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Muudatusettepanek 179
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 180
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22) Proportsionaalsuse tagamise 
huvides tuleks säilitamisaja pikkuseks 
määrata kuni kuus kuud, et sisuteenuse 
pakkujale jääks piisavalt aega, et algatada 
läbivaatamine, ja et õiguskaitseasutustel 
oleks võimalus pääseda juurde terroriaktide 

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

uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise 
seisukohast olulistele andmetele. Kui 
läbivaatamine küll algatatakse kuue kuu 
jooksul, kuid seda ei viida lõpule, võib 
seda ajavahemikku läbivaatamist teostava 
ametiasutuse taotlusel pikendada nii 
kauaks kui vaja. See ajavahemik peaks 
olema piisav, et õiguskaitseasutused 
saaksid uurimistega seotud vajalikud 
tõendid säilitada, tagades ühtlasi tasakaalu 
asjaomaste põhiõigustega. Selle 
ajavahemiku lõppedes tuleks säilitatud 
sisu ja andmed kustutada.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

22) Proportsionaalsuse tagamise 
huvides tuleks säilitamisaja pikkuseks 
määrata kuni kuus kuud, et sisuteenuse 
pakkujale jääks piisavalt aega, et algatada 
läbivaatamine, ja et õiguskaitseasutustel 
oleks võimalus pääseda juurde terroriaktide 
uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise 
seisukohast olulistele andmetele. Kui 
läbivaatamine küll algatatakse kuue kuu 
jooksul, kuid seda ei viida lõpule, võib 
seda ajavahemikku läbivaatamist teostava 
ametiasutuse taotlusel pikendada nii 
kauaks kui vaja. Selle aja möödumisel 
tuleks asjaomased andmed kustutada 
kooskõlas ELi põhiõiguste harta 
artiklitega 7 ja 8.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23) Käesolev määrus ei mõjuta 
menetluslikke tagatisi ja uurimismeetmeid, 
mis on seotud juurdepääsuga infosisule ja 
seotud andmetele, mida säilitatakse 
terroriaktide uurimise ja nende eest 
süüdistuse esitamise eesmärgil vastavalt 
liikmesriikide õigusele ja liidu õigusele.

23) Käesolev määrus ei mõjuta 
menetluslikke tagatisi ja uurimismeetmeid, 
mis on seotud juurdepääsuga infosisule ja 
seotud andmetele, mida säilitatakse 
terroriaktide uurimise ja nende eest 
süüdistuse esitamise eesmärgil vastavalt 
liikmesriikide õigusele ja liidu õigusele. 
Liikmesriigid peaksid kehtestama selged 
ja täpsed eeskirjad, milles täpsustatakse, 
millistel asjaoludel ja tingimustel saavad 
pädevad riiklikud asutused juurdepääsu 
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säilitatud sisule ja kõikidele sellega seotud 
andmetele, eelkõige selleks, et tagada 
põhiõiguste tõhus teostamine ja vältida 
põhiõiguste rikkumisi. Sellisele sisule ja 
andmetele juurdepääsu lubamise peab 
esmalt läbi vaatama kohus või sõltumatu 
haldusasutus, välja arvatud juhul, kui 
tegemist on nõuetekohaselt tõestatud 
kiireloomulise juhtumiga.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23) Käesolev määrus ei mõjuta 
menetluslikke tagatisi ja uurimismeetmeid, 
mis on seotud juurdepääsuga infosisule ja 
seotud andmetele, mida säilitatakse 
terroriaktide uurimise ja nende eest 
süüdistuse esitamise eesmärgil vastavalt 
liikmesriikide õigusele ja liidu õigusele.

23) Käesolev määrus ei mõjuta 
menetluslikke tagatisi ja uurimismeetmeid, 
mis on seotud juurdepääsuga infosisule ja 
seotud andmetele, mida säilitatakse 
terroriaktide uurimise ja nende eest 
süüdistuse esitamise eesmärgil vastavalt 
liikmesriikide õigusele ja liidu õigusele. 
Sellisele sisule ja andmetele juurdepääsu 
lubamise peab läbi vaatama kohus või 
sõltumatu haldusasutus, välja arvatud 
kiireloomulistel juhtudel.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24) Veebimajutusteenuse pakkujate 
terroristlikku sisu käsitlevate põhimõtete 

24) Veebimajutusteenuse pakkujate 
ebaseaduslikku terroristlikku sisu 
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läbipaistvus on äärmiselt tähtis, et 
parandada nende vastutust kasutajate ees ja 
suurendada kodanike usaldust digitaalse 
ühtse turu vastu. Veebimajutusteenuse 
pakkuja peaks igal aastal avaldama 
läbipaistvusaruande, mis sisaldab sisulist 
teavet terroristliku sisu avastamiseks, 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
võetud meetmete kohta.

