden ja tiedonvälityksen
vapauden, oikeuden yksityisyyteen ja
henkilötietojen suojaan
perustavanlaatuinen merkitys.
Or. en

Tarkistus 502
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3.
Jos 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen katsoo, että 2 kohdan
mukaisesti toteutetut ja raportoidut
toimenpiteet eivät ole riittäviä
lieventämään ja hallitsemaan altistumisen
riskiä ja tasoa, se voi pyytää
säilytyspalvelun tarjoajaa toteuttamaan
erityisiä ennakoivia lisätoimenpiteitä.
Tässä tarkoituksessa säilytyspalvelun
tarjoajan on tehtävä yhteistyötä 17
artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen
kanssa niiden erityisten toimenpiteiden,
joita säilytyspalvelun tarjoajan on
toteutettava, sekä keskeisten tavoitteiden ja
viitearvojen ja niiden toteutusaikataulujen
määrittämiseksi.

3.
Jos 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen katsoo, että 2 kohdan
mukaisesti toteutetut ja raportoidut
toimenpiteet eivät ole riittäviä
lieventämään ja hallitsemaan altistumisen
riskiä ja tasoa, se voi pyytää
säilytyspalvelun tarjoajaa toteuttamaan
erityisiä ennakoivia lisätoimenpiteitä.
Tässä tarkoituksessa toimivaltaisen
viranomaisen on tehtävä yhteistyötä
säilytyspalvelun tarjoajan kanssa niiden
erityisten toimenpiteiden, joita
säilytyspalvelun tarjoaja toteuttaa,
määrittämiseksi ottaen huomioon
säilytyspalvelun tarjoajan luonne ja
tekniset, taloudelliset ja toiminnalliset
valmiudet, sekä keskeisten tavoitteiden ja
viitearvojen ja niiden toteutusaikataulujen
määrittämiseksi.
Or. en
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Tarkistus 503
Andrejs Mamikins
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3.
Jos 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen katsoo, että 2 kohdan
mukaisesti toteutetut ja raportoidut
toimenpiteet eivät ole riittäviä
lieventämään ja hallitsemaan altistumisen
riskiä ja tasoa, se voi pyytää
säilytyspalvelun tarjoajaa toteuttamaan
erityisiä ennakoivia lisätoimenpiteitä.
Tässä tarkoituksessa säilytyspalvelun
tarjoajan on tehtävä yhteistyötä 17 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun
toimivaltaisen viranomaisen kanssa niiden
erityisten toimenpiteiden, joita
säilytyspalvelun tarjoajan on toteutettava,
sekä keskeisten tavoitteiden ja viitearvojen
ja niiden toteutusaikataulujen
määrittämiseksi.

3.
Jos 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen katsoo, että 2 kohdan
mukaisesti toteutetut ja raportoidut
toimenpiteet eivät ole tarpeellisuus- ja
suhteellisuusperiaatteen mukaisia tai
riittäviä lieventämään ja hallitsemaan
altistumisen riskiä ja tasoa, se voi pyytää
säilytyspalvelun tarjoajaa toteuttamaan
erityisiä vaihtoehtoisia tai ylimääräisiä
ennakoivia toimenpiteitä. Tässä
tarkoituksessa säilytyspalvelun tarjoajan on
tehtävä yhteistyötä 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen
viranomaisen kanssa niiden erityisten
toimenpiteiden, joita säilytyspalvelun
tarjoajan on toteutettava, sekä keskeisten
tavoitteiden ja viitearvojen ja niiden
toteutusaikataulujen määrittämiseksi.
Or. en

Tarkistus 504
Jeroen Lenaers
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3.
Jos 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen katsoo, että 2 kohdan
mukaisesti toteutetut ja raportoidut
toimenpiteet eivät ole riittäviä
lieventämään ja hallitsemaan altistumisen
AM\1177909FI.docx

3.
Jos 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen katsoo, että 2 kohdan
mukaisesti toteutetut ja raportoidut
toimenpiteet eivät ole riittäviä
lieventämään ja hallitsemaan altistumisen
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riskiä ja tasoa, se voi pyytää
säilytyspalvelun tarjoajaa toteuttamaan
erityisiä ennakoivia lisätoimenpiteitä.
Tässä tarkoituksessa säilytyspalvelun
tarjoajan on tehtävä yhteistyötä 17 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun
toimivaltaisen viranomaisen kanssa niiden
erityisten toimenpiteiden, joita
säilytyspalvelun tarjoajan on toteutettava,
sekä keskeisten tavoitteiden ja viitearvojen
ja niiden toteutusaikataulujen
määrittämiseksi.

riskiä ja tasoa, se voi pyytää
säilytyspalvelun tarjoajaa toteuttamaan
erityisiä ennakoivia ja oikeasuhteisia
lisätoimenpiteitä. Tässä tarkoituksessa
säilytyspalvelun tarjoajan on tehtävä
yhteistyötä 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen
viranomaisen kanssa niiden erityisten
toimenpiteiden, joita säilytyspalvelun
tarjoajan on toteutettava, sekä keskeisten
tavoitteiden ja viitearvojen ja niiden
toteutusaikataulujen määrittämiseksi.
Or. en

Tarkistus 505
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus

4.
Jos kolmen kuukauden kuluessa 3
kohdan mukaisesta pyynnöstä ei ole
päästy sopimukseen, 17 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen voi tehdä päätöksen, jolla
määrätään tarvittavista erityisistä
lisätoimenpiteistä ja oikeasuhteisista
ennakoivista toimenpiteistä. Päätöksessä
on otettava huomioon erityisesti
säilytyspalvelun tarjoajan taloudelliset
valmiudet ja toimenpiteiden vaikutus
käyttäjien perusoikeuksiin ja
sananvapauden ja tiedonvälityksen
vapauden perustavanlaatuiseen
merkitykseen. Tällainen päätös on
lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan nimeämälle lailliselle
edustajalle. Säilytyspalvelun tarjoajan on
raportoitava säännöllisesti tällaisten 17
artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen
määrittämien toimenpiteiden
PE636.147v02-00
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toteuttamisesta.
Or. en

Tarkistus 506
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus

4.
Jos kolmen kuukauden kuluessa 3
kohdan mukaisesta pyynnöstä ei ole
päästy sopimukseen, 17 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen voi tehdä päätöksen, jolla
määrätään tarvittavista erityisistä
lisätoimenpiteistä ja oikeasuhteisista
ennakoivista toimenpiteistä. Päätöksessä
on otettava huomioon erityisesti
säilytyspalvelun tarjoajan taloudelliset
valmiudet ja toimenpiteiden vaikutus
käyttäjien perusoikeuksiin ja
sananvapauden ja tiedonvälityksen
vapauden perustavanlaatuiseen
merkitykseen. Tällainen päätös on
lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan nimeämälle lailliselle
edustajalle. Säilytyspalvelun tarjoajan on
raportoitava säännöllisesti tällaisten 17
artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen
määrittämien toimenpiteiden
toteuttamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 507
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta
AM\1177909FI.docx
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Komission teksti

Tarkistus

4.
Jos kolmen kuukauden kuluessa 3
kohdan mukaisesta pyynnöstä ei ole
päästy sopimukseen, 17 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen voi tehdä päätöksen, jolla
määrätään tarvittavista erityisistä
lisätoimenpiteistä ja oikeasuhteisista
ennakoivista toimenpiteistä. Päätöksessä
on otettava huomioon erityisesti
säilytyspalvelun tarjoajan taloudelliset
valmiudet ja toimenpiteiden vaikutus
käyttäjien perusoikeuksiin ja
sananvapauden ja tiedonvälityksen
vapauden perustavanlaatuiseen
merkitykseen. Tällainen päätös on
lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan nimeämälle lailliselle
edustajalle. Säilytyspalvelun tarjoajan on
raportoitava säännöllisesti tällaisten 17
artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen
määrittämien toimenpiteiden
toteuttamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 508
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus

4.
Jos kolmen kuukauden kuluessa 3
kohdan mukaisesta pyynnöstä ei ole
päästy sopimukseen, 17 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen voi tehdä päätöksen, jolla
määrätään tarvittavista erityisistä
lisätoimenpiteistä ja oikeasuhteisista
ennakoivista toimenpiteistä. Päätöksessä
PE636.147v02-00
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on otettava huomioon erityisesti
säilytyspalvelun tarjoajan taloudelliset
valmiudet ja toimenpiteiden vaikutus
käyttäjien perusoikeuksiin ja
sananvapauden ja tiedonvälityksen
vapauden perustavanlaatuiseen
merkitykseen. Tällainen päätös on
lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan nimeämälle lailliselle
edustajalle. Säilytyspalvelun tarjoajan on
raportoitava säännöllisesti tällaisten 17
artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen
määrittämien toimenpiteiden
toteuttamisesta.
Or. en

Tarkistus 509
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus

4.
Jos kolmen kuukauden kuluessa 3
kohdan mukaisesta pyynnöstä ei ole
päästy sopimukseen, 17 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen voi tehdä päätöksen, jolla
määrätään tarvittavista erityisistä
lisätoimenpiteistä ja oikeasuhteisista
ennakoivista toimenpiteistä. Päätöksessä
on otettava huomioon erityisesti
säilytyspalvelun tarjoajan taloudelliset
valmiudet ja toimenpiteiden vaikutus
käyttäjien perusoikeuksiin ja
sananvapauden ja tiedonvälityksen
vapauden perustavanlaatuiseen
merkitykseen. Tällainen päätös on
lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan nimeämälle lailliselle
edustajalle. Säilytyspalvelun tarjoajan on
AM\1177909FI.docx
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raportoitava säännöllisesti tällaisten 17
artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen
määrittämien toimenpiteiden
toteuttamisesta.
Or. en

Tarkistus 510
Jeroen Lenaers
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus

4.
Jos kolmen kuukauden kuluessa 3
kohdan mukaisesta pyynnöstä ei ole päästy
sopimukseen, 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen voi tehdä päätöksen, jolla
määrätään tarvittavista erityisistä
lisätoimenpiteistä ja oikeasuhteisista
ennakoivista toimenpiteistä. Päätöksessä
on otettava huomioon erityisesti
säilytyspalvelun tarjoajan taloudelliset
valmiudet ja toimenpiteiden vaikutus
käyttäjien perusoikeuksiin ja
sananvapauden ja tiedonvälityksen
vapauden perustavanlaatuiseen
merkitykseen. Tällainen päätös on
lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle.
Säilytyspalvelun tarjoajan on raportoitava
säännöllisesti tällaisten 17 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitetun
toimivaltaisen viranomaisen määrittämien
toimenpiteiden toteuttamisesta.

4.
Jos kolmen kuukauden kuluessa 3
kohdan mukaisesta pyynnöstä ei ole päästy
sopimukseen, 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen voi viimeisenä keinona
tehdä päätöksen, jolla säilytyspalvelun
tarjoaja velvoitetaan toteuttamaan
tarvittavia erityisiä lisätoimenpiteitä ja
oikeasuhteisia ennakoivia toimenpiteitä.
Päätöksessä on otettava huomioon
erityisesti säilytyspalvelun tarjoajan
taloudelliset valmiudet ja toimenpiteiden
vaikutus käyttäjien perusoikeuksiin ja
sananvapauden ja tiedonvälityksen
vapauden perustavanlaatuiseen
merkitykseen. Tällainen päätös on
lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle.
Säilytyspalvelun tarjoajan on raportoitava
säännöllisesti tällaisten 17 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitetun
toimivaltaisen viranomaisen määrittämien
toimenpiteiden toteuttamisesta.
Or. en

Tarkistus 511
PE636.147v02-00
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Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus

4.
Jos kolmen kuukauden kuluessa 3
kohdan mukaisesta pyynnöstä ei ole päästy
sopimukseen, 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen voi tehdä päätöksen, jolla
määrätään tarvittavista erityisistä
lisätoimenpiteistä ja oikeasuhteisista
ennakoivista toimenpiteistä. Päätöksessä
on otettava huomioon erityisesti
säilytyspalvelun tarjoajan taloudelliset
valmiudet ja toimenpiteiden vaikutus
käyttäjien perusoikeuksiin ja
sananvapauden ja tiedonvälityksen
vapauden perustavanlaatuiseen
merkitykseen. Tällainen päätös on
lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle.
Säilytyspalvelun tarjoajan on raportoitava
säännöllisesti tällaisten 17 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitetun
toimivaltaisen viranomaisen määrittämien
toimenpiteiden toteuttamisesta.

4.
Jos kolmen kuukauden kuluessa 3
kohdan mukaisesta pyynnöstä ei ole päästy
sopimukseen, 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen voi tehdä päätöksen, jolla
määrätään tarvittavista erityisistä
lisätoimenpiteistä ja oikeasuhteisista
ennakoivista toimenpiteistä. Päätöksessä
on otettava huomioon erityisesti
säilytyspalvelun tarjoajan koko ja
taloudelliset valmiudet ja toimenpiteiden
vaikutus käyttäjien perusoikeuksiin ja
sananvapauden ja tiedonvälityksen
vapauden perustavanlaatuiseen
merkitykseen. Tällainen päätös on
lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun
tarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle.
Säilytyspalvelun tarjoajan on raportoitava
säännöllisesti tällaisten 17 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitetun
toimivaltaisen viranomaisen määrittämien
toimenpiteiden toteuttamisesta.
Or. en

Tarkistus 512
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
4 a.
Toimivaltainen viranomainen ei
saa asettaa direktiivissä 2000/31/EY
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä)
määriteltyä yleistä valvontavelvoitetta.
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Or. en

Tarkistus 513
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta
Komission teksti

Tarkistus

5.
Säilytyspalvelun tarjoaja voi
milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitettua
toimivaltaista viranomaista
tarkastelemaan uudelleen 2, 3 tai 4
kohdan mukaista pyyntöä tai päätöstä ja
tarvittaessa peruuttamaan sen.
Toimivaltaisen viranomaisen on
annettava perusteltu päätös kohtuullisen
ajan kuluessa säilytyspalvelun tarjoajalta
saadun pyynnön vastaanottamisen
jälkeen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 514
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta
Komission teksti

Tarkistus

5.
Säilytyspalvelun tarjoaja voi
milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitettua
toimivaltaista viranomaista
tarkastelemaan uudelleen 2, 3 tai 4
kohdan mukaista pyyntöä tai päätöstä ja
tarvittaessa peruuttamaan sen.
Toimivaltaisen viranomaisen on
annettava perusteltu päätös kohtuullisen
ajan kuluessa säilytyspalvelun tarjoajalta
saadun pyynnön vastaanottamisen
PE636.147v02-00
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Poistetaan.
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jälkeen.
Or. en

Tarkistus 515
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta
Komission teksti

Tarkistus

5.
Säilytyspalvelun tarjoaja voi
milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitettua
toimivaltaista viranomaista
tarkastelemaan uudelleen 2, 3 tai 4
kohdan mukaista pyyntöä tai päätöstä ja
tarvittaessa peruuttamaan sen.
Toimivaltaisen viranomaisen on
annettava perusteltu päätös kohtuullisen
ajan kuluessa säilytyspalvelun tarjoajalta
saadun pyynnön vastaanottamisen
jälkeen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 516
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta
Komission teksti

Tarkistus

5.
Säilytyspalvelun tarjoaja voi
milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitettua
toimivaltaista viranomaista
tarkastelemaan uudelleen 2, 3 tai 4
kohdan mukaista pyyntöä tai päätöstä ja
tarvittaessa peruuttamaan sen.
Toimivaltaisen viranomaisen on
annettava perusteltu päätös kohtuullisen
AM\1177909FI.docx
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ajan kuluessa säilytyspalvelun tarjoajalta
saadun pyynnön vastaanottamisen
jälkeen.
Or. en

Tarkistus 517
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta
Komission teksti

Tarkistus

5.
Säilytyspalvelun tarjoaja voi
milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitettua
toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan
uudelleen 2, 3 tai 4 kohdan mukaista
pyyntöä tai päätöstä ja tarvittaessa
peruuttamaan sen. Toimivaltaisen
viranomaisen on annettava perusteltu
päätös kohtuullisen ajan kuluessa
säilytyspalvelun tarjoajalta saadun
pyynnön vastaanottamisen jälkeen.

5.
Säilytyspalvelun tarjoaja voi
milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitettua
toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan
uudelleen 2, 3 tai 4 kohdan mukaista
pyyntöä tai päätöstä ja tarvittaessa
peruuttamaan sen. Toimivaltaisen
viranomaisen on annettava perusteltu
päätös kohtuullisen ajan kuluessa
säilytyspalvelun tarjoajalta saadun
pyynnön vastaanottamisen jälkeen.
Säilytyspalvelun tarjoajalla on oikeus
riitauttaa ennakoivia toimenpiteitä
määräävä päätös sen jäsenvaltion
tuomioistuimessa, jonka toimivaltainen
viranomainen on hyväksynyt kyseisen
päätöksen.
Or. en

Tarkistus 518
Daniel Dalton
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta
Komission teksti

Tarkistus

5.
Säilytyspalvelun tarjoaja voi
milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1
PE636.147v02-00
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milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1
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kohdan c alakohdassa tarkoitettua
toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan
uudelleen 2, 3 tai 4 kohdan mukaista
pyyntöä tai päätöstä ja tarvittaessa
peruuttamaan sen. Toimivaltaisen
viranomaisen on annettava perusteltu
päätös kohtuullisen ajan kuluessa
säilytyspalvelun tarjoajalta saadun
pyynnön vastaanottamisen jälkeen.

kohdan c alakohdassa tarkoitettua
toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan
uudelleen 2, 3 tai 4 kohdan mukaista
pyyntöä tai päätöstä ja tarvittaessa
peruuttamaan sen. Toimivaltaisen
viranomaisen on annettava perusteltu
päätös kohtuullisen ajan kuluessa
säilytyspalvelun tarjoajalta saadun
pyynnön vastaanottamisen jälkeen. Edellä
olevan 6 artiklan 4 kohdan nojalla tehdyt
päätökset on säilytyspalvelun tarjoajan
pyynnöstä käsiteltävä uudelleen
toimivaltaisessa kansallisessa
tuomioistuimessa.
Or. en

Tarkistus 519
Ana Gomes
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta
Komission teksti

Tarkistus

5.
Säilytyspalvelun tarjoaja voi
milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitettua
toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan
uudelleen 2, 3 tai 4 kohdan mukaista
pyyntöä tai päätöstä ja tarvittaessa
peruuttamaan sen. Toimivaltaisen
viranomaisen on annettava perusteltu
päätös kohtuullisen ajan kuluessa
säilytyspalvelun tarjoajalta saadun
pyynnön vastaanottamisen jälkeen.

5.
Säilytyspalvelun tarjoaja voi
milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitettua
toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan
uudelleen 2, 3 tai 4 kohdan mukaista
pyyntöä tai päätöstä ja tarvittaessa
peruuttamaan sen. Edellä olevan 6 artiklan
4 kohdan nojalla tehdyt päätökset on
käsiteltävä uudelleen tuomioistuimessa.
Toimivaltaisen viranomaisen on annettava
perusteltu päätös kohtuullisen ajan
kuluessa säilytyspalvelun tarjoajalta saadun
pyynnön vastaanottamisen jälkeen.
Or. en

Tarkistus 520
Eva Joly
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta
Komission teksti

Tarkistus

5.
Säilytyspalvelun tarjoaja voi
milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitettua
toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan
uudelleen 2, 3 tai 4 kohdan mukaista
pyyntöä tai päätöstä ja tarvittaessa
peruuttamaan sen. Toimivaltaisen
viranomaisen on annettava perusteltu
päätös kohtuullisen ajan kuluessa
säilytyspalvelun tarjoajalta saadun
pyynnön vastaanottamisen jälkeen.