käsitlevate põhimõtete läbipaistvus on 
äärmiselt tähtis, et parandada vastutust 
kasutajate ees ja suurendada liidus 
kodanike usaldust veebimajutusteenuse 
pakkujate ja pädevate asutuste vastu. 
Veebimajutusteenuse pakkuja peaks igal 
aastal avaldama läbipaistvusaruande, mis 
sisaldab üksikasjalikku ja sisulist teavet 
ebaseadusliku terroristliku sisu 
avastamiseks, kindlakstegemiseks ja 
eemaldamiseks võetud meetmete ning 
võimalike seadusliku sisu piirangute 
kohta. Samuti peaksid pädevad asutused 
avaldama iga-aastased 
läbipaistvusaruanded, mis sisaldavad 
üksikasjalikku ja sisulist teavet 
õiguskorra kohaselt tehtud korralduste, 
eemaldamiste arvu, sellise avastatud ja 
tuvastatud eemaldatud ebaseadusliku 
terroristliku sisu arvu kohta, mis viis 
uurimise ja terroriaktide eest süüdistuse 
esitamiseni, ning seadusliku sisu 
piirangute arvu kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24) Veebimajutusteenuse pakkujate 
terroristlikku sisu käsitlevate põhimõtete 
läbipaistvus on äärmiselt tähtis, et 
parandada nende vastutust kasutajate ees ja 
suurendada kodanike usaldust digitaalse 
ühtse turu vastu. Veebimajutusteenuse 
pakkuja peaks igal aastal avaldama 
läbipaistvusaruande, mis sisaldab sisulist 
teavet terroristliku sisu avastamiseks, 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
võetud meetmete kohta.

24) Veebimajutusteenuse pakkujate 
terroristlikku sisu käsitlevate põhimõtete 
läbipaistvus on äärmiselt tähtis, et 
parandada nende vastutust kasutajate ees ja 
suurendada kodanike usaldust digitaalse 
ühtse turu vastu. Veebimajutusteenuse 
pakkuja peaks igal aastal avaldama 
läbipaistvusaruande, mis sisaldab sisulist 
teavet terroristliku sisu avastamiseks, 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks ning 
terroristliku sisu tõhusa tõkestamise 
parimate tavade vahetamise edendamiseks 
võetud meetmete kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24) Veebimajutusteenuse pakkujate 
terroristlikku sisu käsitlevate põhimõtete 
läbipaistvus on äärmiselt tähtis, et 
parandada nende vastutust kasutajate ees ja 
suurendada kodanike usaldust digitaalse 
ühtse turu vastu. Veebimajutusteenuse 
pakkuja peaks igal aastal avaldama 
läbipaistvusaruande, mis sisaldab sisulist 
teavet terroristliku sisu avastamiseks, 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
võetud meetmete kohta.

24) Veebimajutusteenuse pakkujate 
terroristlikku sisu käsitlevate põhimõtete 
läbipaistvus on äärmiselt tähtis, et 
parandada nende vastutust kasutajate ees. 
Veebimajutusteenuse pakkuja peaks igal 
aastal avaldama läbipaistvusaruande, mis 
sisaldab sisulist teavet terroristliku sisu 
avastamiseks, kindlakstegemiseks ja 
eemaldamiseks võetud meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24) Veebimajutusteenuse pakkujate 
terroristlikku sisu käsitlevate põhimõtete 
läbipaistvus on äärmiselt tähtis, et 
parandada nende vastutust kasutajate ees ja 
suurendada kodanike usaldust digitaalse 
ühtse turu vastu. Veebimajutusteenuse 
pakkuja peaks igal aastal avaldama 
läbipaistvusaruande, mis sisaldab sisulist 
teavet terroristliku sisu avastamiseks, 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
võetud meetmete kohta.

24) Veebimajutusteenuse pakkujate 
terroristlikku sisu käsitlevate põhimõtete 
läbipaistvus on äärmiselt tähtis, et 
parandada nende vastutust kasutajate ees ja 
suurendada kodanike usaldust digitaalse 
ühtse turu vastu. Veebimajutusteenuse 
pakkuja, kellel on terroristliku sisuga 
kokkupuude, peaks igal aastal avaldama 
läbipaistvusaruande, mis sisaldab sisulist 
teavet terroristliku sisu avastamiseks, 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
võetud meetmete kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 189
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24) Veebimajutusteenuse pakkujate 
terroristlikku sisu käsitlevate põhimõtete 
läbipaistvus on äärmiselt tähtis, et 
parandada nende vastutust kasutajate ees ja 
suurendada kodanike usaldust digitaalse 
ühtse turu vastu. Veebimajutusteenuse 
pakkuja peaks igal aastal avaldama 
läbipaistvusaruande, mis sisaldab sisulist 
teavet terroristliku sisu avastamiseks, 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
võetud meetmete kohta.

24) Veebimajutusteenuse pakkujate 
ebaseaduslikku terroristlikku sisu 
käsitlevate põhimõtete läbipaistvus on 
äärmiselt tähtis, et parandada nende 
vastutust kasutajate ees ja suurendada 
kodanike usaldust digitaalse ühtse turu 
vastu. Veebimajutusteenuse pakkuja peaks 
igal aastal avaldama läbipaistvusaruande, 
mis sisaldab sisulist teavet ebaseadusliku 
terroristliku sisu avastamiseks, 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
võetud meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24 a) Sisuteenuse pakkujatel, kelle sisu 
on eemaldamiskorralduse alusel 
eemaldatud, peaks olema Euroopa Liidu 
lepingu artikli 19 ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikli 47 kohane õigus 
tõhusale õiguskaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Eva Joly
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25) Kaebuste lahendamise menetlused 
on vajalik kaitsemeede sõna- ja 
teabevabadusega kaitstud infosisu eksliku 
kõrvaldamise eest. Seepärast peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad sisse 
seadma kasutajasõbralikud kaebuste 
esitamise mehhanismid ja tagama, et 
kaebustega tegeletakse kiiresti ja 
sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti 
läbipaistvalt. Kohustus, et 
veebimajutusteenuse pakkuja peab 
taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei 
mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja 
võimalust tagada oma tingimuste täitmine 
muudel alustel.

25) Kaebuste lahendamise menetlused 
on vajalik kaitsemeede sõna- ja 
teabevabadusega kaitstud infosisu eksliku 
kõrvaldamise eest. Seepärast peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad sisse 
seadma kasutajasõbralikud kaebuste 
esitamise mehhanismid ja tagama, et 
kaebustega tegeletakse kiiresti ja 
sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti 
läbipaistvalt. Kohustus, et 
veebimajutusteenuse pakkuja peab 
taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei 
mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja 
võimalust tagada oma tingimuste täitmine 
muudel alustel. Samuti peaksid 
liikmesriigid tagama, et 
veebimajutusteenuse pakkujad ja 
sisuteenuse pakkujad saaksid 
tulemuslikult kasutada oma õigust 
pöörduda kohtusse. Lisaks peaks 
sisuteenuse pakkujatel, kelle sisu on 
eemaldamiskorralduse alusel eemaldatud, 
olema Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artikli 47 kohane õigus tõhusale 
õiguskaitsele. Riigi tasandil tuleks luua 
tõhusad kaebemehhanismid tagamaks, et 
pooltel, kelle suhtes pädev õigusasutus on 
väljastanud eemaldamiskorralduse, oleks 
õigus pöörduda kaebusega õigusasutuse 
poole. Kaebuse esitamine ei piira 
pädevuse jagunemist riiklikes 
kohtusüsteemides.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25) Kaebuste lahendamise menetlused 
on vajalik kaitsemeede sõna- ja 
teabevabadusega kaitstud infosisu eksliku 
kõrvaldamise eest. Seepärast peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad sisse 
seadma kasutajasõbralikud kaebuste 
esitamise mehhanismid ja tagama, et 
kaebustega tegeletakse kiiresti ja 
sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti 
läbipaistvalt. Kohustus, et 
veebimajutusteenuse pakkuja peab 
taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei 
mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja 
võimalust tagada oma tingimuste täitmine 
muudel alustel.

25) Kaebuste lahendamise menetlused 
on vajalik kaitsemeede sõna- ja 
teabevabadusega kaitstud infosisu eksliku 
kõrvaldamise eest. Seepärast peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad sisse 
seadma kasutajasõbralikud kaebuste 
esitamise mehhanismid ja tagama, et 
kaebustega tegeletakse kiiresti ja 
sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti 
läbipaistvalt.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25) Kaebuste lahendamise menetlused 
on vajalik kaitsemeede sõna- ja 
teabevabadusega kaitstud infosisu eksliku 
kõrvaldamise eest. Seepärast peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad sisse 
seadma kasutajasõbralikud kaebuste 
esitamise mehhanismid ja tagama, et 
kaebustega tegeletakse kiiresti ja 
sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti 
läbipaistvalt. Kohustus, et 
veebimajutusteenuse pakkuja peab 
taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei 
mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja 
võimalust tagada oma tingimuste täitmine 
muudel alustel.

25) Kaebuste lahendamise menetlused 
on vajalik kaitsemeede sõna- ja 
teabevabadusega kaitstud infosisu eksliku 
kõrvaldamise eest. Seepärast peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad sisse 
seadma kasutajasõbralikud kaebuste 
esitamise mehhanismid ja tagama, et 
kaebustega tegeletakse kiiresti ja 
sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti 
läbipaistvalt. Kohustus, et 
veebimajutusteenuse pakkuja peab 
taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei 
mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja 
võimalust tagada oma tingimuste täitmine 
muudel alustel. Veebimajutusteenuse 
pakkujatel peaks olema juurdepääs 
tõhusatele kaebe- ja 
õiguskaitsemehhanismidele liikmesriikide 
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õigusasutustes.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25) Kaebuste lahendamise menetlused 
on vajalik kaitsemeede sõna- ja 
teabevabadusega kaitstud infosisu eksliku 
kõrvaldamise eest. Seepärast peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad sisse 
seadma kasutajasõbralikud kaebuste 
esitamise mehhanismid ja tagama, et 
kaebustega tegeletakse kiiresti ja 
sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti 
läbipaistvalt. Kohustus, et 
veebimajutusteenuse pakkuja peab 
taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei 
mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja 
võimalust tagada oma tingimuste täitmine 
muudel alustel.