5.
Säilytyspalvelun tarjoaja voi
milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitettua
toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan
uudelleen 2 tai 3 kohdan mukaista pyyntöä
ja tarvittaessa peruuttamaan sen.
Toimivaltaisen viranomaisen on annettava
perusteltu päätös kohtuullisen ajan
kuluessa säilytyspalvelun tarjoajalta saadun
pyynnön vastaanottamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 521
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
säilytettävä terroristinen sisältö, joka on
poistettu tai johon pääsy on estetty
poistamismääräyksen, sisältöä koskevan
ilmoituksen tai 4, 5 ja 6 kohdan
mukaisten ennakoivien toimenpiteiden
seurauksena, sekä asiaan liittyvä data,
joka on poistettu terroristisen sisällön
poistamisen vuoksi ja jota tarvitaan

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
säilytettävä terroristinen sisältö, joka on
poistettu tai johon pääsy on estetty
poistamismääräyksen tai ennakoivien
toimenpiteiden seurauksena

Or. en

Tarkistus 522
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
säilytettävä terroristinen sisältö, joka on
poistettu tai johon pääsy on estetty
poistamismääräyksen, sisältöä koskevan
ilmoituksen tai 4, 5 ja 6 kohdan mukaisten
ennakoivien toimenpiteiden seurauksena,
sekä asiaan liittyvä data, joka on poistettu
terroristisen sisällön poistamisen vuoksi ja
jota tarvitaan

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
säilytettävä tuomioistuimen tai jonkin
muun riippumattoman
hallintoviranomaisen kansallisen
lainsäädännön mukaisesti suorittaman
valvonnan jälkeen terroristinen sisältö,
joka on poistettu tai johon pääsy on estetty
poistamismääräyksen, sisältöä koskevan
ilmoituksen tai 4, 5 ja 6 kohdan mukaisten
vapaaehtoisten ennakoivien
toimenpiteiden seurauksena, sekä asiaan
liittyvä data, joka on poistettu terroristisen
sisällön poistamisen vuoksi ja jota tarvitaan
Or. en

Tarkistus 523
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
säilytettävä terroristinen sisältö, joka on
poistettu tai johon pääsy on estetty
poistamismääräyksen, sisältöä koskevan
ilmoituksen tai 4, 5 ja 6 kohdan mukaisten
ennakoivien toimenpiteiden seurauksena,
sekä asiaan liittyvä data, joka on poistettu
terroristisen sisällön poistamisen vuoksi ja
jota tarvitaan

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
säilytettävä terroristinen sisältö, joka on
poistettu tai johon pääsy on estetty
poistamismääräyksen tai 4 ja 6 kohdan
mukaisten lisätoimenpiteiden seurauksena,
sekä asiaan liittyvä käyttäjädata, joka on
poistettu terroristisen sisällön poistamisen
vuoksi ja jota tarvitaan

Or. en

Tarkistus 524
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale
AM\1177909FI.docx

89/190

PE636.147v02-00

FI

Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
säilytettävä terroristinen sisältö, joka on
poistettu tai johon pääsy on estetty
poistamismääräyksen, sisältöä koskevan
ilmoituksen tai 4, 5 ja 6 kohdan
mukaisten ennakoivien toimenpiteiden
seurauksena, sekä asiaan liittyvä data, joka
on poistettu terroristisen sisällön
poistamisen vuoksi ja jota tarvitaan

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
säilytettävä laiton terroristinen sisältö, joka
on poistettu 4 artiklan mukaisen
poistamismääräyksen seurauksena, sekä
asiaan liittyvä data, joka on poistettu
laittoman terroristisen sisällön poistamisen
vuoksi ja jota tarvitaan ainoastaan

Or. en

Tarkistus 525
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
säilytettävä terroristinen sisältö, joka on
poistettu tai johon pääsy on estetty
poistamismääräyksen, sisältöä koskevan
ilmoituksen tai 4, 5 ja 6 kohdan
mukaisten ennakoivien toimenpiteiden
seurauksena, sekä asiaan liittyvä data, joka
on poistettu terroristisen sisällön
poistamisen vuoksi ja jota tarvitaan

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
säilytettävä terroristinen sisältö, joka on
poistettu 4 artiklan mukaisen
poistamismääräyksen seurauksena, sekä
asiaan liittyvä data, joka on poistettu
sisällön poistamisen vuoksi ja jota tarvitaan

Or. en

Tarkistus 526
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta
Komission teksti
a)

hallinnollisissa tai oikeudellisissa
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a)
hallinnollisissa tai oikeudellisissa
menettelyissä ja oikeussuojakeinoja
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menettelyissä,

käytettäessä,
Or. en

Tarkistus 527
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez,
Louis Michel
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a)
hallinnollisissa tai oikeudellisissa
menettelyissä,

a)
hallinnollisissa tai oikeudellisissa
menettelyissä ja oikeussuojakeinoja
käytettäessä,
Or. en

Tarkistus 528
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
a a) 10 artiklan mukaisissa
valitusmekanismeissa;
Or. en

Tarkistus 529
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
terrorismirikosten ehkäisemisessä,
havaitsemisessa, tutkinnassa ja niistä
AM\1177909FI.docx

Poistetaan.
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syyttämisessä.
Or. en

Tarkistus 530
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
terrorismirikosten ehkäisemisessä,
havaitsemisessa, tutkinnassa ja niistä
syyttämisessä.

Poistetaan.

Or. en
Perustelu
Ottaen huomioon, että 13 artiklan 4 kohdassa säilytyspalvelun tarjoajat velvoitetaan
ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, tässä yhteydessä ei ole tarpeen säätää tietojen
säilyttämisestä. Riittävien takeiden puuttuessa tämä säännös rikkoisi lisäksi Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa ”Digital Rights Ireland” antaman, direktiivin 2006/24
kumonneen tuomion vaatimuksia.

Tarkistus 531
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
terrorismirikosten ehkäisemisessä,
havaitsemisessa, tutkinnassa ja niistä
syyttämisessä.

Poistetaan.

Or. en
Perustelu
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
PE636.147v02-00
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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).

Tarkistus 532
Ana Gomes
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
b a) Asianmukaisesti perusteltuja
kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta
pääsy terroristiseen sisältöön ja siihen
liittyvään dataan missä tahansa
b alakohdassa mainitussa tarkoituksessa
sallitaan vasta tuomioistuimen tai muun
riippumattoman hallintoviranomaisen
kansallisen tai unionin lainsäädännön
mukaisesti suorittaman
etukäteisvalvonnan jälkeen.
Or. en

Tarkistus 533
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
b a) valitusten käsittelyssä 10 artiklassa
kuvatun mekanismin mukaisesti.
Or. en

Tarkistus 534
Eva Joly
AM\1177909FI.docx
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
1 a.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua
velvoitetta sovelletaan myös, kun
säilytyspalvelun tarjoajat poistavat
sisältöä Europolin antaman, asetuksen
(EU) 2016/794 4 artiklan 1 kohdan
m alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen
seurauksena.
Or. en

Tarkistus 535
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu
terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data
on säilytettävä kuuden kuukauden ajan.
Toimivaltaisen viranomaisen tai
tuomioistuimen pyynnöstä terroristinen
sisältö on säilytettävä pitempään, jos se on
tarpeen ja niin kauan kuin se on tarpeen 1
kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa
hallinnollisissa tai oikeudellisissa
menettelyissä.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu
terroristinen sisältö ja siihen liittyvä
käyttäjädata on säilytettävä kuuden
kuukauden ajan ja poistettava sen jälkeen.
Terroristinen sisältö on säilytettävä
pitempään, jos se on tarpeen ja niin kauan
kuin se on tarpeen
a) 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa
hallinnollisissa tai oikeudellisissa
menettelyissä toimivaltaisen viranomaisen
tai tuomioistuimen pyynnöstä,
b) 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa
terrorismirikosten ehkäisemisessä,
havaitsemisessa, tutkinnassa ja niistä
syyttämisessä asiaankuuluvista
rikosoikeudellisista menettelyistä
vastaavan syyttäjän tai tuomarin
pyynnöstä,
c) 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuissa
valituksissa säilytyspalvelun tarjoajan tai
sen puolesta toimivan valituselimen
pyynnöstä.

PE636.147v02-00

FI

94/190

AM\1177909FI.docx

Or. en

Tarkistus 536
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu
terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data
on säilytettävä kuuden kuukauden ajan.
Toimivaltaisen viranomaisen tai
tuomioistuimen pyynnöstä terroristinen
sisältö on säilytettävä pitempään, jos se on
tarpeen ja niin kauan kuin se on tarpeen 1
kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa
hallinnollisissa tai oikeudellisissa
menettelyissä.

2.
Edellä 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitettu laiton terroristinen sisältö ja
siihen liittyvä data on säilytettävä kuuden
kuukauden ajan. Toimivaltaisen
viranomaisen tai tuomioistuimen
pyynnöstä laiton terroristinen sisältö on
säilytettävä pitempään, vain jos se on
tarpeen ja niin kauan kuin se on tarpeen 1
kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa
hallinnollisissa tai oikeudellisissa
menettelyissä tai oikeussuojakeinoja
käytettäessä.
Or. en

Tarkistus 537
Ana Gomes
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu
terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data
on säilytettävä kuuden kuukauden ajan.
Toimivaltaisen viranomaisen tai
tuomioistuimen pyynnöstä terroristinen
sisältö on säilytettävä pitempään, jos se on
tarpeen ja niin kauan kuin se on tarpeen 1
kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa
hallinnollisissa tai oikeudellisissa
menettelyissä.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu
terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data
on säilytettävä kuuden kuukauden ajan.
Toimivaltaisen viranomaisen tai
tuomioistuimen pyynnöstä terroristinen
sisältö on säilytettävä pitempään, jos se on
tarpeen ja niin kauan kuin se on tarpeen 1
kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa
hallinnollisissa tai oikeudellisissa
menettelyissä. Asiaan liittyvä säilytetty
data on poistettava tämän ajanjakson
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jälkeen.
Or. en

Tarkistus 538
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu
terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data
on säilytettävä kuuden kuukauden ajan.
Toimivaltaisen viranomaisen tai
tuomioistuimen pyynnöstä terroristinen
sisältö on säilytettävä pitempään, jos se on
tarpeen ja niin kauan kuin se on tarpeen 1
kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa
hallinnollisissa tai oikeudellisissa
menettelyissä.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu
terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data
on säilytettävä kuuden kuukauden ajan ja
poistettava tämän ajanjakson jälkeen.
Toimivaltaisen viranomaisen tai
tuomioistuimen pyynnöstä terroristinen
sisältö on säilytettävä nimenomaisesti
määritellyn pidemmän ajan, jos se on
tarpeen ja niin kauan kuin se on tarpeen 1
kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa
hallinnollisissa tai oikeudellisissa
menettelyissä.
Or. en

Tarkistus 539
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu
terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data
on säilytettävä kuuden kuukauden ajan.
Toimivaltaisen viranomaisen tai
tuomioistuimen pyynnöstä terroristinen
sisältö on säilytettävä pitempään, jos se on
tarpeen ja niin kauan kuin se on tarpeen 1
kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa
hallinnollisissa tai oikeudellisissa

2.
Edellä 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitettu terroristinen sisältö ja siihen
liittyvä data on säilytettävä kuuden
kuukauden ajan. Toimivaltaisen
viranomaisen tai tuomioistuimen
pyynnöstä terroristinen sisältö on
säilytettävä pitempään, jos se on tarpeen ja
niin kauan kuin se on tarpeen 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitetuissa hallinnollisissa
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menettelyissä.

tai oikeudellisissa menettelyissä.
Or. en

Tarkistus 540
Jeroen Lenaers
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu
terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data
on säilytettävä kuuden kuukauden ajan.
Toimivaltaisen viranomaisen tai
tuomioistuimen pyynnöstä terroristinen
sisältö on säilytettävä pitempään, jos se on
tarpeen ja niin kauan kuin se on tarpeen 1
kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa
hallinnollisissa tai oikeudellisissa
menettelyissä.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu
terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data
on säilytettävä vuoden ajan. Toimivaltaisen
viranomaisen tai tuomioistuimen
pyynnöstä terroristinen sisältö on
säilytettävä pitempään, jos se on tarpeen ja
niin kauan kuin se on tarpeen 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitetuissa hallinnollisissa
tai oikeudellisissa menettelyissä.

Or. en

Tarkistus 541
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Säilytyspalvelun tarjoajien on
varmistettava, että 1 ja 2 kohdan
mukaisesti säilytettyyn terroristiseen
sisältöön ja siihen liittyvään dataan
sovelletaan asianmukaisia teknisiä ja
organisatorisia suojatoimia.

Säilytyspalvelun tarjoajien on
varmistettava, että 1 ja 2 kohdan
mukaisesti säilytettyyn laittomaan
terroristiseen sisältöön ja siihen liittyvään
dataan sovelletaan asianmukaisia teknisiä
ja organisatorisia suojatoimia.
Or. en
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Tarkistus 542
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Näillä teknisillä ja organisatorisilla
suojatoimilla on varmistettava, että
säilytettyyn terroristiseen sisältöön ja
siihen liittyvään dataan on pääsy ja sitä saa
käsitellä ainoastaan 1 kohdassa
tarkoitetuissa tarkoituksissa, sekä
turvattava asiaan liittyvien henkilötietojen
korkeatasoinen suoja. Säilytyspalvelun
tarjoajien on tarkistettava ja päivitettävä
kyseisiä suojatoimia tarvittaessa.

Näillä teknisillä ja organisatorisilla
suojatoimilla on varmistettava, että
säilytettyyn laittomaan terroristiseen
sisältöön ja siihen liittyvään dataan on
pääsy ja sitä saa käsitellä ainoastaan 1
kohdassa tarkoitetuissa tarkoituksissa, sekä
turvattava asiaan liittyvien henkilötietojen
korkeatasoinen suoja. Säilytyspalvelun
tarjoajien on tarkistettava ja päivitettävä
kyseisiä suojatoimia tarvittaessa.
Or. en

Tarkistus 543
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
3 a.
Jäsenvaltioiden on säädettävä
kansallisessa lainsäädännössään, että
asianmukaisesti perusteltuja kiireellisiä
tapauksia lukuun ottamatta pääsy
terroristiseen sisältöön ja siihen liittyvään
dataan missä tahansa 1 kohdan
b alakohdassa mainitussa tarkoituksessa
sallitaan vasta tuomioistuimen tai
tutkintatuomarin suorittaman
etukäteisvalvonnan jälkeen.
Or. en
Perustelu

EU:n perusoikeusviraston suosittelema tarkistus.
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Tarkistus 544
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko
Komission teksti

Tarkistus

Avoimuusvelvoitteet

Säilytyspalvelun tarjoajien
avoimuusvelvoitteet
Or. en

Tarkistus 545
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
esitettävä ehdoissaan ja edellytyksissään
toimintaperiaatteensa terroristisen sisällön
levittämisen estämiseksi, mukaan lukien
tarvittaessa mielekäs selitys ennakoivien
toimenpiteiden ja myös automaattisten
välineiden toiminnasta.

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
esitettävä selkeästi ehdoissaan ja
edellytyksissään toimintaperiaatteensa,
joilla estetään sisällöntarjoajia
käyttämästä väärin säilytyspalvelun
tarjoajien palveluja laittoman terroristisen
sisällön levittämiseen ja suojellaan
käyttäjiä laittomalta terroristiselta
sisällöltä.
Or. en

Tarkistus 546
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
esitettävä ehdoissaan ja edellytyksissään
AM\1177909FI.docx

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
selitettävä selkeästi ehdoissaan ja
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toimintaperiaatteensa terroristisen sisällön
levittämisen estämiseksi, mukaan lukien
tarvittaessa mielekäs selitys ennakoivien
toimenpiteiden ja myös automaattisten
välineiden toiminnasta.

edellytyksissään terroristista sisältöä
koskevat toimintaperiaatteensa ja
erityistoimenpiteensä, mukaan lukien
tarvittaessa mielekäs selitys
lisätoimenpiteiden toiminnasta sekä
kuvaus 10 artiklan mukaisista,
sisällöntarjoajien käytettävissä olevista
valitus- ja välimiesmekanismeista.
Or. en

Tarkistus 547
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
esitettävä ehdoissaan ja edellytyksissään
toimintaperiaatteensa terroristisen
sisällön levittämisen estämiseksi, mukaan
lukien tarvittaessa mielekäs selitys
ennakoivien toimenpiteiden ja myös
automaattisten välineiden toiminnasta.

1.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat
ottavat käyttöön toimintaperiaatteita
terroristisen sisällön levittämisen
rajoittamiseksi, niiden on esitettävä
ehdoissaan ja edellytyksissään mielekäs
selitys ennakoivien toimenpiteiden ja myös
automaattisten välineiden toiminnasta sekä
selkeät tiedot siitä, miten
valitusmenettelyjä ja oikeudellisia
muutoksenhakukeinoja käytetään.
Or. en

Tarkistus 548
Andrejs Mamikins
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
esitettävä ehdoissaan ja edellytyksissään
toimintaperiaatteensa terroristisen sisällön
levittämisen estämiseksi, mukaan lukien

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
esitettävä ehdoissaan ja edellytyksissään
selkeästi ja helppotajuisesti
toimintaperiaatteensa terroristisen sisällön
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tarvittaessa mielekäs selitys ennakoivien
toimenpiteiden ja myös automaattisten
välineiden toiminnasta.

levittämisen estämiseksi, mukaan lukien
tarvittaessa mielekäs selitys ennakoivien
toimenpiteiden ja myös automaattisten
välineiden toiminnasta.
Or. en

Tarkistus 549
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
esitettävä ehdoissaan ja edellytyksissään
toimintaperiaatteensa terroristisen sisällön
levittämisen estämiseksi, mukaan lukien
tarvittaessa mielekäs selitys ennakoivien
toimenpiteiden ja myös automaattisten
välineiden toiminnasta.

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
esitettävä ehdoissaan ja edellytyksissään
toimintaperiaatteensa terroristisen sisällön
levittämisen estämiseksi, mukaan lukien
tarvittaessa mielekäs selitys käytössä
olevien vapaaehtoisten ennakoivien
toimenpiteiden ja myös automaattisten
välineiden toiminnasta.
Or. en

Tarkistus 550
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
Komission teksti
2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
julkaistava vuosittain avoimuusselostukset
terroristisen sisällön levittämisen
torjumiseksi toteutetuista toimista.

Tarkistus
2.
Terroristiselle sisällölle
altistuneiden säilytyspalvelun tarjoajien,
jotka ovat tietyn vuoden aikana saaneet
poistamismääräyksiä, on julkaistava
vuosittain avoimuusselostukset
terroristisen sisällön levittämisen
torjumiseksi toteutetuista toimista.
Or. en
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Tarkistus 551
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
julkaistava vuosittain avoimuusselostukset
terroristisen sisällön levittämisen
torjumiseksi toteutetuista toimista.

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
asetettava vuosittain julkisesti saataville
avoimuusselostukset toteutetuista toimista,
joiden tarkoituksena on estää
sisällöntarjoajia käyttämästä väärin
säilytyspalvelun tarjoajien palveluja
laittoman terroristisen sisällön
levittämiseen.
Or. en

Tarkistus 552
Andrejs Mamikins
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
julkaistava vuosittain avoimuusselostukset
terroristisen sisällön levittämisen
torjumiseksi toteutetuista toimista.