25) Kaebuste lahendamise menetlused 
on vajalik kaitsemeede sõna- ja 
teabevabadusega ning teabe saamise ja 
andmise vabadusega kaitstud infosisu 
eksliku kõrvaldamise eest. Seepärast 
peaksid veebimajutusteenuse pakkujad 
sisse seadma kasutajasõbralikud kaebuste 
esitamise mehhanismid ja tagama, et 
kaebustega tegeletakse kiiresti ja 
sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti 
läbipaistvalt. Kohustus, et 
veebimajutusteenuse pakkuja peab 
taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei 
mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja 
võimalust tagada oma tingimuste täitmine.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26) Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 
kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud 
saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel 
nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või 
juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel 
eesmärgil peaks veebimajutusteenuse 

26) Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 
kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud 
saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel 
nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või 
juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel 
eesmärgil peaks veebimajutusteenuse 
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pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavaks sisulise teabe, et 
sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus 
vaidlustada. Selleks ei ole ilmtingimata 
vaja sisuteenuse pakkujale teadet saata. 
Olenevalt asjaoludest võib majutusteenuse 
pakkuja asendada terroristlikuks peetava 
sisu sõnumiga selle kohta, et sisu on 
eemaldatud või juurdepääs sellele 
blokeeritud kooskõlas käesoleva 
määrusega. Täiendavat teavet põhjuste, 
aga ka sisuteenuse pakkuja võimaluste 
kohta see otsus vaidlustada tuleks anda 
vastavasisulise taotluse korral. Kui 
pädevad asutused otsustavad, et avaliku 
julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa 
arvatud seoses uurimisega, oleks sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise kohta käiva teabe esitamine 
otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või 
kahjulik, peaksid nad teavitama 
veebimajutusteenuse pakkujat.

pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavaks sisulise teabe, et 
sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus 
vaidlustada. Kui pädevad asutused 
otsustavad, et avaliku julgeolekuga seotud 
põhjustel, kaasa arvatud seoses uurimisega, 
oleks sisu eemaldamise või sellele 
juurdepääsu blokeerimise kohta käiva 
teabe esitamine otse sisuteenuse pakkujale 
kahjulik, peaksid nad teavitama 
veebimajutusteenuse pakkujat.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26) Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 
kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud 
saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel 
nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või 
juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel 
eesmärgil peaks veebimajutusteenuse 
pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavaks sisulise teabe, et 
sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus 
vaidlustada. Selleks ei ole ilmtingimata 
vaja sisuteenuse pakkujale teadet saata. 
Olenevalt asjaoludest võib majutusteenuse 
pakkuja asendada terroristlikuks peetava 

26) Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 
kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud 
saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel 
nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või 
juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel 
eesmärgil peaks veebimajutusteenuse 
pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavaks sisulise teabe, et 
sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus 
vaidlustada. Olenevalt asjaoludest võib 
majutusteenuse pakkuja asendada 
terroristlikuks peetava sisu sõnumiga selle 
kohta, et sisu on eemaldatud või juurdepääs 
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sisu sõnumiga selle kohta, et sisu on 
eemaldatud või juurdepääs sellele 
blokeeritud kooskõlas käesoleva 
määrusega. Täiendavat teavet põhjuste, aga 
ka sisuteenuse pakkuja võimaluste kohta 
see otsus vaidlustada tuleks anda 
vastavasisulise taotluse korral. Kui 
pädevad asutused otsustavad, et avaliku 
julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa 
arvatud seoses uurimisega, oleks sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise kohta käiva teabe esitamine 
otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või 
kahjulik, peaksid nad teavitama 
veebimajutusteenuse pakkujat.

sellele blokeeritud kooskõlas käesoleva 
määrusega. Täiendavat teavet põhjuste, aga 
ka sisuteenuse pakkuja võimaluste kohta 
see otsus vaidlustada tuleks anda alati, 
ilma et selleks oleks vaja esitada 
vastavasisulist taotlust.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26) Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 
kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud 
saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel 
nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või 
juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel 
eesmärgil peaks veebimajutusteenuse 
pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavaks sisulise teabe, et 
sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus 
vaidlustada. Selleks ei ole ilmtingimata 
vaja sisuteenuse pakkujale teadet saata. 
Olenevalt asjaoludest võib majutusteenuse 
pakkuja asendada terroristlikuks peetava 
sisu sõnumiga selle kohta, et sisu on 
eemaldatud või juurdepääs sellele 
blokeeritud kooskõlas käesoleva 
määrusega. Täiendavat teavet põhjuste, 
aga ka sisuteenuse pakkuja võimaluste 
kohta see otsus vaidlustada tuleks anda 
vastavasisulise taotluse korral. Kui 

26) Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 
kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud 
saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel 
nende üleslaaditud sisu on eemaldatud. 
Sellel eesmärgil peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja tegema 
sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks 
sisulise teabe, et sisuteenuse pakkujal oleks 
võimalik otsus vaidlustada. Tavaliselt on 
vaja selleks sisuteenuse pakkujale selge 
teade saata. Erandlike asjaolude korral 
võib majutusteenuse pakkuja asendada 
ebaseaduslikuks terroristlikuks peetava 
sisu kõigepealt sõnumiga selle kohta, et 
sisu on eemaldatud kooskõlas käesoleva 
määrusega. Täiendavat teavet eemaldamise 
põhjuste kohta, millele on lisatud 
eemaldamiskorralduse koopia ja teave 
sisuteenuse pakkuja võimaluste kohta see 
otsus kohtus vaidlustada, tuleks anda 
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pädevad asutused otsustavad, et avaliku 
julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa 
arvatud seoses uurimisega, oleks sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise kohta käiva teabe esitamine 
otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või 
kahjulik, peaksid nad teavitama 
veebimajutusteenuse pakkujat.

teates. Kui pädevad asutused otsustavad, et 
avaliku julgeolekuga seotud põhjustel, 
kaasa arvatud seoses uurimisega, kui see 
on proportsionaalne ja vajalik, oleks sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise kohta käiva teabe esitamine 
otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või 
kahjulik, peaksid nad teavitama 
veebimajutusteenuse pakkujat.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26) Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 
kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud 
saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel 
nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või 
juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel 
eesmärgil peaks veebimajutusteenuse 
pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavaks sisulise teabe, et 
sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus 
vaidlustada. Selleks ei ole ilmtingimata 
vaja sisuteenuse pakkujale teadet saata. 
Olenevalt asjaoludest võib majutusteenuse 
pakkuja asendada terroristlikuks peetava 
sisu sõnumiga selle kohta, et sisu on 
eemaldatud või juurdepääs sellele 
blokeeritud kooskõlas käesoleva 
määrusega. Täiendavat teavet põhjuste, 
aga ka sisuteenuse pakkuja võimaluste 
kohta see otsus vaidlustada tuleks anda 
vastavasisulise taotluse korral. Kui 
pädevad asutused otsustavad, et avaliku 
julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa 
arvatud seoses uurimisega, oleks sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise kohta käiva teabe esitamine 
otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või 

26) Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 
kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud 
saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel 
nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või 
juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel 
eesmärgil peaks veebimajutusteenuse 
pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavaks sisulise teabe, et 
sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus 
vaidlustada. Selleks ei ole ilmtingimata 
vaja sisuteenuse pakkujale teadet saata. 
Olenevalt asjaoludest võib majutusteenuse 
pakkuja asendada terroristlikuks peetava 
sisu sõnumiga selle kohta, et sisu on 
eemaldatud või juurdepääs sellele 
blokeeritud kooskõlas käesoleva 
määrusega. Täiendavat teavet eemaldamise 
põhjuste kohta, millele on lisatud 
eemaldamiskorralduse koopia ja teave 
sisuteenuse pakkuja võimaluste kohta see 
otsus vaidlustada, tuleks anda 
vastavasisulise taotluse korral. Kui 
pädevad asutused otsustavad, et avaliku 
julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa 
arvatud seoses uurimisega, oleks sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
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kahjulik, peaksid nad teavitama 
veebimajutusteenuse pakkujat.

blokeerimise kohta käiva teabe esitamine 
otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või 
kahjulik, peaksid nad teavitama 
veebimajutusteenuse pakkujat.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26) Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 
kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud 
saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel 
nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või 
juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel 
eesmärgil peaks veebimajutusteenuse 
pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavaks sisulise teabe, et 
sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus 
vaidlustada. Selleks ei ole ilmtingimata 
vaja sisuteenuse pakkujale teadet saata. 
Olenevalt asjaoludest võib majutusteenuse 
pakkuja asendada terroristlikuks peetava 
sisu sõnumiga selle kohta, et sisu on 
eemaldatud või juurdepääs sellele 
blokeeritud kooskõlas käesoleva 
määrusega. Täiendavat teavet põhjuste, aga 
ka sisuteenuse pakkuja võimaluste kohta 
see otsus vaidlustada tuleks anda 
vastavasisulise taotluse korral. Kui 
pädevad asutused otsustavad, et avaliku 
julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa 
arvatud seoses uurimisega, oleks sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise kohta käiva teabe esitamine 
otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või 
kahjulik, peaksid nad teavitama 
veebimajutusteenuse pakkujat.

26) Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 
kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud 
saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel 
nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või 
juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel 
eesmärgil peaks veebimajutusteenuse 
pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavaks sisulise teabe, et 
sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus 
vaidlustada. Olenevalt asjaoludest võib 
majutusteenuse pakkuja asendada 
terroristlikuks peetava sisu sõnumiga selle 
kohta, et sisu on eemaldatud või juurdepääs 
sellele blokeeritud kooskõlas käesoleva 
määrusega. Täiendavat teavet põhjuste, aga 
ka sisuteenuse pakkuja võimaluste kohta 
see otsus vaidlustada tuleks anda 
vastavasisulise taotluse korral. Kui 
pädevad asutused otsustavad, et avaliku 
julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa 
arvatud seoses uurimisega, oleks sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise kohta käiva teabe esitamine 
otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või 
kahjulik, peaksid nad teavitama 
veebimajutusteenuse pakkujat.

Or. en
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Muudatusettepanek 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27) Kui pädevad asutused teevad 
veebimajutusteenuse pakkujatele 
eemaldamiskorraldusi või saadavad 
esildisi, peaksid nad jagama teavet, 
koordineerima ja tegema koostööd 
omavahel ja vajaduse korral ka Europoliga, 
et vältida topelttööd ja võimalikku 
sekkumist uurimistesse. Käesoleva 
määruse sätete rakendamisel võiks Europol 
pakkuda toetust kooskõlas oma praeguste 
volituste ja kehtiva õigusraamistikuga.