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
julkaistava vuosittain avoimuusselostukset
terroristisen sisällön levittämisen
torjumiseksi toteutetuista toimista mukaan
lukien toimivaltaisten viranomaisten
pyynnöstä toteutettujen poistamisten
lukumäärä.
Or. en

Tarkistus 553
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez,
Louis Michel
Ehdotus asetukseksi
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8 artikla – 2 kohta
Komission teksti
2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
julkaistava vuosittain avoimuusselostukset
terroristisen sisällön levittämisen
torjumiseksi toteutetuista toimista.

Tarkistus
2.
Säilytyspalvelun tarjoajien, joille
annetaan tai on annettu sisältöä koskeva
ilmoitus tai poistamismääräys, on
julkaistava vuosittain avoimuusselostus
terroristisen sisällön levittämisen
torjumiseksi toteutetuista toimista.
Or. en

Tarkistus 554
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
julkaistava vuosittain avoimuusselostukset
terroristisen sisällön levittämisen
torjumiseksi toteutetuista toimista.

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien ja
viranomaisten, jotka ovat toimivaltaisia
antamaan poistamismääräyksen, on
julkaistava vuosittain avoimuusselostukset
laittoman terroristisen sisällön levittämisen
torjumiseksi toteutetuista toimista.
Or. en

Tarkistus 555
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – a alakohta
Komission teksti
a)
tiedot säilytyspalvelun tarjoajan
toimenpiteistä terroristisen sisällön
havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja
poistamiseksi;

Tarkistus
a)
tiedot säilytyspalvelun tarjoajan
toimenpiteistä laittoman terroristisen
sisällön tunnistamiseksi ja poistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 556
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
tiedot säilytyspalvelun tarjoajan
toimenpiteistä sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen estämiseksi, joka on
jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty
siksi, että sitä pidetään terroristisena
sisältönä;

b)
tarvittaessa tiedot säilytyspalvelun
tarjoajan ennakoivista toimenpiteistä,
mukaan lukien automatisoidut
toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 557
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
tiedot säilytyspalvelun tarjoajan
toimenpiteistä sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen estämiseksi, joka on
jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty
siksi, että sitä pidetään terroristisena
sisältönä;

b)
tiedot säilytyspalvelun tarjoajan
toimenpiteistä sellaisen sisällön
uudelleenjulkaisemisen estämiseksi, joka
on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty
siksi, että sitä pidetään terroristisena
sisältönä;
Or. en

Tarkistus 558
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – b alakohta
Komission teksti
b)

tiedot säilytyspalvelun tarjoajan
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Tarkistus
b)
104/190

tiedot säilytyspalvelun tarjoajan
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toimenpiteistä sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen estämiseksi, joka on
jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty
siksi, että sitä pidetään terroristisena
sisältönä;

toimenpiteistä sellaisen sisällön
uudelleenlataamiseen puuttumiseksi, joka
on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty
siksi, että sitä pidetään terroristisena
sisältönä;
Or. en

Tarkistus 559
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
tiedot säilytyspalvelun tarjoajan
toimenpiteistä sellaisen sisällön
uudelleenlataamisen estämiseksi, joka on
jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty
siksi, että sitä pidetään terroristisena
sisältönä;

b)
yhteistyössä hallintoviranomaisten
kanssa tiedot sellaisten sisältöjen
poistamisten lukumäärästä, jotka ovat
johtaneet terrorismirikosten
havaitsemiseen, tutkimiseen ja niihin
liittyviin syytetoimiin;
Or. en

Tarkistus 560
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – c alakohta
Komission teksti
c)
terrorististen sisältöjen lukumäärä,
jotka on poistettu tai joihin pääsy on
estetty poistamismääräyksen, sisältöä
koskevan ilmoituksen tai ennakoivien
toimenpiteiden seurauksena;

Tarkistus
c)
laittomien terrorististen sisältöjen
lukumäärä, jotka on poistettu
poistamismääräyksen seurauksena;

Or. en

Tarkistus 561
AM\1177909FI.docx
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Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – c alakohta
Komission teksti

Tarkistus

c)
terrorististen sisältöjen lukumäärä,
jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty
poistamismääräyksen, sisältöä koskevan
ilmoituksen tai ennakoivien
toimenpiteiden seurauksena;

c)
terrorististen sisältöjen lukumäärä,
jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty
poistamismääräyksen tai
lisätoimenpiteiden seurauksena;

Or. en

Tarkistus 562
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – c alakohta
Komission teksti

Tarkistus

c)
terrorististen sisältöjen lukumäärä,
jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty
poistamismääräyksen, sisältöä koskevan
ilmoituksen tai ennakoivien toimenpiteiden
seurauksena;

c)
terrorististen sisältöjen lukumäärä,
jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty
poistamismääräyksen tai ennakoivien
toimenpiteiden seurauksena;

Or. en

Tarkistus 563
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
c a) edellä olevan 4 artiklan 6, 7 ja
8 kohdan mukaisesti saatujen
poistamismääräysten ja toteutettujen
jatkotoimien lukumäärä;
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Or. en

Tarkistus 564
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
c a) sellaisten väitettyjen terrorististen
sisältöjen lukumäärä, jotka oli asetettava
uudelleen saataville valituksen tai
muutoksenhaun jälkeen;
Or. en

Tarkistus 565
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
c b) sellaisten väitettyjen terrorististen
sisältöjen lukumäärä, joita ei ole poistettu
4 artiklan 7 ja 8 kohdan nojalla, sekä syyt,
joiden perusteella niitä ei poistettu;
Or. en

Tarkistus 566
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – d alakohta
Komission teksti

Tarkistus

d)
yleiskatsaus valitusmenettelyistä ja
niiden tulokset.

d)
yleiskatsaus valitusmenettelyistä ja
niiden tulokset, mukaan lukien sellaisten
tapausten lukumäärä, joissa todettiin, että
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sisältö oli virheellisesti tunnistettu
laittomaksi terroristiseksi sisällöksi.
Or. en

Tarkistus 567
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – d alakohta
Komission teksti

Tarkistus

d)
yleiskatsaus valitusmenettelyistä ja
niiden tulokset.

d)
yleiskatsaus valitusmenettelyistä ja
niiden tulokset, mukaan lukien sellaisten
tapausten lukumäärä, joissa todettiin, että
sisältö oli virheellisesti tunnistettu
terroristiseksi sisällöksi.
Or. en

Tarkistus 568
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – d alakohta
Komission teksti

Tarkistus

d)
yleiskatsaus valitusmenettelyistä ja
niiden tulokset.

d)
valitusmenettelyiden lukumäärä ja
tulokset.
Or. en

Tarkistus 569
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)
Komission teksti
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Tarkistus

108/190
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d a) oikeudellisten muutoksenhakujen
lukumäärä ja tulokset.
Or. en

Tarkistus 570
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
3 a.
Säilytyspalvelun tarjoajien, jotka
käyttävät terroristisen audio- ja
videosisällön ”hash-tunnisteita” sisältäviä
yksityisiä tietokantoja yhteisön
suuntaviivoissa tai kyseisten yritysten
palveluehdoissa määritellyllä tavalla, on
annettava riippumattomien kolmansien
osapuolten tutustua kyseiseen
tietokantaan sellaisten tahattomien ja
virheellisten päätösten välttämiseksi, jotka
johtavat muun kuin laittoman
terroristisen sisällön poistamiseen.
Or. en

Tarkistus 571
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
8 a artikla
Toimivaltaisten viranomaisten
avoimuusvelvoitteet
1. Toimivaltaisten viranomaisten on
julkaistava vuosittain
avoimuusselostukset terroristiseen
sisältöön liittyvistä poistamismääräyksistä
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ja jatkotoimista.
2. Avoimuusselostuksissa on oltava
vähintään seuraavat tiedot:
a) tiedot toimivaltaisen viranomaisen
toimenpiteistä terroristisen sisällön
havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja
poistamiseksi;
b) tiedot toimivaltaisten ja muiden
viranomaisten toimenpiteistä
sisällöntarjoajien ja tarvittaessa muiden
henkilöiden syytteeseen asettamiseksi sen
jälkeen, kun terroristinen sisältö on
poistettu tai siihen pääsy on estetty;
c) sellaisten terrorististen sisältöjen
lukumäärä, jotka on poistettu tai joihin
pääsy on estetty poistamismääräysten,
asetuksen (EU) 2016/794 4 artiklan
1 kohdan m alakohdan mukaisten sisältöä
koskevien ilmoitusten tai
lisätoimenpiteiden seurauksena;
d) sellaisten poistamisten lukumäärä,
jotka ovat johtaneet tulokselliseen
terrorismirikosten havaitsemiseen,
tutkimiseen ja niihin liittyviin
syytetoimiin;
e) sellaisten väitettyjen terrorististen
sisältöjen lukumäärä, jotka oli asetettava
uudelleen saataville muutoksenhaun
seurauksena;
f) sellaisten väitettyjen terrorististen
sisältöjen lukumäärä, joita ei ole poistettu
4 artiklan 7 ja 8 kohdan nojalla, sekä syyt,
joiden perusteella niitä ei poistettu;
g) yleiskatsaus
muutoksenhakumenettelyistä ja niiden
tulokset.
Or. en
Perustelu
Tarkistus vastaa avoimuusselvityksiä koskevaa parlamentin kantaa sähköisen viestinnän
tietosuoja-asetuksessa.
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Tarkistus 572
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko
Komission teksti

Tarkistus

Ennakoivien toimenpiteiden käyttöä ja
toteuttamista koskevat suojatoimet

Sisällön poistamista koskevat suojatoimet

Or. en

Tarkistus 573
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko
Komission teksti
9
Ennakoivien toimenpiteiden
käyttöä ja toteuttamista koskevat
suojatoimet

Tarkistus
9
Huolellisuusvelvollisuuksien
noudattamista koskevat suojatoimet

Or. en

Tarkistus 574
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko
Komission teksti
Ennakoivien toimenpiteiden käyttöä ja
toteuttamista koskevat suojatoimet

Tarkistus
Huolellisuusvelvollisuuksien
noudattamista koskevat suojatoimet
Or. en

Tarkistus 575
AM\1177909FI.docx
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Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat
käyttävät säilyttämänsä sisällön osalta
tämän asetuksen mukaisia automaattisia
välineitä, niiden on otettava käyttöön
tehokkaita ja aiheellisia suojatoimia, joilla
varmistetaan, että kyseistä sisältöä
koskevat päätökset, ja erityisesti päätökset
terroristisena pidetyn sisällön poistamisesta
tai siihen pääsyn estämisestä, ovat
täsmällisiä ja perusteltuja.

1.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat
käyttävät säilyttämänsä sisällön osalta
tämän asetuksen mukaisia velvoitteitaan
pidemmälle meneviä toimenpiteitä, niiden
on otettava käyttöön tehokkaita ja
aiheellisia suojatoimia, joilla varmistetaan,
että kyseistä sisältöä koskevat päätökset, ja
erityisesti päätökset terroristisena pidetyn
sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn
estämisestä, ovat täsmällisiä ja perusteltuja
eivätkä johda laillisen sisällön
poistamiseen tai siihen pääsyn
estämiseen.
Or. en

Tarkistus 576
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat
käyttävät säilyttämänsä sisällön osalta
tämän asetuksen mukaisia automaattisia
välineitä, niiden on otettava käyttöön
tehokkaita ja aiheellisia suojatoimia, joilla
varmistetaan, että kyseistä sisältöä
koskevat päätökset, ja erityisesti päätökset
terroristisena pidetyn sisällön poistamisesta
tai siihen pääsyn estämisestä, ovat
täsmällisiä ja perusteltuja.

1.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat
noudattavat säilyttämänsä sisällön osalta
tämän asetuksen mukaisia
huolellisuusvelvollisuuksia, niiden on
otettava käyttöön tehokkaita ja aiheellisia
suojatoimia, joilla varmistetaan, että
kyseistä sisältöä koskevat päätökset, ja
erityisesti päätökset laittomana
terroristisena pidetyn sisällön
poistamisesta, ovat täsmällisiä ja
perusteltuja.
Or. en
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Tarkistus 577
Nicolas Bay, Gilles Lebreton
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat
käyttävät säilyttämänsä sisällön osalta
tämän asetuksen mukaisia automaattisia
välineitä, niiden on otettava käyttöön
tehokkaita ja aiheellisia suojatoimia, joilla
varmistetaan, että kyseistä sisältöä
koskevat päätökset, ja erityisesti päätökset
terroristisena pidetyn sisällön poistamisesta
tai siihen pääsyn estämisestä, ovat
täsmällisiä ja perusteltuja.

1.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat
käyttävät säilyttämänsä sisällön osalta
tämän asetuksen mukaisia automaattisia
välineitä, niiden on otettava käyttöön
tehokkaita ja aiheellisia suojatoimia,
erityisesti systemaattisia ihmisen
suorittamia valvontatoimia poistettaessa
sisältöä ensimmäistä kertaa, jotta
varmistetaan, että kyseistä sisältöä
koskevat päätökset, ja erityisesti päätökset
terroristisena pidetyn sisällön poistamisesta
tai siihen pääsyn estämisestä, ovat
täsmällisiä ja perusteltuja.
Or. en

Tarkistus 578
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat
käyttävät säilyttämänsä sisällön osalta
tämän asetuksen mukaisia automaattisia
välineitä, niiden on otettava käyttöön
tehokkaita ja aiheellisia suojatoimia, joilla
varmistetaan, että kyseistä sisältöä
koskevat päätökset, ja erityisesti päätökset
terroristisena pidetyn sisällön poistamisesta
tai siihen pääsyn estämisestä, ovat
täsmällisiä ja perusteltuja.

1.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat
käyttävät säilyttämänsä sisällön osalta
automaattisia välineitä, niiden on otettava
käyttöön tehokkaita ja aiheellisia
suojatoimia, joilla varmistetaan, että
kyseistä sisältöä koskevat päätökset, ja
erityisesti päätökset terroristisena pidetyn
sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn
estämisestä, ovat täsmällisiä ja perusteltuja,
erityisesti asiaankuuluvat olosuhteet
huomioon ottaen.
Or. en
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Tarkistus 579
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat
käyttävät säilyttämänsä sisällön osalta
tämän asetuksen mukaisia automaattisia
välineitä, niiden on otettava käyttöön
tehokkaita ja aiheellisia suojatoimia, joilla
varmistetaan, että kyseistä sisältöä
koskevat päätökset, ja erityisesti päätökset
terroristisena pidetyn sisällön poistamisesta
tai siihen pääsyn estämisestä, ovat
täsmällisiä ja perusteltuja.

1.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat
noudattavat säilyttämänsä sisällön osalta
tämän direktiivin mukaisia
huolellisuusvelvollisuuksia, niiden on
otettava käyttöön tehokkaita ja aiheellisia
suojatoimia, joilla varmistetaan, että
kyseistä sisältöä koskevat päätökset, ja
erityisesti päätökset terroristisena pidetyn
sisällön poistamisesta, ovat täsmällisiä ja
perusteltuja.
Or. en

Tarkistus 580
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Suojatoimiin on kuuluttava
erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja
tarkistustoimia, jos se on tarpeen, ja joka
tapauksessa jos tarvitaan yksityiskohtainen
arviointi sen määrittämiseksi, onko sisältöä
pidettävä terroristisena.

2.
Suojatoimiin on kuuluttava
erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja
tarkistustoimia, jotka koskevat sisällön
laittomuutta sekä sisällön poistamista tai
siihen pääsyn estämistä koskevan
päätöksen tasapainoisuutta suhteessa
perusoikeuksien ja
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen.
Ihmisen suorittamat valvontatoimet ovat
tarpeen joka tapauksessa, jos tarvitaan
yksityiskohtainen arviointi sen
määrittämiseksi, onko sisältöä pidettävä
laittomana terroristisena sisältönä.
Or. en
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Tarkistus 581
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Suojatoimiin on kuuluttava
erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja
tarkistustoimia, jos se on tarpeen, ja joka
tapauksessa jos tarvitaan
yksityiskohtainen arviointi sen
määrittämiseksi, onko sisältöä pidettävä
terroristisena.

2.
Suojatoimiin on kuuluttava
erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja
tarkistustoimia.

Or. en
Perustelu
Ihmisten suorittamat valvontatoimet ovat edellytyksenä henkilötietoihin liittyvän
automaattisen päätöksenteon laillisuudelle yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tarkistus 582
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Suojatoimiin on kuuluttava
erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja
tarkistustoimia, jos se on tarpeen, ja joka
tapauksessa jos tarvitaan
yksityiskohtainen arviointi sen
määrittämiseksi, onko sisältöä pidettävä
terroristisena.

2.
Suojatoimiin on kuuluttava
erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja
tarkistustoimia ja yksityiskohtainen
arviointi sen määrittämiseksi, onko sisältöä
pidettävä terroristisena.

Or. en

Tarkistus 583
Eva Joly
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Suojatoimiin on kuuluttava
erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja
tarkistustoimia, jos se on tarpeen, ja joka
tapauksessa jos tarvitaan
yksityiskohtainen arviointi sen
määrittämiseksi, onko sisältöä pidettävä
terroristisena.

2.
Suojatoimiin on kuuluttava
erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja
tarkistustoimia sen määrittämiseksi, onko
sisältöä pidettävä terroristisena, sekä
helposti käytettävissä olevia
valitusmekanismeja.

Or. en

Tarkistus 584
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Suojatoimiin on kuuluttava
erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja
tarkistustoimia, jos se on tarpeen, ja joka
tapauksessa jos tarvitaan
yksityiskohtainen arviointi sen
määrittämiseksi, onko sisältöä pidettävä
terroristisena.

2.
Suojatoimiin on kuuluttava
erityisesti ihmisen suorittamia
valvontatoimia ja yksityiskohtainen
arviointi sen määrittämiseksi, onko sisältöä
pidettävä laittomana terroristisena
sisältönä.

Or. en

Tarkistus 585
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
2 a.
Sisällöntarjoajilla, joiden sisältö
on poistettu tai siihen pääsy on estetty
poistamismääräyksen nojalla, on oltava
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oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan.
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön
tehokkaita menettelyjä tämän oikeuden
käyttöä varten.
Or. en

Tarkistus 586
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
2 a.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
arvioitava määräajoin
huolellisuusvelvollisuuksiensa
noudattamista.
Or. en

Tarkistus 587
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tehokkaat ja saatavilla olevat
mekanismit, joiden avulla sisällöntarjoajat,
joiden sisältö on poistettu tai johon pääsy
on estetty 5 artiklan mukaisen sisältöä
koskevan ilmoituksen tai 6 artiklan
mukaisten ennakoivien toimenpiteiden
seurauksena, voivat tehdä säilytyspalvelun
tarjoajan toteuttamista toimista valituksen,
jossa ne vaativat sisällön palauttamista.

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tehokkaat ja helposti saatavilla
olevat mekanismit, joiden avulla
sisällöntarjoajat, joiden sisältö on poistettu
tai johon pääsy on estetty 6 artiklan
mukaisten erityisten lisätoimenpiteiden tai
Europolin antaman, asetuksen (EU)
2016/794 4 artiklan 1 kohdan
m alakohdassa tarkoitetun sisältöä
koskevan ilmoituksen seurauksena, voivat
tehdä säilytyspalvelun tarjoajan
toteuttamista toimista valituksen, jossa ne
vaativat sisällön palauttamista.
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Or. en

Tarkistus 588
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tehokkaat ja saatavilla olevat
mekanismit, joiden avulla sisällöntarjoajat,
joiden sisältö on poistettu tai johon pääsy
on estetty 5 artiklan mukaisen sisältöä
koskevan ilmoituksen tai 6 artiklan
mukaisten ennakoivien toimenpiteiden
seurauksena, voivat tehdä säilytyspalvelun
tarjoajan toteuttamista toimista valituksen,
jossa ne vaativat sisällön palauttamista.

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tehokas ja saatavilla oleva
valitusmekanismi, jonka avulla
sisällöntarjoajat, joiden sisältö on poistettu,
voivat tehdä säilytyspalvelun tarjoajan
toteuttamista toimista valituksen, jossa ne
vaativat sisällön palauttamista.

Or. en

Tarkistus 589
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tehokkaat ja saatavilla olevat
mekanismit, joiden avulla sisällöntarjoajat,
joiden sisältö on poistettu tai johon pääsy
on estetty 5 artiklan mukaisen sisältöä
koskevan ilmoituksen tai 6 artiklan
mukaisten ennakoivien toimenpiteiden
seurauksena, voivat tehdä säilytyspalvelun
tarjoajan toteuttamista toimista valituksen,
jossa ne vaativat sisällön palauttamista.

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tehokas ja saatavilla oleva
valitusmekanismi, jonka avulla
sisällöntarjoajat, joiden sisältö on poistettu,
voivat tehdä säilytyspalvelun tarjoajan
toteuttamista toimista valituksen, jossa ne
vaativat sisällön palauttamista.

Or. en
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Tarkistus 590
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tehokkaat ja saatavilla olevat
mekanismit, joiden avulla sisällöntarjoajat,
joiden sisältö on poistettu tai johon pääsy
on estetty 5 artiklan mukaisen sisältöä
koskevan ilmoituksen tai 6 artiklan
mukaisten ennakoivien toimenpiteiden
seurauksena, voivat tehdä säilytyspalvelun
tarjoajan toteuttamista toimista valituksen,
jossa ne vaativat sisällön palauttamista.

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tehokkaat ja saatavilla olevat
mekanismit, joiden avulla sisällöntarjoajat,
joiden sisältö on poistettu tai johon pääsy
on estetty ennakoivien toimenpiteiden
seurauksena, voivat tehdä säilytyspalvelun
tarjoajan toteuttamista toimista valituksen,
jossa ne vaativat sisällön palauttamista.

Or. en

Tarkistus 591
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tehokkaat ja saatavilla olevat
mekanismit, joiden avulla sisällöntarjoajat,
joiden sisältö on poistettu tai johon pääsy
on estetty 5 artiklan mukaisen sisältöä
koskevan ilmoituksen tai 6 artiklan
mukaisten ennakoivien toimenpiteiden
seurauksena, voivat tehdä säilytyspalvelun
tarjoajan toteuttamista toimista valituksen,
jossa ne vaativat sisällön palauttamista.

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
toteutettava tehokkaat ja saatavilla olevat
mekanismit, joiden avulla sisällöntarjoajat,
joiden sisältö on poistettu tai johon pääsy
on estetty 6 artiklan mukaisten
lisätoimenpiteiden seurauksena, voivat
tehdä säilytyspalvelun tarjoajan
toteuttamista toimista valituksen, jossa ne
vaativat sisällön palauttamista.

Or. en
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Tarkistus 592
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
tutkittava jokainen vastaanottamansa
valitus ripeästi ja palautettava sisältö
viipymättä, jos sen poistaminen tai siihen
pääsyn estäminen ei ole ollut perusteltua.
Niiden on ilmoitettava valituksen tekijälle
tutkinnan tuloksesta.

2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
tutkittava jokainen vastaanottamansa
valitus ripeästi ja palautettava sisältö
viipymättä, jos sen poistaminen tai siihen
pääsyn estäminen ei ole ollut perusteltua.
Niiden on ilmoitettava valituksen tekijälle
tutkinnan tuloksesta kahden viikon
kuluessa valituksen vastaanottamisesta ja
annettava selkeä selitys tapauksissa, joissa
säilytyspalvelun tarjoajat päättävät olla
palauttamatta sisältöä. Sisällön
palauttaminen ei estä käynnistämästä
muita oikeustoimia säilytyspalvelun
tarjoajan tai toimivaltaisen viranomaisen
päätöstä vastaan.
Or. en

Tarkistus 593
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
Komission teksti
2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
tutkittava jokainen vastaanottamansa
valitus ripeästi ja palautettava sisältö
viipymättä, jos sen poistaminen tai siihen
pääsyn estäminen ei ole ollut perusteltua.
Niiden on ilmoitettava valituksen tekijälle
tutkinnan tuloksesta.
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Tarkistus
2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
tutkittava jokainen vastaanottamansa
valitus ripeästi ja palautettava sisältö
viipymättä, jos sen poistaminen ei ole ollut
perusteltua. Niiden on ilmoitettava
valituksen tekijälle tutkinnan tuloksesta
kahden viikon kuluessa valituksen
vastaanottamisesta. Jos sisältö
palautetaan, se ei estä käynnistämästä
muita oikeustoimia säilytyspalvelun
tarjoajan tai asiaankuuluvan
toimivaltaisen viranomaisen päätöstä
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vastaan.
Or. en

Tarkistus 594
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
Komission teksti
2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
tutkittava jokainen vastaanottamansa
valitus ripeästi ja palautettava sisältö
viipymättä, jos sen poistaminen tai siihen
pääsyn estäminen ei ole ollut perusteltua.
Niiden on ilmoitettava valituksen tekijälle
tutkinnan tuloksesta.

Tarkistus
2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
tutkittava jokainen vastaanottamansa
valitus ripeästi ja palautettava sisältö
viipymättä, jos sen poistaminen ei ole ollut
perusteltua. Niiden on ilmoitettava
valituksen tekijälle tutkinnan tuloksesta
kahden viikon kuluessa valituksen
vastaanottamisesta. Jos sisältö
palautetaan, se ei estä käynnistämästä
muita oikeustoimia säilytyspalvelun
tarjoajan tai asiaankuuluvan
toimivaltaisen viranomaisen päätöstä
vastaan.
Or. en

Tarkistus 595
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
Komission teksti
2.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
tutkittava jokainen vastaanottamansa
valitus ripeästi ja palautettava sisältö
viipymättä, jos sen poistaminen tai siihen
pääsyn estäminen ei ole ollut perusteltua.
Niiden on ilmoitettava valituksen tekijälle
tutkinnan tuloksesta.
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Tarkistus
2.
Valituksen saatuaan
säilytyspalvelun tarjoajien on palautettava
sisältö välittömästi. Jos säilytyspalvelun
tarjoajat katsovat tutkittuaan valituksen
perusteellisesti, että sisällön poistaminen
tai siihen pääsyn estäminen oli perusteltua,
niiden on tehtävä lopullinen päätös, jolla
vahvistetaan sisällön poistaminen tai
121/190
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siihen pääsyn estäminen. Tässä
tapauksessa niiden on ilmoitettava
valituksen tekijälle tutkinnan tuloksesta ja
mahdollisista oikeudellisista
muutoksenhakukeinoista.
Or. en

Tarkistus 596
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
2 a.
Sen estämättä, mitä 10 artiklan 1
ja 2 kohdassa säädetään, säilytyspalvelun
tarjoajien valitusmekanismien on oltava
jäsenvaltioiden sovellettavia lakeja ja
menettelyjä täydentäviä
muutoksenhakuoikeuden osalta.
Or. en

Tarkistus 597
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
2 a.
Sen estämättä, mitä 1 ja 2
kohdassa säädetään, säilytyspalvelun
tarjoajien valitusmekanismien on oltava
jäsenvaltioiden sovellettavia lakeja ja
menettelyjä täydentäviä
muutoksenhakuoikeuden osalta.
Or. en
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Tarkistus 598
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez,
Louis Michel
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
2 a.
Tämä artikla ei poista
kansallisessa lainsäädännössä
vahvistettua sisällöntarjoajan
muutoksenhakuoikeutta.
Or. en

Tarkistus 599
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
10 a artikla
3. Sen estämättä, mitä 10 artiklan 1 ja 2
kohdassa säädetään, säilytyspalvelun
tarjoajien valitusmekanismien on oltava
jäsenvaltioiden sovellettavia lakeja ja
menettelyjä täydentäviä
muutoksenhakuoikeuden osalta.
Or. en

Tarkistus 600
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
Komission teksti
1.
Kun säilytyspalvelun tarjoajat
poistavat terroristista sisältöä tai estävät
AM\1177909FI.docx

Tarkistus
1.
Kun säilytyspalvelun tarjoajat
poistavat terroristista sisältöä tai estävät
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pääsyn siihen, niiden on annettava
sisällöntarjoajalle tiedot terroristisen
sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn
estämisestä.

pääsyn siihen, niiden on annettava
sisällöntarjoajalle kattavat ja tiiviisti
esitetyt tiedot terroristisen sisällön
poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä,
mukaan lukien syyt poistamiselle tai
pääsyn estämiselle sekä oikeusperusta,
jossa vahvistetaan sisällön laittomuus, ja
tiedot mahdollisuuksista riitauttaa päätös.
Niiden on myös tarvittaessa toimitettava
sisällöntarjoajalle jäljennös
poistamismääräyksestä 4 artiklan
mukaisesti.
Or. en
Perustelu

EU:n perusoikeusviraston suositus.

Tarkistus 601
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
Komission teksti
1.
Kun säilytyspalvelun tarjoajat
poistavat terroristista sisältöä tai estävät
pääsyn siihen, niiden on annettava
sisällöntarjoajalle tiedot terroristisen
sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn
estämisestä.

Tarkistus
1.
Kun säilytyspalvelun tarjoajat
poistavat laitonta terroristista sisältöä
poistamismääräyksen mukaisesti, niiden
on annettava sisällöntarjoajalle kattavat
tiedot sisällön poistamisen syistä. Näihin
tietoihin on sisällyttävä jäljennös
4 artiklan mukaisesti annetusta
poistamismääräyksestä,
poistamispäätöksen oikeusperusta sekä
tiedot päätöksen
riitauttamismahdollisuudesta ja menettelyistä sekä säilytyspalvelun
tarjoajan että toimivaltaisen viranomaisen
osalta.
Or. en
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Tarkistus 602
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
Komission teksti
2.
Säilytyspalvelun tarjoajan on
sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava
tälle tiedot poistamisen tai pääsyn
estämisen syistä ja mahdollisuuksista
vastustaa päätöstä.

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 603
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
Komission teksti
2.
Säilytyspalvelun tarjoajan on
sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava
tälle tiedot poistamisen tai pääsyn
estämisen syistä ja mahdollisuuksista
vastustaa päätöstä.

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en
Perustelu
Siirretty 1 kohtaan. Nämä tiedot on toimitettava aina eikä vain pyynnöstä.

Tarkistus 604
Ana Gomes
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
Komission teksti
2.

Säilytyspalvelun tarjoajan on
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Tarkistus
2.
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sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava tälle
tiedot poistamisen tai pääsyn estämisen
syistä ja mahdollisuuksista vastustaa
päätöstä.

sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava tälle
tiedot poistamisen tai pääsyn estämisen
syistä ja mahdollisuuksista vastustaa
päätöstä sekä toimitettava tälle pyynnöstä
jäljennös 4 artiklan mukaisesti annetusta
poistamismääräyksestä.
Or. en

Tarkistus 605
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Gérard Deprez, Louis Michel
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Säilytyspalvelun tarjoajan on
sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava tälle
tiedot poistamisen tai pääsyn estämisen
syistä ja mahdollisuuksista vastustaa
päätöstä.

2.
Säilytyspalvelun tarjoajan on
sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava tälle
tiedot poistamisen tai pääsyn estämisen
syistä ja mahdollisuuksista vastustaa
päätöstä sekä jäljennös 4 artiklan
mukaisesti annetusta
poistamismääräyksestä.
Or. en

Tarkistus 606
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Säilytyspalvelun tarjoajan on
sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava tälle
tiedot poistamisen tai pääsyn estämisen
syistä ja mahdollisuuksista vastustaa
päätöstä.

2.
Säilytyspalvelun tarjoajan on myös
annettava sisällöntarjoajalle tiedot
poistamisen tai pääsyn estämisen syistä ja
mahdollisuuksista vastustaa päätöstä.

Or. en
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Tarkistus 607
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3.
Edellä olevan 1 ja 2 kohdan
mukaista velvoitetta ei sovelleta, jos
toimivaltainen viranomainen päättää, että
syitä on oltava paljastamatta yleiseen
turvallisuuteen liittyvistä syistä –
esimerkiksi terrorismirikosten
ehkäisemisen, tutkinnan, havaitsemisen ja
niistä syyttämisen vuoksi – niin pitkään
kuin on tarpeen, mutta enintään [neljä]
viikkoa päätöksestä. Tällaisessa
tapauksessa säilytyspalvelun tarjoaja ei saa
paljastaa mitään tietoja terroristisen
sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn
estämisestä.

3.
Edellä olevan 1 kohdan mukaista
velvoitetta ei sovelleta, jos toimivaltainen
viranomainen päättää puolueettoman
näytön perusteella ja kyseisen päätöksen
oikeasuhteisuuden ja tarpeellisuuden
huomioon ottaen, että syitä on oltava
paljastamatta yleiseen turvallisuuteen
liittyvistä syistä – esimerkiksi
terrorismirikosten ehkäisemisen, tutkinnan,
havaitsemisen ja niistä syyttämisen vuoksi
– niin pitkään kuin on tarpeen, mutta
enintään [neljä] viikkoa päätöksestä.
Tällaisessa tapauksessa säilytyspalvelun
tarjoaja ei saa paljastaa mitään tietoja
laittoman terroristisen sisällön
poistamisesta.
Or. en

Tarkistus 608
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3.
Edellä olevan 1 ja 2 kohdan
mukaista velvoitetta ei sovelleta, jos
toimivaltainen viranomainen päättää, että
syitä on oltava paljastamatta yleiseen
turvallisuuteen liittyvistä syistä –
esimerkiksi terrorismirikosten
ehkäisemisen, tutkinnan, havaitsemisen ja
niistä syyttämisen vuoksi – niin pitkään
kuin on tarpeen, mutta enintään [neljä]
viikkoa päätöksestä. Tällaisessa
tapauksessa säilytyspalvelun tarjoaja ei saa

3.
Edellä olevan 1 kohdan mukaista
velvoitetta ei sovelleta, jos toimivaltainen
viranomainen päättää, että syitä on oltava
paljastamatta yleiseen turvallisuuteen
liittyvistä syistä – esimerkiksi
terrorismirikosten ehkäisemisen, tutkinnan,
havaitsemisen ja niistä syyttämisen vuoksi
– niin pitkään kuin on tarpeen, mutta
enintään neljä viikkoa päätöksestä.
Tällaisessa tapauksessa säilytyspalvelun
tarjoaja ei saa paljastaa mitään tietoja
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paljastaa mitään tietoja terroristisen
sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn
estämisestä.

terroristisen sisällön poistamisesta tai
siihen pääsyn estämisestä.

Or. en
Perustelu
Tarkistuksessa otetaan huomioon 2 kohdan poistaminen.

Tarkistus 609
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3.
Edellä olevan 1 ja 2 kohdan
mukaista velvoitetta ei sovelleta, jos
toimivaltainen viranomainen päättää, että
syitä on oltava paljastamatta yleiseen
turvallisuuteen liittyvistä syistä –
esimerkiksi terrorismirikosten
ehkäisemisen, tutkinnan, havaitsemisen ja
niistä syyttämisen vuoksi – niin pitkään
kuin on tarpeen, mutta enintään [neljä]
viikkoa päätöksestä. Tällaisessa
tapauksessa säilytyspalvelun tarjoaja ei saa
paljastaa mitään tietoja terroristisen
sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn
estämisestä.

3.
Edellä olevan 2 kohdan mukaista
velvoitetta ei sovelleta, jos toimivaltainen
viranomainen päättää, että syitä on oltava
paljastamatta, jottei hankaloiteta
terrorismirikosten ehkäisemistä, tutkintaa,
havaitsemista ja niistä syyttämistä niin
pitkään kuin on tarpeen, mutta enintään
[neljä] viikkoa päätöksestä. Tällaisessa
tapauksessa säilytyspalvelun tarjoaja ei saa
paljastaa mitään tietoja terroristisen
sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn
estämisestä.

Or. en

Tarkistus 610
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
11 a artikla
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Muutoksenhakuoikeus
1. Jäsenvaltioiden on tarjottava
mahdollisuus käyttää tehokkaita
oikeussuojakeinoja kaikkien 4 artiklan ja
10 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyjen
päätösten osalta. Tässä yhteydessä on
erityisesti annettava säilytyspalvelun
tarjoajille ja sisällöntarjoajille
mahdollisuus hakea tällaisiin päätöksiin
muutosta tuomioistuimessa tai joltakin
muulta oikeusviranomaiselta kuin
toimivaltaiselta viranomaiselta.
2. Jos säilytyspalvelun tarjoaja tai
sisällöntarjoaja käynnistää
poistamismääräystä tai ennakoivaa
toimenpidettä koskevan muutoksenhaun,
muutoksenhaun kohteena olevan
määräyksen tai päätöksen täytäntöönpano
on keskeytettävä siihen saakka, kun
oikeusviranomainen on tehnyt lopullisen
päätöksen.
Or. en

Tarkistus 611
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Komission teksti
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on
tarvittavat valmiudet ja riittävät resurssit
tämän asetuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi ja tämän asetuksen
mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

Tarkistus
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on
tarvittavat valmiudet ja riittävät resurssit
tämän asetuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi ja tämän asetuksen
mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi ja
että niiden riippumattomuudesta on
vahvat takeet.
Or. en
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Tarkistus 612
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Komission teksti
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on
tarvittavat valmiudet ja riittävät resurssit
tämän asetuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi ja tämän asetuksen
mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

Tarkistus
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
niiden toimivaltaisilla
oikeusviranomaisilla on tarvittavat
valmiudet ja riittävät resurssit tämän
asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja
tämän direktiivin mukaisten
velvoitteidensa täyttämiseksi.
Or. en

Tarkistus 613
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Komission teksti
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on
tarvittavat valmiudet ja riittävät resurssit
tämän asetuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi ja tämän asetuksen
mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

Tarkistus
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
niiden toimivaltaisella viranomaisella on
tarvittavat valmiudet ja riittävät resurssit
tämän asetuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi ja tämän asetuksen
mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.
Or. en

Tarkistus 614
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
12 a artikla
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Oikeudellinen muutoksenhaku
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tapauksissa, joissa sisältö on poistettu tai
siihen pääsy on estetty tämän asetuksen
4 artiklan mukaisen
poistamismääräyksen, asetuksen (EU)
2016/794 4 artiklan 1 kohdan
m alakohdan mukaisen sisältöä koskevan
ilmoituksen tai tämän asetuksen
6 artiklan mukaisten lisätoimenpiteiden
seurauksena, asianomainen
sisällöntarjoaja voi milloin tahansa
käynnistää oikeudenkäyntimenettelyn,
jossa vaaditaan sisällön palauttamista.
Oikeudenkäyntimenettelyn vireillepano ei
edellytä 10 artiklassa tarkoitettujen
valitusmekanismien käynnistämistä.
Or. en

Tarkistus 615
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko
Komission teksti
Säilytyspalvelun tarjoajien, toimivaltaisten
viranomaisten ja tarvittaessa
asiaankuuluvien unionin elinten välinen
yhteistyö

Tarkistus
Säilytyspalvelun tarjoajien ja
toimivaltaisten viranomaisten välinen
yhteistyö

Or. en

Tarkistus 616
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko
Komission teksti
13

Säilytyspalvelun tarjoajien,
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Tarkistus
13
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toimivaltaisten viranomaisten ja
tarvittaessa asiaankuuluvien unionin
elinten välinen yhteistyö

toimivaltaisten viranomaisten ja
tarvittaessa toimivaltaisten unionin elinten
välinen yhteistyö
Or. en

Tarkistus 617
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Komission teksti
1.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten on vaihdettava tietoja,
koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä
keskenään ja tarvittaessa asiaankuuluvien
unionin elinten, kuten Europolin, kanssa
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten osalta, jotta voidaan välttää
päällekkäisyydet, parantaa koordinointia ja
välttää eri jäsenvaltioiden tutkintoihin
puuttuminen.