27) Enne kui pädevad asutused teevad 
veebimajutusteenuse pakkujatele 
eemaldamiskorraldusi või siis, kui nad 
saadavad esildisi, peaksid nad jagama 
teavet, koordineerima ja tegema koostööd 
omavahel ja vajaduse korral ka Europoliga, 
et vältida topelttööd ja võimalikku 
sekkumist uurimistesse. 
Eemaldamiskorralduse otsust tehes peaks 
pädev asutus võtma nõuetekohaselt 
arvesse mis tahes teateid uurimistesse 
sekkumiste kohta (nn dekonfliktimine). 
Kui pädevat asutust teavitatakse 
olemasolevast eemaldamiskorraldusest, 
mille on teinud teise liikmesriigi pädev 
asutus, peaks ta hoiduma topeltkorralduse 
tegemisest. Käesoleva määruse sätete 
rakendamisel võiks Europol pakkuda 
toetust kooskõlas oma praeguste volituste 
ja kehtiva õigusraamistikuga.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27) Kui pädevad asutused teevad 
veebimajutusteenuse pakkujatele 
eemaldamiskorraldusi või saadavad 
esildisi, peaksid nad jagama teavet, 
koordineerima ja tegema koostööd 
omavahel ja vajaduse korral ka Europoliga, 

27) Kui pädevad asutused teevad 
veebimajutusteenuse pakkujatele 
eemaldamiskorraldusi, peaksid nad jagama 
teavet, koordineerima ja tegema koostööd 
omavahel ja vajaduse korral ka Europoliga, 
et vältida topelttööd ja võimalikku 
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et vältida topelttööd ja võimalikku 
sekkumist uurimistesse. Käesoleva 
määruse sätete rakendamisel võiks 
Europol pakkuda toetust kooskõlas oma 
praeguste volituste ja kehtiva 
õigusraamistikuga.

sekkumist uurimistesse.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27) Kui pädevad asutused teevad 
veebimajutusteenuse pakkujatele 
eemaldamiskorraldusi või saadavad 
esildisi, peaksid nad jagama teavet, 
koordineerima ja tegema koostööd 
omavahel ja vajaduse korral ka Europoliga, 
et vältida topelttööd ja võimalikku 
sekkumist uurimistesse. Käesoleva 
määruse sätete rakendamisel võiks 
Europol pakkuda toetust kooskõlas oma 
praeguste volituste ja kehtiva 
õigusraamistikuga.

27) Kui pädevad asutused teevad 
veebimajutusteenuse pakkujatele 
eemaldamiskorraldusi, peaksid nad jagama 
teavet, koordineerima ja tegema koostööd 
omavahel ja vajaduse korral ka Europoliga, 
et vältida topelttööd ja võimalikku 
sekkumist uurimistesse.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27) Kui pädevad asutused teevad 
veebimajutusteenuse pakkujatele 
eemaldamiskorraldusi või saadavad 
esildisi, peaksid nad jagama teavet, 
koordineerima ja tegema koostööd 

27) Enne kui pädevad asutused teevad 
veebimajutusteenuse pakkujatele 
eemaldamiskorraldusi või saadavad 
esildisi, peaksid nad jagama teavet, 
koordineerima ja tegema koostööd 
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omavahel ja vajaduse korral ka Europoliga, 
et vältida topelttööd ja võimalikku 
sekkumist uurimistesse. Käesoleva 
määruse sätete rakendamisel võiks Europol 
pakkuda toetust kooskõlas oma praeguste 
volituste ja kehtiva õigusraamistikuga.

omavahel ja vajaduse korral ka Europoliga, 
et vältida topelttööd ja võimalikku 
sekkumist uurimistesse. Käesoleva 
määruse sätete rakendamisel võiks Europol 
pakkuda toetust kooskõlas oma praeguste 
volituste ja kehtiva õigusraamistikuga.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27) Kui pädevad asutused teevad 
veebimajutusteenuse pakkujatele 
eemaldamiskorraldusi või saadavad 
esildisi, peaksid nad jagama teavet, 
koordineerima ja tegema koostööd 
omavahel ja vajaduse korral ka Europoliga, 
et vältida topelttööd ja võimalikku 
sekkumist uurimistesse. Käesoleva 
määruse sätete rakendamisel võiks Europol 
pakkuda toetust kooskõlas oma praeguste 
volituste ja kehtiva õigusraamistikuga.

27) Kui pädevad asutused teevad 
veebimajutusteenuse pakkujatele 
eemaldamiskorraldusi, peaksid nad jagama 
teavet, koordineerima ja tegema koostööd 
omavahel ja vajaduse korral ka Europoliga, 
et vältida topelttööd ja võimalikku 
sekkumist uurimistesse. Käesoleva 
määruse sätete rakendamisel võiks Europol 
pakkuda toetust kooskõlas oma praeguste 
volituste ja kehtiva õigusraamistikuga.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28) Ennetavate meetmete tulemusliku 
ja piisavalt sidusa rakendamise 
tagamiseks peaksid liikmesriikide pädevad 
asutused jagama üksteisega teavet 
arutelude kohta, mida nad peavad 
veebimajutusteenuse pakkujatega 