Tarkistus
1.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten on vaihdettava tietoja,
koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä
keskenään poistamismääräysten osalta,
jotta voidaan välttää päällekkäisyydet,
parantaa koordinointia ja välttää eri
jäsenvaltioiden tutkintoihin puuttuminen.

Or. en

Tarkistus 618
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten on vaihdettava tietoja,
koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä
keskenään ja tarvittaessa asiaankuuluvien
unionin elinten, kuten Europolin, kanssa
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten osalta, jotta voidaan välttää
päällekkäisyydet, parantaa koordinointia ja
välttää eri jäsenvaltioiden tutkintoihin

1.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten on vaihdettava tietoja,
koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä
keskenään ja tarvittaessa Europolin kanssa
poistamismääräysten osalta, jotta voidaan
välttää päällekkäisyydet, parantaa
koordinointia ja välttää eri jäsenvaltioiden
tutkintoihin puuttuminen.
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puuttuminen.
Or. en
Perustelu
Europolin pitäisi olla ainut EU:n elin, joka on toimivaltainen osallistumaan tällaiseen
yhteistyöhön.

Tarkistus 619
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten on vaihdettava tietoja,
koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä
keskenään ja tarvittaessa asiaankuuluvien
unionin elinten, kuten Europolin, kanssa
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten osalta, jotta voidaan välttää
päällekkäisyydet, parantaa koordinointia ja
välttää eri jäsenvaltioiden tutkintoihin
puuttuminen.

1.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten on vaihdettava tietoja,
koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä
keskenään ja tarvittaessa toimivaltaisten
unionin elinten, kuten Europolin, kanssa
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten osalta, jotta voidaan välttää
päällekkäisyydet, parantaa koordinointia ja
välttää eri jäsenvaltioiden tutkintoihin
puuttuminen.
Or. en

Tarkistus 620
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Komission teksti
1.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten on vaihdettava tietoja,
koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä
keskenään ja tarvittaessa asiaankuuluvien
unionin elinten, kuten Europolin, kanssa
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten osalta, jotta voidaan välttää
AM\1177909FI.docx

Tarkistus
1.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten on vaihdettava tietoja,
koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä
keskenään ja tarvittaessa asiaankuuluvien
unionin elinten, kuten Europolin, kanssa
poistamismääräysten osalta, jotta voidaan
välttää päällekkäisyydet, parantaa
133/190
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päällekkäisyydet, parantaa koordinointia ja
välttää eri jäsenvaltioiden tutkintoihin
puuttuminen.

koordinointia ja välttää eri jäsenvaltioiden
tutkintoihin puuttuminen.

Or. en

Tarkistus 621
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten on vaihdettava tietoja,
koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä 17
artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen
kanssa 6 artiklan nojalla toteutetuista
toimenpiteistä ja18 artiklan nojalla
toteutetuista täytäntöönpanotoimista.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 17
artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa
tarkoitetulla toimivaltaisella viranomaisella
on kaikki asiaankuuluvat tiedot. Tätä
tarkoitusta varten jäsenvaltioiden annettava
käyttöön asianmukaiset viestintäkanavat tai
-mekanismit, joilla varmistetaan, että
asiaankuuluvien tietojen vaihtaminen on
oikea-aikaista.

2.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten on vaihdettava tietoja,
koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä
17 artiklan 1 kohdan d alakohdassa
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen
kanssa 18 artiklan nojalla toteutetuista
täytäntöönpanotoimista. Jäsenvaltioiden on
varmistettava, että 17 artiklan 1 kohdan
d alakohdassa tarkoitetulla toimivaltaisella
viranomaisella on kaikki asiaankuuluvat
tiedot. Tätä tarkoitusta varten
jäsenvaltioiden annettava käyttöön
asianmukaiset turvatut viestintäkanavat tai
-mekanismit, joilla varmistetaan, että
asiaankuuluvien tietojen vaihtaminen on
oikea-aikaista.

Or. en

Tarkistus 622
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
Komission teksti
2.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten on vaihdettava tietoja,
PE636.147v02-00
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Tarkistus
2.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten on vaihdettava tietoja,
134/190

AM\1177909FI.docx

koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä 17
artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen
kanssa 6 artiklan nojalla toteutetuista
toimenpiteistä ja 18 artiklan nojalla
toteutetuista täytäntöönpanotoimista.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 17
artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa
tarkoitetulla toimivaltaisella viranomaisella
on kaikki asiaankuuluvat tiedot. Tätä
tarkoitusta varten jäsenvaltioiden annettava
käyttöön asianmukaiset viestintäkanavat tai
-mekanismit, joilla varmistetaan, että
asiaankuuluvien tietojen vaihtaminen on
oikea-aikaista.

koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä 17
artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen
kanssa 6 artiklan nojalla toteutetuista
toimenpiteistä ja 18 artiklan nojalla
toteutetuista täytäntöönpanotoimista.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 17
artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa
tarkoitetulla toimivaltaisella viranomaisella
on kaikki asiaankuuluvat tiedot. Tätä
tarkoitusta varten jäsenvaltioiden annettava
käyttöön asianmukaiset ja turvatut
viestintäkanavat tai -mekanismit, joilla
varmistetaan, että asiaankuuluvien tietojen
vaihtaminen on oikea-aikaista.
Or. en

Tarkistus 623
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten on vaihdettava tietoja,
koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä 17
artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen
kanssa 6 artiklan nojalla toteutetuista
toimenpiteistä ja 18 artiklan nojalla
toteutetuista täytäntöönpanotoimista.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 17
artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa
tarkoitetulla toimivaltaisella viranomaisella
on kaikki asiaankuuluvat tiedot. Tätä
tarkoitusta varten jäsenvaltioiden annettava
käyttöön asianmukaiset viestintäkanavat tai
-mekanismit, joilla varmistetaan, että
asiaankuuluvien tietojen vaihtaminen on
oikea-aikaista.

2.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten on vaihdettava tietoja,
koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä 17
artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen
kanssa 6 artiklan nojalla toteutetuista
vapaaehtoisista toimenpiteistä ja 18
artiklan nojalla toteutetuista
täytäntöönpanotoimista. Jäsenvaltioiden on
varmistettava, että 17 artiklan 1 kohdan c
ja d alakohdassa tarkoitetulla
toimivaltaisella viranomaisella on kaikki
asiaankuuluvat tiedot. Tätä tarkoitusta
varten jäsenvaltioiden annettava käyttöön
asianmukaiset viestintäkanavat tai mekanismit, joilla varmistetaan, että
asiaankuuluvien tietojen vaihtaminen on
oikea-aikaista.
Or. en
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Tarkistus 624
Axel Voss
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – johdantokappale
Komission teksti

Tarkistus

3.
Jäsenvaltiot ja säilytyspalvelun
tarjoajat voivat halutessaan hyödyntää
seuraavissa toimissa erityisiä välineitä,
joihin voi tarvittaessa sisältyä
asiaankuuluvien unionin elinten, kuten
Europolin, perustamia välineitä:

3.
Jotta voidaan välttää
päällekkäisyydet ja minimoida kohteena
oleville säilytyspalvelun tarjoajille
aiheutuvat kulut, jäsenvaltioiden on
hyödynnettävä seuraavissa toimissa
erityisiä välineitä, joihin voi sisältyä
toimivaltaisten unionin elinten, kuten
Europolin, perustamia välineitä:
Or. en

Tarkistus 625
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – johdantokappale
Komission teksti
3.
Jäsenvaltiot ja säilytyspalvelun
tarjoajat voivat halutessaan hyödyntää
seuraavissa toimissa erityisiä välineitä,
joihin voi tarvittaessa sisältyä
asiaankuuluvien unionin elinten, kuten
Europolin, perustamia välineitä:

Tarkistus
3.
Jäsenvaltioiden ja säilytyspalvelun
tarjoajien on hyödynnettävä seuraavissa
toimissa erityisiä välineitä, joihin voi
tarvittaessa sisältyä asiaankuuluvien
unionin elinten, kuten Europolin,
perustamia välineitä:
Or. en

Tarkistus 626
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti

Tarkistus

3.
Jäsenvaltiot ja säilytyspalvelun
tarjoajat voivat halutessaan hyödyntää
seuraavissa toimissa erityisiä välineitä,
joihin voi tarvittaessa sisältyä
asiaankuuluvien unionin elinten, kuten
Europolin, perustamia välineitä:

3.
Jäsenvaltiot ja säilytyspalvelun
tarjoajat voivat halutessaan hyödyntää
seuraavissa toimissa erityisiä välineitä,
joihin voi sisältyä toimivaltaisten unionin
elinten, kuten Europolin, perustamia
välineitä:
Or. en

Tarkistus 627
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
5 artiklassa tarkoitettuihin sisältöä
koskeviin ilmoituksiin liittyvät käsittely ja
palaute;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 628
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
5 artiklassa tarkoitettuihin sisältöä
koskeviin ilmoituksiin liittyvät käsittely ja
palaute;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 629
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – b alakohta
Komission teksti
b)
5 artiklassa tarkoitettuihin sisältöä
koskeviin ilmoituksiin liittyvät käsittely ja
palaute;

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 630
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – b alakohta
Komission teksti
b)
5 artiklassa tarkoitettuihin sisältöä
koskeviin ilmoituksiin liittyvät käsittely ja
palaute;

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 631
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – c alakohta
Komission teksti
c)
6 artiklassa tarkoitettujen
ennakoivien toimien määrittämiseen ja
täytäntöönpanoon johtava yhteistyö.

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 632
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – c alakohta
Komission teksti

Tarkistus

c)
6 artiklassa tarkoitettujen
ennakoivien toimien määrittämiseen ja
täytäntöönpanoon johtava yhteistyö.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 633
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – c alakohta
Komission teksti
c)
6 artiklassa tarkoitettujen
ennakoivien toimien määrittämiseen ja
täytäntöönpanoon johtava yhteistyö.

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 634
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus

4.
Jos säilytyspalvelun tarjoajien
tietoon tulee todisteita
terrorismirikoksista, niiden on viipymättä
ilmoitettava kyseisessä jäsenvaltiossa
rikosten tutkinnasta ja syytetoimista
vastaaville toimivaltaisille viranomaisille
tai siinä jäsenvaltiossa sijaitsevalle 14
artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle
yhteyspisteelle, jossa säilytyspalvelun
tarjoajan päätoimipaikka tai laillinen
edustaja sijaitsee. Säilytyspalvelun
tarjoajat voivat epävarmoissa tapauksissa

4.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat
saavat tiedon niiden palveluissa saatavilla
olevasta terroristisesta sisällöstä, niiden on
viipymättä ilmoitettava kyseisessä
jäsenvaltiossa rikosten tutkinnasta ja
syytetoimista vastaaville toimivaltaisille
viranomaisille tai siinä jäsenvaltiossa
sijaitsevalle 14 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetulle yhteyspisteelle, jossa
säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka
tai laillinen edustaja sijaitsee.
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toimittaa kyseiset tiedot Europolille
asianmukaisia jatkotoimia varten.
Or. en
Perustelu
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi yleensä tiedettävä, mille viranomaiselle kuuluu
terrorismirikosten syytteeseenpanoa koskeva toimivalta jäsenvaltiossa, johon ne ovat
sijoittautuneet. Sen vuoksi asiassa ei pitäisi koskaan olla epäselvyyttä.

Tarkistus 635
Axel Voss
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus

4.
Jos säilytyspalvelun tarjoajien
tietoon tulee todisteita terrorismirikoksista,
niiden on viipymättä ilmoitettava
kyseisessä jäsenvaltiossa rikosten
tutkinnasta ja syytetoimista vastaaville
toimivaltaisille viranomaisille tai siinä
jäsenvaltiossa sijaitsevalle 14 artiklan 2
kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle, jossa
säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka
tai laillinen edustaja sijaitsee.
Säilytyspalvelun tarjoajat voivat
epävarmoissa tapauksissa toimittaa
kyseiset tiedot Europolille asianmukaisia
jatkotoimia varten.

4.
Jos säilytyspalvelun tarjoajien
tietoon tulee todisteita terrorismirikoksista,
niiden on viipymättä ilmoitettava
kyseisessä jäsenvaltiossa rikosten
tutkinnasta ja syytetoimista vastaaville
toimivaltaisille viranomaisille. Mikäli on
mahdotonta tunnistaa, mistä
jäsenvaltiosta on kyse, säilytyspalvelun
tarjoajien on ilmoitettava siinä
jäsenvaltiossa sijaitsevalle 14 artiklan
3 kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle,
jossa säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikka tai laillinen edustaja
sijaitsee, ja myös toimitettava kyseiset
tiedot Europolille asianmukaisia
jatkotoimia varten.
Or. en

Tarkistus 636
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta
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Komission teksti

Tarkistus

4.
Jos säilytyspalvelun tarjoajien
tietoon tulee todisteita
terrorismirikoksista, niiden on viipymättä
ilmoitettava kyseisessä jäsenvaltiossa
rikosten tutkinnasta ja syytetoimista
vastaaville toimivaltaisille viranomaisille
tai siinä jäsenvaltiossa sijaitsevalle 14
artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle
yhteyspisteelle, jossa säilytyspalvelun
tarjoajan päätoimipaikka tai laillinen
edustaja sijaitsee. Säilytyspalvelun
tarjoajat voivat epävarmoissa tapauksissa
toimittaa kyseiset tiedot Europolille
asianmukaisia jatkotoimia varten.

4.
Jos säilytyspalvelun tarjoajat
saavat tiedon laitonta terroristista sisältöä
koskevista todisteista, niiden on viipymättä
ilmoitettava kyseisessä jäsenvaltiossa
rikosten tutkinnasta ja syytetoimista
vastaaville toimivaltaisille viranomaisille
tai siinä jäsenvaltiossa sijaitsevalle 14
artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle
yhteyspisteelle, jossa säilytyspalvelun
tarjoajan päätoimipaikka tai laillinen
edustaja sijaitsee.

Or. en

Tarkistus 637
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
perustettava yhteyspiste, joka ottaa vastaan
poistamismääräykset ja sisältöä koskevat
ilmoitukset sähköisesti ja varmistaa
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten nopean käsittelyn 4 ja 5
artiklan mukaisesti. Säilytyspalvelun
tarjoajien on varmistettava, että kyseiset
tiedot saatetaan julkisesti saataville.

1.
Terroristiselle sisällölle
altistuneiden ja poistamismääräyksiä
saavien säilytyspalvelun tarjoajien on
perustettava yhteyspiste, joka ottaa vastaan
poistamismääräykset ja sisältöä koskevat
ilmoitukset sähköisesti ja varmistaa
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten nopean käsittelyn 4 ja 5
artiklan mukaisesti. Säilytyspalvelun
tarjoajien on varmistettava, että kyseiset
tiedot saatetaan julkisesti saataville.
Or. en

Tarkistus 638
Eva Joly
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
perustettava yhteyspiste, joka ottaa vastaan
poistamismääräykset ja sisältöä koskevat
ilmoitukset sähköisesti ja varmistaa
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten nopean käsittelyn 4 ja 5
artiklan mukaisesti. Säilytyspalvelun
tarjoajien on varmistettava, että kyseiset
tiedot saatetaan julkisesti saataville.

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
perustettava yhteyspiste, joka ottaa vastaan
poistamismääräykset ja sisältöä koskevat
ilmoitukset sähköisesti ja varmistaa
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten tehokkaan käsittelyn 4 ja 5
artiklan mukaisesti. Säilytyspalvelun
tarjoajien on varmistettava, että kyseiset
tiedot saatetaan julkisesti saataville.
Or. en

Tarkistus 639
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
perustettava yhteyspiste, joka ottaa vastaan
poistamismääräykset ja sisältöä koskevat
ilmoitukset sähköisesti ja varmistaa
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten nopean käsittelyn 4 ja 5
artiklan mukaisesti. Säilytyspalvelun
tarjoajien on varmistettava, että kyseiset
tiedot saatetaan julkisesti saataville.

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
perustettava yhteyspiste, joka ottaa vastaan
poistamismääräykset sähköisesti ja
varmistaa poistamismääräysten nopean
käsittelyn 4 artiklan mukaisesti.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
varmistettava, että kyseiset tiedot saatetaan
julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 640
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
Komission teksti
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Tarkistus
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1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
perustettava yhteyspiste, joka ottaa vastaan
poistamismääräykset ja sisältöä koskevat
ilmoitukset sähköisesti ja varmistaa
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten nopean käsittelyn 4 ja 5
artiklan mukaisesti. Säilytyspalvelun
tarjoajien on varmistettava, että kyseiset
tiedot saatetaan julkisesti saataville.

1.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
perustettava yhteyspiste, joka ottaa vastaan
poistamismääräykset sähköisesti ja
varmistaa poistamismääräysten nopean
käsittelyn 4 artiklan mukaisesti.
Säilytyspalvelun tarjoajien on
varmistettava, että kyseiset tiedot saatetaan
julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 641
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa
tiedoissa on ilmoitettava unionin virallinen
kieli tai kielet, sellaisena kuin niihin
viitataan asetuksessa N:o 1/58, jo(i)lla
yhteyspisteeseen voidaan olla yhteydessä
ja jo(i)lla 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuihin
poistamismääräyksiin ja sisältöä koskeviin
ilmoituksiin liittyvät tietojenvaihdot
tapahtuvat. Näihin kieliin on kuuluttava
vähintään yksi sen jäsenvaltion virallisista
kielistä, jossa säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikka tai 16 artiklassa tarkoitetun
laillisen edustajan koti- tai
sijoittautumispaikka on.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa
tiedoissa on ilmoitettava unionin virallinen
kieli tai kielet, sellaisena kuin niihin
viitataan asetuksessa N:o 1/58, jo(i)lla
yhteyspisteeseen voidaan olla yhteydessä
ja jo(i)lla 4 artiklassa tarkoitettuihin
poistamismääräyksiin ja sisältöä koskeviin
ilmoituksiin liittyvät tietojenvaihdot
tapahtuvat. Näihin kieliin on kuuluttava
vähintään yksi sen jäsenvaltion virallisista
kielistä, jossa säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikka tai 16 artiklassa tarkoitetun
laillisen edustajan koti- tai
sijoittautumispaikka on.
Or. en

Tarkistus 642
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
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Komission teksti

Tarkistus

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa
tiedoissa on ilmoitettava unionin virallinen
kieli tai kielet, sellaisena kuin niihin
viitataan asetuksessa N:o 1/58, jo(i)lla
yhteyspisteeseen voidaan olla yhteydessä
ja jo(i)lla 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuihin
poistamismääräyksiin ja sisältöä koskeviin
ilmoituksiin liittyvät tietojenvaihdot
tapahtuvat. Näihin kieliin on kuuluttava
vähintään yksi sen jäsenvaltion virallisista
kielistä, jossa säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikka tai 16 artiklassa tarkoitetun
laillisen edustajan koti- tai
sijoittautumispaikka on.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa
tiedoissa on ilmoitettava unionin virallinen
kieli tai kielet, sellaisena kuin niihin
viitataan asetuksessa N:o 1/58, jo(i)lla
yhteyspisteeseen voidaan olla yhteydessä
ja jo(i)lla 4 artiklassa tarkoitettuihin
poistamismääräyksiin liittyvät
tietojenvaihdot tapahtuvat. Näihin kieliin
on kuuluttava vähintään yksi sen
jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa
säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka
tai 16 artiklassa tarkoitetun laillisen
edustajan koti- tai sijoittautumispaikka on.

Or. en

Tarkistus 643
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa
tiedoissa on ilmoitettava unionin virallinen
kieli tai kielet, sellaisena kuin niihin
viitataan asetuksessa N:o 1/58, jo(i)lla
yhteyspisteeseen voidaan olla yhteydessä
ja jo(i)lla 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuihin
poistamismääräyksiin ja sisältöä koskeviin
ilmoituksiin liittyvät tietojenvaihdot
tapahtuvat. Näihin kieliin on kuuluttava
vähintään yksi sen jäsenvaltion virallisista
kielistä, jossa säilytyspalvelun tarjoajan
päätoimipaikka tai 16 artiklassa tarkoitetun
laillisen edustajan koti- tai
sijoittautumispaikka on.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa
tiedoissa on ilmoitettava unionin virallinen
kieli tai kielet, sellaisena kuin niihin
viitataan asetuksessa N:o 1/58, jo(i)lla
yhteyspisteeseen voidaan olla yhteydessä
ja jo(i)lla 4 artiklassa tarkoitettuihin
poistamismääräyksiin liittyvät
tietojenvaihdot tapahtuvat. Näihin kieliin
on kuuluttava vähintään yksi sen
jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa
säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka
tai 16 artiklassa tarkoitetun laillisen
edustajan koti- tai sijoittautumispaikka on.

Or. en

PE636.147v02-00

FI

144/190

AM\1177909FI.docx

Tarkistus 644
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3.
Jäsenvaltioiden on perustettava
yhteyspiste, jonka tehtävänä on käsitellä
jäsenvaltioiden antamiin
poistamismääräyksiin ja sisältöä koskeviin
ilmoituksiin liittyvät selvennyspyynnöt ja
palautteet. Yhteyspistettä koskevat tiedot
on asetettava julkisesti saataville.

3.
Jäsenvaltioiden on perustettava
yksittäinen yhteyspiste, jonka tehtävänä on
käsitellä jäsenvaltioiden antamiin
poistamismääräyksiin liittyvät
selvennyspyynnöt ja palautteet.
Yhteyspistettä koskevat tiedot on
asetettava julkisesti saataville.
Or. en

Tarkistus 645
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta
Komission teksti
3.
Jäsenvaltioiden on perustettava
yhteyspiste, jonka tehtävänä on käsitellä
jäsenvaltioiden antamiin
poistamismääräyksiin ja sisältöä koskeviin
ilmoituksiin liittyvät selvennyspyynnöt ja
palautteet. Yhteyspistettä koskevat tiedot
on asetettava julkisesti saataville.

Tarkistus
3.
Jäsenvaltioiden on perustettava
yhteyspiste, jonka tehtävänä on käsitellä
jäsenvaltioiden antamiin
poistamismääräyksiin liittyvät
selvennyspyynnöt ja palautteet.
Yhteyspistettä koskevat tiedot on
asetettava julkisesti saataville.
Or. en

Tarkistus 646
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta
Komission teksti
3.

Jäsenvaltioiden on perustettava
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Tarkistus
3.
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yhteyspiste, jonka tehtävänä on käsitellä
jäsenvaltioiden antamiin
poistamismääräyksiin ja sisältöä koskeviin
ilmoituksiin liittyvät selvennyspyynnöt ja
palautteet. Yhteyspistettä koskevat tiedot
on asetettava julkisesti saataville.

yhteyspiste, jonka tehtävänä on käsitellä
jäsenvaltioiden antamiin
poistamismääräyksiin liittyvät
selvennyspyynnöt ja palautteet.
Yhteyspistettä koskevat tiedot on
asetettava julkisesti saataville.
Or. en

Tarkistus 647
Axel Voss
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Jäsenvaltiolla, jossa
säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka
sijaitsee, on lainkäyttövalta 6, 18 ja 21
artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.
Säilytyspalvelun tarjoajan, jonka
päätoimipaikka ei sijaitse EU:n
jäsenvaltiossa, katsotaan kuuluvan sen
jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisuuteen,
jossa 16 artiklassa tarkoitetun laillisen
edustajan koti- tai sijoittautumispaikka on.

1.
Jäsenvaltiolla, jossa
poistamismääräyksen antava
toimivaltainen viranomainen sijaitsee, on
lainkäyttövalta 6, 18 ja 21 artiklassa
tarkoitetuissa tapauksissa. Säilytyspalvelun
tarjoajan, jonka päätoimipaikka ei sijaitse
EU:n jäsenvaltiossa, katsotaan kuuluvan
sen jäsenvaltion lainkäyttövallan
alaisuuteen, jossa 16 artiklassa tarkoitetun
laillisen edustajan koti- tai
sijoittautumispaikka on.
Or. en

Tarkistus 648
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
Komission teksti
1.
Jäsenvaltiolla, jossa
säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka
sijaitsee, on lainkäyttövalta 6, 18 ja 21
artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.
Säilytyspalvelun tarjoajan, jonka
PE636.147v02-00
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Tarkistus
1.
Jäsenvaltiolla, jossa
säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka
sijaitsee, on lainkäyttövalta 4, 11 a, 18 ja
21 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.
Säilytyspalvelun tarjoajan, jonka
146/190
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päätoimipaikka ei sijaitse EU:n
jäsenvaltiossa, katsotaan kuuluvan sen
jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisuuteen,
jossa 16 artiklassa tarkoitetun laillisen
edustajan koti- tai sijoittautumispaikka on.

päätoimipaikka ei sijaitse EU:n
jäsenvaltiossa, katsotaan kuuluvan sen
jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisuuteen,
jossa 16 artiklassa tarkoitetun laillisen
edustajan koti- tai sijoittautumispaikka on.
Or. en

Tarkistus 649
Axel Voss
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
Komission teksti
2.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei
nimeä itselleen laillista edustajaa,
lainkäyttövalta on kaikilla jäsenvaltioilla.

Tarkistus
2.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei
nimeä itselleen laillista edustajaa,
lainkäyttövalta on kaikilla jäsenvaltioilla.
Jos jäsenvaltio päättää käyttää kyseistä
lainkäyttövaltaa, sen on ilmoitettava
asiasta kaikille muille jäsenvaltioille.
Or. en

Tarkistus 650
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
Komission teksti
2.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei
nimeä itselleen laillista edustajaa,
lainkäyttövalta on kaikilla jäsenvaltioilla.

Tarkistus
2.
Jos säilytyspalvelun tarjoaja, jonka
päätoimipaikka ei sijaitse EU:n
jäsenvaltiossa, ei nimeä itselleen laillista
edustajaa, lainkäyttövalta on kaikilla
jäsenvaltioilla.
Or. en

Tarkistus 651
AM\1177909FI.docx
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Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta
Komission teksti
3.
Jos toisen jäsenvaltion
viranomainen on antanut
poistamismääräyksen 4 artiklan 1 nojalla,
kyseisellä jäsenvaltiolla on lainkäyttövalta
turvautua pakkokeinoihin kansallisen
lainsäädäntönsä mukaisesti pannakseen
poistamismääräyksen täytäntöön.

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 652
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta
Komission teksti
3.
Jos toisen jäsenvaltion
viranomainen on antanut
poistamismääräyksen 4 artiklan 1 nojalla,
kyseisellä jäsenvaltiolla on lainkäyttövalta
turvautua pakkokeinoihin kansallisen
lainsäädäntönsä mukaisesti pannakseen
poistamismääräyksen täytäntöön.

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 653
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta
Komission teksti
3.
Jos toisen jäsenvaltion
viranomainen on antanut
PE636.147v02-00
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Tarkistus
Poistetaan.
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poistamismääräyksen 4 artiklan 1 nojalla,
kyseisellä jäsenvaltiolla on lainkäyttövalta
turvautua pakkokeinoihin kansallisen
lainsäädäntönsä mukaisesti pannakseen
poistamismääräyksen täytäntöön.
Or. en
Perustelu
Suora täytäntöönpano ei ole mahdollista yli rajojen, sillä viranomaiset voivat käyttää
toimivaltaansa vain omalla alueellaan. Tämä on poistettu myös neuvoston yleisnäkemystä
koskevasta asiakirjasta, ja komissio on jo hyväksynyt poistamisen.

Tarkistus 654
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta
Komission teksti
3.
Jos toisen jäsenvaltion
viranomainen on antanut
poistamismääräyksen 4 artiklan 1 nojalla,
kyseisellä jäsenvaltiolla on lainkäyttövalta
turvautua pakkokeinoihin kansallisen
lainsäädäntönsä mukaisesti pannakseen
poistamismääräyksen täytäntöön.

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 655
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta
Komission teksti
3.
Jos toisen jäsenvaltion
viranomainen on antanut
poistamismääräyksen 4 artiklan 1 nojalla,
kyseisellä jäsenvaltiolla on lainkäyttövalta
turvautua pakkokeinoihin kansallisen
AM\1177909FI.docx

Tarkistus
Poistetaan.
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lainsäädäntönsä mukaisesti pannakseen
poistamismääräyksen täytäntöön.
Or. en
Perustelu
Poistamismääräyksiä ei pitäisi antaa yli rajojen.

Tarkistus 656
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
3 a.
Edellä 4 artiklan 9 kohdassa
tarkoitettu muutoksenhaku tehdään sen
jäsenvaltion tuomioistuimessa, jossa
säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka
sijaitsee tai jossa säilytyspalvelun
tarjoajan 16 artiklan mukaisesti nimeämä
laillinen edustaja asuu tai johon se on
sijoittautunut.
Or. en

Tarkistus 657
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajan, jolla ei
ole toimipaikkaa unionissa mutta joka
tarjoaa palvelujaan unionissa, on nimettävä
kirjallisesti luonnollinen tai oikeushenkilö
unionissa toimivaksi lailliseksi
edustajakseen, joka on vastuussa
toimivaltaisten viranomaisten tämän
asetuksen perusteella antamien
poistamismääräysten, sisältöä koskevien

1.
Säilytyspalvelun tarjoajan, jolla ei
ole toimipaikkaa unionissa mutta joka
tarjoaa palvelujaan unionissa, on nimettävä
kirjallisesti luonnollinen tai oikeushenkilö
unionissa toimivaksi lailliseksi
edustajakseen, joka on vastuussa
toimivaltaisten viranomaisten tämän
asetuksen perusteella antamien
poistamismääräysten vastaanottamisesta,
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ilmoitusten, pyyntöjen ja päätösten
vastaanottamisesta, noudattamisesta ja
täytäntöönpanosta. Laillisen edustajan kotitai sijoittautumispaikan on oltava jokin
niistä jäsenvaltioista, jossa säilytyspalvelun
tarjoaja tarjoaa palvelujaan.

noudattamisesta ja täytäntöönpanosta.
Laillisen edustajan koti- tai
sijoittautumispaikan on oltava jokin niistä
jäsenvaltioista, jossa säilytyspalvelun
tarjoaja tarjoaa palvelujaan.

Or. en

Tarkistus 658
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Säilytyspalvelun tarjoajan, jolla ei
ole toimipaikkaa unionissa mutta joka
tarjoaa palvelujaan unionissa, on nimettävä
kirjallisesti luonnollinen tai oikeushenkilö
unionissa toimivaksi lailliseksi
edustajakseen, joka on vastuussa
toimivaltaisten viranomaisten tämän
asetuksen perusteella antamien
poistamismääräysten, sisältöä koskevien
ilmoitusten, pyyntöjen ja päätösten
vastaanottamisesta, noudattamisesta ja
täytäntöönpanosta. Laillisen edustajan kotitai sijoittautumispaikan on oltava jokin
niistä jäsenvaltioista, jossa säilytyspalvelun
tarjoaja tarjoaa palvelujaan.

1.
Säilytyspalvelun tarjoajan, jolla ei
ole toimipaikkaa unionissa mutta joka
tarjoaa palvelujaan unionissa, on nimettävä
kirjallisesti luonnollinen tai oikeushenkilö
unionissa toimivaksi lailliseksi
edustajakseen, joka on vastuussa
toimivaltaisten viranomaisten tämän
asetuksen perusteella antamien
poistamismääräysten, pyyntöjen ja
päätösten vastaanottamisesta,
noudattamisesta ja täytäntöönpanosta.
Laillisen edustajan koti- tai
sijoittautumispaikan on oltava jokin niistä
jäsenvaltioista, jossa säilytyspalvelun
tarjoaja tarjoaa palvelujaan.
Or. en

Tarkistus 659
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
Komission teksti
1.

Säilytyspalvelun tarjoajan, jolla ei
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Tarkistus
1.
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ole toimipaikkaa unionissa mutta joka
tarjoaa palvelujaan unionissa, on nimettävä
kirjallisesti luonnollinen tai oikeushenkilö
unionissa toimivaksi lailliseksi
edustajakseen, joka on vastuussa
toimivaltaisten viranomaisten tämän
asetuksen perusteella antamien
poistamismääräysten, sisältöä koskevien
ilmoitusten, pyyntöjen ja päätösten
vastaanottamisesta, noudattamisesta ja
täytäntöönpanosta. Laillisen edustajan kotitai sijoittautumispaikan on oltava jokin
niistä jäsenvaltioista, jossa säilytyspalvelun
tarjoaja tarjoaa palvelujaan.

ole toimipaikkaa unionissa mutta joka
tarjoaa palvelujaan unionissa, on nimettävä
kirjallisesti luonnollinen tai oikeushenkilö
unionissa toimivaksi lailliseksi
edustajakseen, joka on vastuussa
toimivaltaisten viranomaisten tämän
asetuksen perusteella antamien
poistamismääräysten ja päätösten
vastaanottamisesta, noudattamisesta ja
täytäntöönpanosta. Laillisen edustajan kotitai sijoittautumispaikan on oltava jokin
niistä jäsenvaltioista, jossa säilytyspalvelun
tarjoaja tarjoaa palvelujaan.

Or. en

Tarkistus 660
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Säilytyspalvelun tarjoajan on
siirrettävä laillisen edustajansa vastuulle 1
kohdassa tarkoitettujen
poistamismääräysten, sisältöä koskevien
ilmoitusten, pyyntöjen ja päätösten
vastaanotto, noudattaminen ja
täytäntöönpano. Säilytyspalvelun tarjoajan
on annettava lailliselle edustajalleen
tarvittavat valtuudet ja resurssit, jotta tämä
voi tehdä yhteistyötä toimivaltaisen
viranomaisen kanssa ja noudattaa
mainittuja päätöksiä ja määräyksiä.

2.
Säilytyspalvelun tarjoajan on
siirrettävä laillisen edustajansa vastuulle 1
kohdassa tarkoitettujen
poistamismääräysten vastaanotto,
noudattaminen ja täytäntöönpano.
Säilytyspalvelun tarjoajan on annettava
lailliselle edustajalleen tarvittavat valtuudet
ja resurssit, jotta tämä voi tehdä yhteistyötä
toimivaltaisen viranomaisen kanssa ja
noudattaa mainittuja päätöksiä ja
määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 661
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
PE636.147v02-00
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16 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Säilytyspalvelun tarjoajan on
siirrettävä laillisen edustajansa vastuulle 1
kohdassa tarkoitettujen
poistamismääräysten, sisältöä koskevien
ilmoitusten, pyyntöjen ja päätösten
vastaanotto, noudattaminen ja
täytäntöönpano. Säilytyspalvelun tarjoajan
on annettava lailliselle edustajalleen
tarvittavat valtuudet ja resurssit, jotta tämä
voi tehdä yhteistyötä toimivaltaisen
viranomaisen kanssa ja noudattaa
mainittuja päätöksiä ja määräyksiä.

2.
Säilytyspalvelun tarjoajan on
siirrettävä laillisen edustajansa vastuulle 1
kohdassa tarkoitettujen
poistamismääräysten, pyyntöjen ja
päätösten vastaanotto, noudattaminen ja
täytäntöönpano. Säilytyspalvelun tarjoajan
on annettava lailliselle edustajalleen
tarvittavat valtuudet ja resurssit, jotta tämä
voi tehdä yhteistyötä toimivaltaisen
viranomaisen kanssa ja noudattaa
mainittuja päätöksiä ja määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 662
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Säilytyspalvelun tarjoajan on
siirrettävä laillisen edustajansa vastuulle 1
kohdassa tarkoitettujen
poistamismääräysten, sisältöä koskevien
ilmoitusten, pyyntöjen ja päätösten
vastaanotto, noudattaminen ja
täytäntöönpano. Säilytyspalvelun tarjoajan
on annettava lailliselle edustajalleen
tarvittavat valtuudet ja resurssit, jotta tämä
voi tehdä yhteistyötä toimivaltaisen
viranomaisen kanssa ja noudattaa
mainittuja päätöksiä ja määräyksiä.