28) Liikmesriikide pädevad asutused 
peaksid jagama üksteisega teavet, et teha 
oma vastavas jurisdiktsioonis 
eemaldamiskorraldus. Koostööd tuleb teha 
ka karistusi käsitlevate õigusnormide 
vastuvõtmise ning karistuste rakendamise 
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konkreetsete ennetavate meetmete 
kindlaksmääramise, rakendamise ja 
hindamise üle. Samalaadset koostööd 
tuleb teha ka karistusi käsitlevate 
õigusnormide vastuvõtmise ning karistuste 
rakendamise ja nende täitmise tagamise 
vallas.

ja nende täitmise tagamise vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28) Ennetavate meetmete tulemusliku 
ja piisavalt sidusa rakendamise tagamiseks 
peaksid liikmesriikide pädevad asutused 
jagama üksteisega teavet arutelude kohta, 
mida nad peavad veebimajutusteenuse 
pakkujatega konkreetsete ennetavate 
meetmete kindlaksmääramise, 
rakendamise ja hindamise üle. 
Samalaadset koostööd tuleb teha ka 
karistusi käsitlevate õigusnormide 
vastuvõtmise ning karistuste rakendamise 
ja nende täitmise tagamise vallas.

28) Karistusi käsitlevate eeskirjade 
tulemusliku ja piisavalt sidusa 
vastuvõtmise ning nende rakendamise ja 
täitmise tagamiseks peaksid liikmesriikide 
pädevad asutused jagama üksteisega teavet 
arutelude kohta, mida nad peavad 
veebimajutusteenuse pakkujatega.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28) Ennetavate meetmete tulemusliku 
ja piisavalt sidusa rakendamise tagamiseks 
peaksid liikmesriikide pädevad asutused 
jagama üksteisega teavet arutelude kohta, 

28) Veebimajutusteenuse pakkujate 
poolse meetmete tulemusliku ja piisavalt 
sidusa rakendamise tagamiseks peaksid 
liikmesriikide pädevad asutused jagama 
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mida nad peavad veebimajutusteenuse 
pakkujatega konkreetsete ennetavate 
meetmete kindlaksmääramise, rakendamise 
ja hindamise üle. Samalaadset koostööd 
tuleb teha ka karistusi käsitlevate 
õigusnormide vastuvõtmise ning karistuste 
rakendamise ja nende täitmise tagamise 
vallas.

üksteisega teavet arutelude kohta, mida nad 
peavad veebimajutusteenuse pakkujatega 
eemaldamiskorralduste ja konkreetsete 
täiendavate meetmete kindlaksmääramise, 
rakendamise ja hindamise üle. Koostööd 
tuleb teha ka karistusi käsitlevate 
õigusnormide vastuvõtmise ning karistuste 
rakendamise ja nende täitmise tagamise 
vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28) Ennetavate meetmete tulemusliku 
ja piisavalt sidusa rakendamise tagamiseks 
peaksid liikmesriikide pädevad asutused 
jagama üksteisega teavet arutelude kohta, 
mida nad peavad veebimajutusteenuse 
pakkujatega konkreetsete ennetavate 
meetmete kindlaksmääramise, rakendamise 
ja hindamise üle. Samalaadset koostööd 
tuleb teha ka karistusi käsitlevate 
õigusnormide vastuvõtmise ning karistuste 
rakendamise ja nende täitmise tagamise 
vallas.

28) Ennetavate meetmete tulemusliku 
ja piisavalt sidusa rakendamise tagamiseks 
peaksid liikmesriikide pädevad asutused 
jagama üksteisega teavet arutelude kohta, 
mida nad peavad veebimajutusteenuse 
pakkujatega konkreetsete ennetavate 
meetmete kindlaksmääramise, rakendamise 
ja hindamise üle, ning tegema sellega 
seoses omavahel koostööd. Samalaadset 
koostööd tuleb teha ka karistusi käsitlevate 
õigusnormide vastuvõtmise ning karistuste 
rakendamise ja nende täitmise tagamise 
vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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29) On äärmiselt oluline, et karistuste 
kehtestamise eest vastutava liikmesriigi 
pädev asutus oleks täielikult teadlik 
eemaldamiskorralduste ja esildiste 
tegemisest ja sellele järgnevast 
teabevahetusest veebimajutusteenuse 
pakkuja ja asjaomase pädeva asutuse 
vahel. Selle eesmärgi saavutamiseks 
peaksid liikmesriigid tagama asjakohaste 
sidekanalite ja -mehhanismide olemasolu, 
et nende kaudu saaks asjakohast teavet 
õigeaegselt jagada.

29) Selle eesmärgi saavutamiseks 
peaksid liikmesriigid tagama asjakohaste 
sidekanalite ja -mehhanismide olemasolu, 
et nende kaudu saaks asjakohast teavet 
õigeaegselt jagada.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Michał Boni

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

29) On äärmiselt oluline, et karistuste 
kehtestamise eest vastutava liikmesriigi 
pädev asutus oleks täielikult teadlik 
eemaldamiskorralduste ja esildiste 
tegemisest ja sellele järgnevast 
teabevahetusest veebimajutusteenuse 
pakkuja ja asjaomase pädeva asutuse 
vahel. Selle eesmärgi saavutamiseks 
peaksid liikmesriigid tagama asjakohaste 
sidekanalite ja -mehhanismide olemasolu, 
et nende kaudu saaks asjakohast teavet 
õigeaegselt jagada.