2.
Säilytyspalvelun tarjoajan on
siirrettävä laillisen edustajansa vastuulle 1
kohdassa tarkoitettujen
poistamismääräysten ja päätösten
vastaanotto, noudattaminen ja
täytäntöönpano. Säilytyspalvelun tarjoajan
on annettava lailliselle edustajalleen
tarvittavat valtuudet ja resurssit, jotta tämä
voi tehdä yhteistyötä toimivaltaisen
viranomaisen kanssa ja noudattaa
mainittuja päätöksiä ja määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 663
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
AM\1177909FI.docx
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Komission teksti

Tarkistus

1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä
viranomainen (viranomaiset), jonka
(joiden) toimivaltaan kuuluu

1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä
riippumaton ja puolueeton viranomainen
(riippumattomat ja puolueettomat
viranomaiset), jonka (joiden) toimivaltaan
kuuluu
Or. en

Tarkistus 664
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Komission teksti

Tarkistus

1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä
viranomainen (viranomaiset), jonka
(joiden) toimivaltaan kuuluu

1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä
oikeusviranomainen tai riippumaton
hallintoviranomainen, jonka toimivaltaan
kuuluu
Or. en

Tarkistus 665
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Komission teksti
1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä
viranomainen (viranomaiset), jonka
(joiden) toimivaltaan kuuluu

Tarkistus
1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä
oikeusviranomainen
(oikeusviranomaiset), jonka (joiden)
toimivaltaan kuuluu
Or. en
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Tarkistus 666
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Komission teksti
1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä
viranomainen (viranomaiset), jonka
(joiden) toimivaltaan kuuluu

Tarkistus
1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä
yksi hallinto- tai oikeusviranomainen,
jonka toimivaltaan kuuluu
Or. en

Tarkistus 667
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Komission teksti
1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä
viranomainen (viranomaiset), jonka
(joiden) toimivaltaan kuuluu

Tarkistus
1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä
oikeusviranomainen
(oikeusviranomaiset), jonka (joiden)
toimivaltaan kuuluu
Or. en

Tarkistus 668
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Komission teksti
1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä
viranomainen (viranomaiset), jonka
(joiden) toimivaltaan kuuluu

Tarkistus
1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä
oikeusviranomainen, jonka toimivaltaan
kuuluu
Or. en
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Tarkistus 669
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Komission teksti
1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä
viranomainen (viranomaiset), jonka
(joiden) toimivaltaan kuuluu

Tarkistus
1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä
viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu

Or. en

Tarkistus 670
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti
b)
terroristisen sisällön
havaitseminen ja tunnistaminen sekä
terroristisesta sisällöstä ilmoittaminen
säilytyspalvelun tarjoajille 5 artiklan
nojalla;

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 671
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti
b)
terroristisen sisällön
havaitseminen ja tunnistaminen sekä
terroristisesta sisällöstä ilmoittaminen
säilytyspalvelun tarjoajille 5 artiklan
PE636.147v02-00

FI

Tarkistus
Poistetaan.
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nojalla;
Or. en

Tarkistus 672
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
terroristisen sisällön
havaitseminen ja tunnistaminen sekä
terroristisesta sisällöstä ilmoittaminen
säilytyspalvelun tarjoajille 5 artiklan
nojalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 673
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
terroristisen sisällön
havaitseminen ja tunnistaminen sekä
terroristisesta sisällöstä ilmoittaminen
säilytyspalvelun tarjoajille 5 artiklan
nojalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 674
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti

Tarkistus

c)
6 artiklassa tarkoitettujen
ennakoivien toimenpiteiden toteuttamisen
valvonta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 675
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta
Komission teksti

Tarkistus

c)
6 artiklassa tarkoitettujen
ennakoivien toimenpiteiden toteuttamisen
valvonta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 676
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta
Komission teksti
c)
6 artiklassa tarkoitettujen
ennakoivien toimenpiteiden toteuttamisen
valvonta;

Tarkistus
c)
6 artiklassa tarkoitettujen
vapaaehtoisten ennakoivien
toimenpiteiden toteuttamisen valvonta;
Or. en

Tarkistus 677
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti

Tarkistus

c)
6 artiklassa tarkoitettujen
ennakoivien toimenpiteiden toteuttamisen
valvonta;

c)
6 artiklassa tarkoitettujen
lisätoimenpiteiden toteuttamisen valvonta;

Or. en

Tarkistus 678
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Jäsenvaltioiden on viimeistään
[kuuden kuukauden kuluttua tämän
asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava
komissiolle 1 kohdassa tarkoitettujen
toimivaltaisten viranomaisten nimet.
Komissio julkaisee kyseisen ilmoituksen ja
siihen mahdollisesti tehtävät muutokset
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.
Jäsenvaltioiden on viimeistään
[kuuden kuukauden kuluttua tämän
asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava
komissiolle 1 kohdassa tarkoitettujen
toimivaltaisten viranomaisten nimet.
Komissio perustaa sähköisen rekisterin,
joka sisältää kaikki kyseessä olevat
toimivaltaiset viranomaiset. Komissio
julkaisee kyseisen ilmoituksen ja siihen
mahdollisesti tehtävät muutokset Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
Or. en

Tarkistus 679
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez,
Louis Michel
Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
17 a artikla
Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin
1. Jokaisella luonnollisella tai
oikeushenkilöllä on oikeus käyttää
tehokkaita oikeussuojakeinoja
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toimivaltaisen viranomaisen
oikeudellisesti sitovaa päätöstä vastaan,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden
hallinnollisten muutoksenhakukeinojen
tai muiden kuin oikeudellisten
suojakeinojen soveltamista.
2. Oikeudenkäynti toimivaltaista
viranomaista vastaan on pantava vireille
sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jossa
säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka
sijaitsee tai jossa 16 artiklan mukaisesti
nimetty laillinen edustaja asuu tai johon
se on sijoittunut, sanotun kuitenkaan
vaikuttamatta 15 artiklassa määriteltyihin
lainkäyttövaltaa koskeviin säännöksiin.
3. Toimivaltaisen viranomaisen on
noudatettava asiaankuuluvaa unionin ja
kansallista lainsäädäntöä suorittaessaan
tämän asetuksen 4, 5 ja 6 artiklassa
kuvattuja velvollisuuksia.
4. Jos oikeusviranomainen katsoo, että
toimivaltainen viranomainen ei noudata
asiaankuuluvaa oikeudellista kehystä,
toimivaltaisen viranomaisen on
varmistettava ilman aiheetonta viivästystä
poistamismääräyksen tai sisältöä
koskevan ilmoituksen kohteena olevan
sisällön palauttaminen.
Or. en

Tarkistus 680
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
17 a artikla
Oikeussuojakeinot
Sisällöntarjoajilla, joiden sisältö on
poistettu poistamismääräyksen nojalla
ilman perusteltua syytä, on oltava oikeus
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käyttää tehokkaita hallinnollisia
muutoksenhakukeinoja ja
oikeussuojakeinoja itseään koskevaa,
tämän asetuksen nojalla tehtyä päätöstä
vastaan.
Or. en

Tarkistus 681
Daniel Dalton
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Komission teksti

Tarkistus

1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä
säännöistä, jotka koskevat tästä asetuksesta
johtuvia säilytyspalvelun tarjoajien
velvoitteita koskeviin rikkomuksiin
sovellettavia seuraamuksia, ja toteutettava
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että seuraamukset
pannaan täytäntöön. Tällaiset seuraamukset
on rajoitettava koskemaan rikkomuksia,
jotka koskevat seuraavista säännöksistä
johtuvia velvoitteita:

1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä
säännöistä, jotka koskevat tästä asetuksesta
johtuvia säilytyspalvelun tarjoajien
velvoitteita koskeviin järjestelmällisiin ja
jatkuviin rikkomuksiin sovellettavia
seuraamuksia, ja toteutettava kaikki
tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että seuraamukset
pannaan täytäntöön. Tällaiset seuraamukset
on rajoitettava koskemaan rikkomuksia,
jotka koskevat seuraavista säännöksistä
johtuvia velvoitteita:
Or. en

Tarkistus 682
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Komission teksti

Tarkistus

1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä
säännöistä, jotka koskevat tästä asetuksesta
johtuvia säilytyspalvelun tarjoajien
velvoitteita koskeviin rikkomuksiin
sovellettavia seuraamuksia, ja toteutettava

1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä
säännöistä, jotka koskevat tästä asetuksesta
johtuvia säilytyspalvelun tarjoajien
velvoitteita koskeviin järjestelmällisiin ja
jatkuviin rikkomuksiin sovellettavia
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kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että seuraamukset
pannaan täytäntöön. Tällaiset seuraamukset
on rajoitettava koskemaan rikkomuksia,
jotka koskevat seuraavista säännöksistä
johtuvia velvoitteita:

seuraamuksia, ja toteutettava kaikki
tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että seuraamukset
pannaan täytäntöön. Tällaiset seuraamukset
on rajoitettava koskemaan rikkomuksia,
jotka koskevat seuraavista säännöksistä
johtuvia velvoitteita:
Or. en

Tarkistus 683
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta
Komission teksti
a)
3 artiklan 2 kohta
(säilytyspalvelun tarjoajien ehdot ja
edellytykset);

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 684
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta
Komission teksti
a)
3 artiklan 2 kohta
(säilytyspalvelun tarjoajien ehdot ja
edellytykset);

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 685
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
PE636.147v02-00
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18 artikla – 1 kohta – c alakohta
Komission teksti

Tarkistus

c)
5 artiklan 5 ja 6 kohta (sisältöä
koskevien ilmoitusten arviointi ja niitä
koskeva palaute);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 686
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta
Komission teksti

Tarkistus

c)
5 artiklan 5 ja 6 kohta (sisältöä
koskevien ilmoitusten arviointi ja niitä
koskeva palaute);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 687
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta
Komission teksti

Tarkistus

c)
5 artiklan 5 ja 6 kohta (sisältöä
koskevien ilmoitusten arviointi ja niitä
koskeva palaute);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 688
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
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18 artikla – 1 kohta – c alakohta
Komission teksti

Tarkistus

c)
5 artiklan 5 ja 6 kohta (sisältöä
koskevien ilmoitusten arviointi ja niitä
koskeva palaute);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 689
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta
Komission teksti

Tarkistus

d)
6 artiklan 2 ja 4 kohta
(ennakoivista toimenpiteistä raportointi ja
tiettyjä ennakoivia toimenpiteitä
määräävistä päätöksistä johtuvien
toimenpiteiden toteuttaminen);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 690
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta
Komission teksti
d)
6 artiklan 2 ja 4 kohta
(ennakoivista toimenpiteistä raportointi ja
tiettyjä ennakoivia toimenpiteitä
määräävistä päätöksistä johtuvien
toimenpiteiden toteuttaminen);

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 691
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta
Komission teksti
d)
6 artiklan 2 ja 4 kohta
(ennakoivista toimenpiteistä raportointi ja
tiettyjä ennakoivia toimenpiteitä
määräävistä päätöksistä johtuvien
toimenpiteiden toteuttaminen);

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 692
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta
Komission teksti
d)
6 artiklan 2 ja 4 kohta
(ennakoivista toimenpiteistä raportointi ja
tiettyjä ennakoivia toimenpiteitä
määräävistä päätöksistä johtuvien
toimenpiteiden toteuttaminen);

Tarkistus
d)
6 artiklan 2 kohta
(lisätoimenpiteistä raportointi);

Or. en

Tarkistus 693
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta
Komission teksti

Tarkistus

d)
6 artiklan 2 ja 4 kohta (ennakoivista
toimenpiteistä raportointi ja tiettyjä
ennakoivia toimenpiteitä määräävistä
päätöksistä johtuvien toimenpiteiden

d)
6 artiklan 2 ja 3 kohta (ennakoivista
toimenpiteistä raportointi);
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toteuttaminen);
Or. en

Tarkistus 694
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – e alakohta
Komission teksti
e)

7 artikla (datan säilyttäminen);

Tarkistus
Poistetaan.
Or. en

Tarkistus 695
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – g alakohta
Komission teksti
g)
9 artikla (ennakoiviin
toimenpiteisiin liittyvät suojatoimet);

Tarkistus
g)
9 artikla (sisällön poistamiseen
liittyvät suojatoimet);
Or. en

Tarkistus 696
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – j alakohta
Komission teksti
j)
13 artiklan 4 kohta (tiedot
terrorismirikoksia koskevista todisteista);

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 697
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
1 a) Jäsenvaltioiden on vahvistettava
säännöt toimivaltaisten viranomaisten
tämän asetuksen nojalla antamien
säännösten rikkomisen vuoksi
määrättäviä seuraamuksia varten ja
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi.
Or. en

Tarkistus 698
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

2.
Seuraamusten on oltava tehokkaita,
oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on viimeistään [kuuden
kuukauden kuluttua tämän asetuksen
voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle
kyseiset säännöt ja toimenpiteet, ja
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle
kaikki kyseisiä sääntöjä ja toimenpiteitä
koskevat myöhemmät muutokset
viipymättä.

2.
Edellä 1 ja 1 a kohdassa
tarkoitettujen seuraamusten on oltava
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on viimeistään [18
kuukauden kuluttua tämän asetuksen
voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle
kyseiset säännöt ja toimenpiteet, ja
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle
kaikki kyseisiä sääntöjä ja toimenpiteitä
koskevat myöhemmät muutokset
viipymättä.
Or. en

Tarkistus 699
Josef Weidenholzer
AM\1177909FI.docx
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – johdantokappale
Komission teksti
3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava,
että toimivaltaiset viranomaiset ottavat
seuraamuksien tyyppiä ja tasoa
määrittäessään huomioon kaikki
olennaiset olosuhteet, kuten

Tarkistus
3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava,
että seuraamuksien tyyppiä ja tasoa
määritettäessä otetaan huomioon kaikki
olennaiset olosuhteet, kuten

Or. en

Tarkistus 700
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – a alakohta
Komission teksti
a)
rikkomuksen luonne, vakavuus ja
kesto;

Tarkistus
a)
velvollisuuksien laiminlyönnin
luonne, vakavuus ja kesto;
Or. en

Tarkistus 701
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – b alakohta
Komission teksti
b)
rikkomuksen tahallisuus tai
tuottamuksellisuus;

Tarkistus
b)
velvollisuuksien laiminlyönnin
tahallisuus tai tuottamuksellisuus;
Or. en

Tarkistus 702
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – c alakohta
Komission teksti
c)
vastuussa olevaksi todetun
oikeushenkilön aiemmat rikkomukset:

Tarkistus
c)
vastuussa olevaksi todetun
oikeushenkilön aiemmat velvollisuuksien
laiminlyönnit;
Or. en

Tarkistus 703
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – d alakohta
Komission teksti
d)
vastuussa olevaksi todetun
oikeushenkilön talouden vakaus;

Tarkistus
d)
vastuussa olevaksi todetun
oikeushenkilön talouden vakaus ja
mahdollinen ansaitsemistarkoitus tätä
asetusta rikottaessa;
Or. en

Tarkistus 704
Jeroen Lenaers
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – d alakohta
Komission teksti
d)
vastuussa olevaksi todetun
oikeushenkilön talouden vakaus;

Tarkistus
d)
yrityksen koko, vastuussa olevaksi
todetun oikeushenkilön tai luonnollisen
henkilön valmiudet ja talouden vakaus;
Or. en

Tarkistus 705
AM\1177909FI.docx
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Axel Voss
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – d alakohta
Komission teksti

Tarkistus

d)
vastuussa olevaksi todetun
oikeushenkilön talouden vakaus;

d)
vastuussa olevaksi todetun
oikeushenkilön valmiudet ottaen
huomioon taloudellinen vakaus,
henkilöstövoimavarat ja asiantuntemus;
Or. en
Perustelu

Yhden tunnin sääntö on yksi tämän asetuksen keskeisiä tekijöitä. Vaikka se auttaa poistamaan
verkossa olevaa terroristista sisältöä tehokkaammin, on myös tapauksia, joissa
säilytyspalvelun tarjoaja ei yksinkertaisesti pysty reagoimaan ajoissa. Näin saattaisi käydä
erityisesti pienille säilytyspalvelun tarjoajille, joilla ei ole keinoja, organisaatioresursseja tai
kokemusta kyseisten tilanteiden hoitamiseksi. Jotta vältyttäisiin soveltamasta seuraamuksia,
joissa ei oteta huomioon tapauksen erityisolosuhteita, 3 kohtaan olisi lisättävä enemmän
perusteita, joissa keskitytään valmiuksiin noudattaa vaatimuksia.

Tarkistus 706
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
d a) asianomaisen säilytyspalvelun
tarjoajan koko ja toiminnalliset
valmiudet;
Or. en

Tarkistus 707
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti

Tarkistus
e a) säilytyspalvelun tarjoajien,
erityisesti komission suosituksessa
2003/361/EY tarkoitettujen mikro- tai
pienyritysten, luonne ja koko.
Or. en

Tarkistus 708
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
e a) raportit, joita säilytyspalvelun
tarjoajat ovat toimittaneet silloin, kun ne
eivät ole pystyneet noudattamaan
poistamismääräystä ajoissa.
Or. en

Tarkistus 709
Axel Voss
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
e a) säilytyspalvelun tarjoajan tekniset
ja organisaatioon liittyvät valmiudet
reagoida ajoissa.
Or. en
Perustelu

Yhden tunnin sääntö on yksi tämän asetuksen keskeisiä tekijöitä. Vaikka se auttaa poistamaan
verkossa olevaa terroristista sisältöä tehokkaammin, on myös tapauksia, joissa
säilytyspalvelun tarjoaja ei yksinkertaisesti pysty reagoimaan ajoissa. Näin saattaisi käydä
erityisesti pienille säilytyspalvelun tarjoajille, joilla ei ole keinoja, organisaatioresursseja tai
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kokemusta kyseisten tilanteiden hoitamiseksi. Jotta vältyttäisiin soveltamasta seuraamuksia,
joissa ei oteta huomioon tapauksen erityisolosuhteita, 3 kohtaan olisi lisättävä enemmän
perusteita, joissa keskitytään valmiuksiin noudattaa vaatimuksia.

Tarkistus 710
Axel Voss
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
Toimivaltainen viranomainen voi
perustelluissa tapauksissa peruuttaa
seuraamuksen tai lieventää sitä.
Or. en
Perustelu

Edellä ehdotettujen d ja e a alakohtia koskevien tarkistusten ja johdanto-osan 38 kappaleen
mukaisesti.

Tarkistus 711
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – e b alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
e b) säilytyspalvelun tarjoajien
taloudelliset ja tekniset valmiudet.
Or. en

Tarkistus 712
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta
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Komission teksti
4.
Jäsenvaltioiden on varmistettava,
että 4 artiklan 2 kohdan mukaisten
velvoitteiden systemaattisesta
noudattamatta jättämisestä määrätään
taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä
on enintään 4 prosenttia säilytyspalvelun
tarjoajan edellisen vuoden
kokonaisliikevaihdosta.

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 713
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta
Komission teksti
4.
Jäsenvaltioiden on varmistettava,
että 4 artiklan 2 kohdan mukaisten
velvoitteiden systemaattisesta
noudattamatta jättämisestä määrätään
taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä
on enintään 4 prosenttia säilytyspalvelun
tarjoajan edellisen vuoden
kokonaisliikevaihdosta.

Tarkistus
4.
Jäsenvaltioiden on varmistettava,
että 4 artiklan 2 kohdan mukaisten
velvoitteiden systemaattisesta ja jatkuvasta
noudattamatta jättämisestä määrätään
taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä
on enintään 4 prosenttia säilytyspalvelun
tarjoajan edellisen vuoden
kokonaisliikevaihdosta.
Or. en

Tarkistus 714
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
4 a.
Jäsenvaltioiden on otettava
huomioon komission suosituksessa
2003/361/EY tarkoitettujen mikro- tai
pienyritysten erityispiirteet seuraamuksia
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määrittäessään.
Or. en

Tarkistus 715
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – otsikko
Komission teksti
Tekniset vaatimukset ja
poistamismääräysten mallipohjaa koskevat
muutokset

Tarkistus
Tekniset vaatimukset, merkittävyyden
arviointiperusteet ja poistamismääräysten
mallipohjaa koskevat muutokset
Or. en

Tarkistus 716
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
1 a.
Siirretään komissiolle valta antaa
delegoituja säädöksiä 20 artiklan
mukaisesti tämän asetuksen
täydentämiseksi kriteereillä ja luvuilla,
joita toimivaltaisten viranomaisten on
käytettävä määrittäessään, mikä on tässä
asetuksessa tarkoitettu merkittävä määrä
riitauttamattomia poistamismääräyksiä.
Or. en

Tarkistus 717
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti

Tarkistus

a)
tiedot annettujen
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten lukumäärästä, sellaisten
terrorististen sisältöjen lukumäärästä, jotka
on poistettu tai joihin pääsy on estetty, sekä
4 ja 5 artiklan mukaisista vastaavista
määräajoista;

a)
tiedot annettujen
poistamismääräysten lukumäärästä,
sellaisten terrorististen sisältöjen
lukumäärästä, jotka on poistettu tai joihin
pääsy on estetty, sekä 4 artiklan mukaisista
vastaavista määräajoista ja tiedot sellaisten
vastaavien tapausten lukumäärästä, joissa
on tuloksellisesti havaittu ja tutkittu
terrorismirikoksia ja toteutettu niihin
liittyviä syytetoimia;
Or. en

Tarkistus 718
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a)
tiedot annettujen
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten lukumäärästä, sellaisten
terrorististen sisältöjen lukumäärästä, jotka
on poistettu tai joihin pääsy on estetty, sekä
4 ja 5 artiklan mukaisista vastaavista
määräajoista;

a)
tiedot annettujen
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten lukumäärästä, sellaisten
laittomien terrorististen sisältöjen
lukumäärästä, jotka on poistettu tai joihin
pääsy on estetty, sekä 4 artiklan mukaisista
vastaavista määräajoista;
Or. en

Tarkistus 719
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a)
tiedot annettujen
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten lukumäärästä, sellaisten

a)
tiedot annettujen
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien
ilmoitusten lukumäärästä, sellaisten
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terrorististen sisältöjen lukumäärästä, jotka
on poistettu tai joihin pääsy on estetty, sekä
4 ja 5 artiklan mukaisista vastaavista
määräajoista;

terrorististen sisältöjen lukumäärästä, jotka
on poistettu tai joihin pääsy on estetty, sekä
4 artiklan mukaisista vastaavista
määräajoista;
Or. en

Tarkistus 720
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
tiedot 6 artiklan nojalla
toteutetuista ennakoivista toimista sekä
sellaisten terrorististen sisältöjen määrästä,
jotka on poistettu tai joihin pääsy on
estetty, ja vastaavista määräajoista;

b)
tiedot sellaisten tapausten
määrästä, joissa on tuloksellisesti havaittu
ja tutkittu terrorismirikoksia ja toteutettu
niihin liittyviä syytetoimia;

Or. en

Tarkistus 721
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti
b)
tiedot 6 artiklan nojalla
toteutetuista ennakoivista toimista sekä
sellaisten terrorististen sisältöjen määrästä,
jotka on poistettu tai joihin pääsy on
estetty, ja vastaavista määräajoista;

Tarkistus
b)
tiedot 6 artiklassa tarkoitetuista
ennakoivista toimista sekä sellaisten
terrorististen sisältöjen määrästä, jotka on
poistettu tai joihin pääsy on estetty;

Or. en

Tarkistus 722
Eva Joly
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b)
tiedot 6 artiklan nojalla toteutetuista
ennakoivista toimista sekä sellaisten
terrorististen sisältöjen määrästä, jotka on
poistettu tai joihin pääsy on estetty, ja
vastaavista määräajoista;

b)
tiedot 6 artiklan nojalla toteutetuista
lisätoimista sekä sellaisten terrorististen
sisältöjen määrästä, jotka on poistettu tai
joihin pääsy on estetty, ja vastaavista
määräajoista;
Or. en

Tarkistus 723
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
b a) tiedot kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten esittämien sellaisten
tutustumispyyntöjen määrästä, jotka
koskevat säilytyspalvelun tarjoajien
7 artiklan mukaisesti säilyttämää sisältöä;
Or. en

Tarkistus 724
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta
Komission teksti
d)
tiedot toimivaltaisen viranomaisen
kansallisen lainsäädäntönsä nojalla
käynnistämien
muutoksenhakumenettelyjen ja tekemien
päätösten lukumäärästä.

Tarkistus
d)
tiedot toimivaltaisen viranomaisen
11 a artiklan nojalla käynnistämien
muutoksenhakumenettelyjen ja kansallisen
lainsäädäntönsä nojalla tekemien
päätösten lukumäärästä.
Or. en
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Tarkistus 725
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta
Komission teksti

Tarkistus

d)
tiedot toimivaltaisen viranomaisen
kansallisen lainsäädäntönsä nojalla
käynnistämien
muutoksenhakumenettelyjen ja tekemien
päätösten lukumäärästä.

d)
tiedot toimivaltaisen viranomaisen
12 a artiklan nojalla käynnistämien
muutoksenhakumenettelyjen ja kansallisen
lainsäädäntönsä nojalla tekemien
päätösten lukumäärästä.
Or. en

Tarkistus 726
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee aikaisintaan [kolmen
vuoden kuluttua tämän asetuksen
soveltamispäivästä] arvioinnin tästä
asetuksesta ja toimittaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle tämän
asetuksen soveltamista koskevan
kertomuksen, jossa käsitellään myös
suojatoimien vaikuttavuutta. Kertomukseen
on tarvittaessa liitettävä säädösehdotus.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle
kertomuksen laatimista varten tarvittavat
tiedot.

Komissio tekee aikaisintaan [kolmen
vuoden kuluttua tämän asetuksen
soveltamispäivästä] arvioinnin tästä
asetuksesta ja toimittaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle tämän
asetuksen soveltamista koskevan
kertomuksen, jossa käsitellään myös
suojatoimien vaikuttavuutta. Tämän
arvioinnin yhteydessä komission on myös
selvitettävä, onko tarpeen ja mahdollista
perustaa verkossa olevaa terrorisista
sisältöä käsittelevä EU:n foorumi, jonka
avulla kaikki jäsenvaltiot voisivat käyttää
yhtä suojattua viestintäkanavaa
terroristista sisältöä koskevien ilmoitusten
ja poistamismääräysten lähettämiseksi
säilytyspalvelun tarjoajille, sekä tällaisen
foorumin tehokkuutta. Kertomukseen on
tarvittaessa liitettävä säädösehdotus.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle
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kertomuksen laatimista varten tarvittavat
tiedot.
Or. en

Tarkistus 727
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
Komission teksti
Komissio tekee aikaisintaan [kolmen
vuoden kuluttua tämän asetuksen
soveltamispäivästä] arvioinnin tästä
asetuksesta ja toimittaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle tämän
asetuksen soveltamista koskevan
kertomuksen, jossa käsitellään myös
suojatoimien vaikuttavuutta.
Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä
säädösehdotus. Jäsenvaltioiden on
toimitettava komissiolle kertomuksen
laatimista varten tarvittavat tiedot.

Tarkistus
Komissio tekee aikaisintaan [kolmen
vuoden kuluttua tämän asetuksen
soveltamispäivästä] arvioinnin tästä
asetuksesta ja toimittaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle tämän
asetuksen soveltamista koskevan
kertomuksen, jossa käsitellään myös
suojatoimien toimintaa ja vaikuttavuutta.
Kertomuksessa on käsiteltävä myös tämän
asetuksen vaikutusta sananvapauteen ja
vapauteen vastaanottaa ja jakaa tietoa
sekä yksityisyyden ja henkilötietojen
suojaan. Jäsenvaltioiden on toimitettava
komissiolle kertomuksen laatimista varten
tarvittavat tiedot.
Or. en

Tarkistus 728
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
Komission teksti
Komissio tekee aikaisintaan [kolmen
vuoden kuluttua tämän asetuksen
soveltamispäivästä] arvioinnin tästä
asetuksesta ja toimittaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle tämän
AM\1177909FI.docx

Tarkistus
Komissio tekee [kolmen vuoden kuluttua
tämän asetuksen soveltamispäivästä]
arvioinnin tästä asetuksesta ja toimittaa
Euroopan parlamentille ja neuvostolle
tämän asetuksen soveltamista koskevan
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asetuksen soveltamista koskevan
kertomuksen, jossa käsitellään myös
suojatoimien vaikuttavuutta. Kertomukseen
on tarvittaessa liitettävä säädösehdotus.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle
kertomuksen laatimista varten tarvittavat
tiedot.

kertomuksen, jossa käsitellään myös
suojatoimien vaikuttavuutta.
Kertomuksessa on käsiteltävä myös tämän
asetuksen vaikutusta sananvapauteen ja
tiedonvälityksen vapauteen,
tiedotusvälineisiin ja journalismiin,
taiteisiin ja akateemiseen tutkimukseen.
Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä
säädösehdotus. Jäsenvaltioiden on
toimitettava komissiolle kertomuksen
laatimista varten tarvittavat tiedot.
Or. en

Tarkistus 729
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee aikaisintaan [kolmen
vuoden kuluttua tämän asetuksen
soveltamispäivästä] arvioinnin tästä
asetuksesta ja toimittaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle tämän
asetuksen soveltamista koskevan
kertomuksen, jossa käsitellään myös
suojatoimien vaikuttavuutta. Kertomukseen
on tarvittaessa liitettävä säädösehdotus.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle
kertomuksen laatimista varten tarvittavat
tiedot.

Komissio tekee aikaisintaan [kolmen
vuoden kuluttua tämän asetuksen
soveltamispäivästä] arvioinnin tästä
asetuksesta ja toimittaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle tämän
asetuksen soveltamista koskevan
kertomuksen, jossa käsitellään myös
suojatoimien vaikuttavuutta sekä
asetuksen vaikutusta perusoikeuksiin,
erityisesti sananvapauteen ja
tiedonvälityksen vapauteen. Kertomukseen
on tarvittaessa liitettävä säädösehdotus.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle
kertomuksen laatimista varten tarvittavat
tiedot.
Or. en

Tarkistus 730
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez,
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee aikaisintaan [kolmen
vuoden kuluttua tämän asetuksen
soveltamispäivästä] arvioinnin tästä
asetuksesta ja toimittaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle tämän
asetuksen soveltamista koskevan
kertomuksen, jossa käsitellään myös
suojatoimien vaikuttavuutta. Kertomukseen
on tarvittaessa liitettävä säädösehdotus.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle
kertomuksen laatimista varten tarvittavat
tiedot.

Komissio tekee aikaisintaan [kolmen
vuoden kuluttua tämän asetuksen
soveltamispäivästä] arvioinnin tästä
asetuksesta ja toimittaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle tämän
asetuksen soveltamista koskevan
kertomuksen, jossa käsitellään myös
suojatoimien vaikuttavuutta sekä
asetuksen vaikutusta perusoikeuksiin,
muun muassa sananvapauteen ja
vapauteen vastaanottaa ja jakaa tietoa.
Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä
säädösehdotus. Jäsenvaltioiden on
toimitettava komissiolle kertomuksen
laatimista varten tarvittavat tiedot.
Or. en

Tarkistus 731
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
Komission teksti
Komissio tekee aikaisintaan [kolmen
vuoden kuluttua tämän asetuksen
soveltamispäivästä] arvioinnin tästä
asetuksesta ja toimittaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle tämän
asetuksen soveltamista koskevan
kertomuksen, jossa käsitellään myös
suojatoimien vaikuttavuutta.
Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä
säädösehdotus. Jäsenvaltioiden on
toimitettava komissiolle kertomuksen
laatimista varten tarvittavat tiedot.
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Tarkistus
Komissio tekee aikaisintaan [kolmen
vuoden kuluttua tämän direktiivin
soveltamispäivästä] arvioinnin tästä
direktiivistä ja toimittaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle tämän
direktiivin soveltamista koskevan
kertomuksen, jossa käsitellään myös
suojatoimien vaikuttavuutta.
Kertomuksessa on käsiteltävä myös tämän
direktiivin vaikutusta sananvapauteen ja
tiedonvälityksen vapauteen sekä yksityisja perhe-elämän kunnioittamista ja
henkilötietojen suojaa koskeviin
oikeuksiin. Jäsenvaltioiden on toimitettava
komissiolle kertomuksen laatimista varten
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tarvittavat tiedot.
Or. en

Tarkistus 732
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta
Komission teksti
Sitä sovelletaan [kuuden kuukauden
kuluttua sen voimaantulosta].

Tarkistus
Sitä sovelletaan [12 kuukauden kuluttua
sen voimaantulosta].
Or. en

Tarkistus 733
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta
Komission teksti
Sitä sovelletaan [kuuden kuukauden
kuluttua sen voimaantulosta].

Tarkistus
Sitä sovelletaan [12 kuukauden kuluttua
sen voimaantulosta].
Or. en

Tarkistus 734
Josef Weidenholzer
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta
Komission teksti
Sitä sovelletaan [kuuden kuukauden
kuluttua sen voimaantulosta].

Tarkistus
Sitä sovelletaan [18 kuukauden kuluttua
sen voimaantulosta].
Or. en
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Tarkistus 735
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU)…1 4 artiklan nojalla
poistamismääräyksen vastaanottajan on
poistettava terroristinen sisältö tai estettävä
pääsy siihen tunnin kuluessa
poistamismääräyksen vastaanottamisesta
toimivaltaiselta viranomaiselta.

Asetuksen (EU)…1 4 artiklan nojalla
poistamismääräyksen vastaanottajan on
poistettava terroristinen sisältö tai estettävä
pääsy siihen mahdollisimman nopeasti
vastaanotettuaan poistamismääräyksen
toimivaltaiselta viranomaiselta.

_________________

_________________

1

1

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

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

Tarkistus 736
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU) …2 7 artiklan mukaan
vastaanottajien on säilytettävä sisältö ja
siihen liittyvä data, jotka on poistettu tai
joihin pääsy on estetty, vähintään kuuden
kuukauden ajan tai pidempään
toimivaltaisten viranomaisten tai
tuomioistuinten pyynnöstä riippuen.

Asetuksen (EU) …2 7 artiklan mukaan
vastaanottajien on säilytettävä sisältö ja
siihen liittyvä data, jotka on poistettu tai
joihin pääsy on estetty, vähintään kuuden
kuukauden ajan tai pidempään
toimivaltaisten viranomaisten tai
tuomioistuinten pyynnöstä riippuen.
Vastaanottajien on poistettava sisältö ja
siihen liittyvä data välittömästi tämän
jälkeen.

_________________

_________________

2

2

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

sisällön levittämisen estämisestä (EUVL
L...).
Or. en

Tarkistus 737
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa A –7 kohta
Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltio, jonka lainkäyttövallan
alaisuuteen vastaanottaja kuuluu [jos eri
kuin poistamismääräyksen antava
jäsenvaltio]:
……………………………………………
…………………………………….………
……..

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 738
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa B –otsikko
Komission teksti

Tarkistus

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

B
Sisältö, joka on poistettava tai
johon pääsy on estettävä mahdollisimman
nopeasti:
Or. en

Tarkistus 739
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa B – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti
Perustelu(t) sille, miksi kyseessä olevaa
sisältöä pidetään asetuksen (EU) xxx 2
artiklan 5 kohdassa tarkoitettuna
terroristisena sisältönä. Sisältö (rastita yksi
tai useampi kohta):

Tarkistus
Perustelu(t) sille, miksi kyseessä olevaa
sisältöä pidetään asetuksen (EU) xxx 2
artiklan 5 kohdassa tarkoitettuna
terroristisena sisältönä:

Or. en

Tarkistus 740
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa B – 3 kohta – 1 alakohta
Komission teksti
siinä yllytetään terrorismirikoksiin tai
siinä ylistetään tai ihannoidaan
terrorismirikoksia (2 artiklan 5 kohdan
a alakohta)

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 741
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa B – 3 kohta – 2 alakohta
Komission teksti
siinä kannustetaan osallistumaan
terrorismirikoksiin (2 artiklan 5 kohdan
b alakohta)

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 742
Eva Joly
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa B – 3 kohta – 3 alakohta
Komission teksti
siinä edistetään terroristiryhmän
toimintaa, erityisesti kannustamalla
osallistumaan tällaiseen ryhmään tai
tukemaan sitä (2 artiklan 5 kohdan
c alakohta)

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 743
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa B – 3 kohta – 4 alakohta
Komission teksti
siinä annetaan ohjeita menetelmistä tai
tekniikoista terrorismirikosten
toteuttamiseksi (2 artiklan 5 kohdan
d alakohta)

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 744
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa B –4 kohta
Komission teksti
Lisätietoja siitä, miksi sisältö katsotaan
terroristiseksi sisällöksi (ei pakollinen):
……………………………………………
……………………
……………………………………………
……………………………………………
………..
……………………………………………
PE636.147v02-00
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Tarkistus
Poistetaan.
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……………………………………………
……….
Or. en

Tarkistus 745
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa C – 1 kohta – 1 alakohta
Komission teksti
yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä
vastaanottaja ei saa olla yhteydessä
sisällöntarjoajaan, jonka sisältö poistetaan
tai jonka sisältöön pääsy estetään.

Tarkistus
[ ] syistä, jotka liittyvät (rastita
asiaankuuluva kohta)
□ meneillään oleviin rikostutkintoihin
□ terrorismirikosten ehkäisemiseen
vastaanottaja ei saa olla yhteydessä
sisällöntarjoajaan, jonka sisältö poistetaan
tai jonka sisältöön pääsy estetään.
Or. en

Tarkistus 746
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa C – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

Vaihtoehtoisesti: Poistamismääräyksen
riitauttamista sen antaneessa jäsenvaltiossa
koskevat tiedot (jotka voidaan välittää
pyynnöstä sisällöntarjoajalle) kansallisen
lainsäädännön mukaisesti; ks. osa G
jäljempänä.

Vaihtoehtoisesti: Poistamismääräyksen
riitauttamista sen antaneessa jäsenvaltiossa
koskevat tiedot ja määräajat (jotka on
välitettävä sisällöntarjoajalle) kansallisen
lainsäädännön mukaisesti; ks. osa G
jäljempänä.
Or. en

Tarkistus 747
Eva Joly
AM\1177909FI.docx
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa D
Komission teksti

Tarkistus

D
Ilmoittaminen lainkäyttövaltaa
harjoittavalle jäsenvaltiolle

Poistetaan.

rastitetaan, jos valtio, jonka
lainkäyttövallan alaisuuteen vastaanottaja
kuuluu, on jokin muu kuin
poistamismääräyksen antava jäsenvaltio:
poistamismääräyksen jäljennös
lähetetään lainkäyttövaltaa harjoittavan
valtion asianomaiselle toimivaltaiselle
viranomaiselle
Or. en

Tarkistus 748
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa E – 1 kohta – 1 alakohta
Komission teksti
tuomari, tuomioistuin tai tutkintatuomari

Tarkistus
[ ] tuomari
[ ] tuomioistuin
[ ] tutkintatuomari
Or. en

Tarkistus 749
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa E – 1 kohta – 2 alakohta
Komission teksti
lainvalvontaviranomainen

PE636.147v02-00
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Tarkistus
Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 750
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa E – 1 kohta – 3 alakohta
Komission teksti
muu toimivaltainen viranomainen →
täytä myös osa F

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 751
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa F – 3 kohta
Komission teksti
Sen valtion viranomaisen yhteystiedot,
jonka lainkäyttövaltaan vastaanottaja
kuuluu [jos kyseinen valtio on eri kuin
poistamismääräyksen antanut
jäsenvaltio]:

Tarkistus
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 752
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
Ehdotus asetukseksi
Liite III – osa B – i alakohta – 3 kohta – 1 luetelmakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
–
säilytyspalvelun tarjoajan ei ole
mahdollista noudattaa määräystä
teknisistä tai käytännöllisistä syistä

AM\1177909FI.docx
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Or. en

Tarkistus 753
Eva Joly
Ehdotus asetukseksi
Liite III – osa B – i alakohta – 3 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
[ ] poistamismääräyksessä ei osoiteta
riittävällä tavalla sisällön laittomuutta
Or. en
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