29) On äärmiselt oluline, et karistuste 
kehtestamise eest vastutava liikmesriigi 
pädev asutus oleks täielikult teadlik 
eemaldamiskorralduste ja esildiste 
tegemisest ja sellele järgnevast 
teabevahetusest veebimajutusteenuse 
pakkuja ja teiste liikmesriikide asjaomaste 
pädevate asutuste vahel. Selle eesmärgi 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid 
tagama asjakohaste sidekanalite ja -
mehhanismide olemasolu, et nende kaudu 
saaks asjakohast teavet õigeaegselt jagada.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

29) On äärmiselt oluline, et karistuste 
kehtestamise eest vastutava liikmesriigi 
pädev asutus oleks täielikult teadlik 
eemaldamiskorralduste ja esildiste 
tegemisest ja sellele järgnevast 
teabevahetusest veebimajutusteenuse 
pakkuja ja asjaomase pädeva asutuse vahel. 
Selle eesmärgi saavutamiseks peaksid 
liikmesriigid tagama asjakohaste 
sidekanalite ja -mehhanismide olemasolu, 
et nende kaudu saaks asjakohast teavet 
õigeaegselt jagada.

29) On äärmiselt oluline, et karistuste 
kehtestamise eest vastutava liikmesriigi 
pädev asutus oleks täielikult teadlik 
eemaldamiskorralduste tegemisest ja 
sellele järgnevast teabevahetusest 
veebimajutusteenuse pakkuja ja asjaomase 
pädeva asutuse vahel. Selle eesmärgi 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid 
tagama asjakohaste ja turvaliste 
sidekanalite ja -mehhanismide olemasolu, 
et nende kaudu saaks asjakohast teavet 
õigeaegselt jagada.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

29) On äärmiselt oluline, et karistuste 
kehtestamise eest vastutava liikmesriigi 
pädev asutus oleks täielikult teadlik 
eemaldamiskorralduste ja esildiste 
tegemisest ja sellele järgnevast 
teabevahetusest veebimajutusteenuse 
pakkuja ja asjaomase pädeva asutuse vahel. 
Selle eesmärgi saavutamiseks peaksid 
liikmesriigid tagama asjakohaste 
sidekanalite ja -mehhanismide olemasolu, 
et nende kaudu saaks asjakohast teavet 
õigeaegselt jagada.

29) On äärmiselt oluline, et karistuste 
kehtestamise eest vastutava liikmesriigi 
pädev asutus oleks täielikult teadlik 
eemaldamiskorralduste tegemisest ja 
sellele järgnevast teabevahetusest 
veebimajutusteenuse pakkuja ja asjaomase 
pädeva asutuse vahel. Selle eesmärgi 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid 
tagama asjakohaste sidekanalite ja -
mehhanismide olemasolu, et nende kaudu 
saaks asjakohast teavet õigeaegselt jagada.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30) Hõlbustamaks sujuvat 
teabevahetust pädevate asutuste vahel, aga 
ka veebimajutusteenuse pakkujatega, ning 
vältimaks topelttööd, võivad liikmesriigid 
kasutada Europoli välja töötatud 
vahendeid, näiteks praegu kasutusel olevat 
veebisisust teavitamise haldamise 
rakendust (IRMa) või tulevasi vahendeid.

30) Hõlbustamaks sujuvat 
teabevahetust pädevate asutuste vahel, aga 
ka veebimajutusteenuse pakkujatega, ning 
vältimaks topelttööd, julgustatakse 
liikmesriike kasutama Europoli välja 
töötatud vahendeid, näiteks praegu 
kasutusel olevat veebisisust teavitamise 
haldamise rakendust (IRMa) või tulevasi 
vahendeid. Europolile tuleks anda 
vajalikud rahalised vahendid ja 
inimressursid, et arendada neid vahendeid 
eesmärgiga toetada liikmesriike käesoleva 
määruse rakendamisel, ning täiustada 
neid, et parandada esildiste standardimist 
ja tugevdada eemaldamiskorralduste 
kooskõlastamist ELi tasandil, jätkates 
samas eksperditoe ja nõustamise 
pakkumist nii liikmesriikidele kui ka 
veebimajutusteenuse pakkujatele.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30) Hõlbustamaks sujuvat 
teabevahetust pädevate asutuste vahel, aga 
ka veebimajutusteenuse pakkujatega, ning 
vältimaks topelttööd, võivad liikmesriigid 
kasutada Europoli välja töötatud 
vahendeid, näiteks praegu kasutusel 
olevat veebisisust teavitamise haldamise 
rakendust (IRMa) või tulevasi vahendeid.

30) Hõlbustamaks sujuvat 
teabevahetust pädevate asutuste vahel, aga 
ka veebimajutusteenuse pakkujatega, ning 
vältimaks topelttööd, võivad liikmesriigid 
kasutada Europoli või Eurojusti välja 
töötatud vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 215
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Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31) Arvestades, et teatava terroristliku 
sisu tagajärjed võivad olla eriti tõsised, 
peaks veebimajutusteenuse pakkuja 
viivitamata teavitama asjaomase 
liikmesriigi ametiasutusi või selle riigi 
pädevaid asutusi, kus ta asub või kus tal on 
esindaja, kui temani jõuab teave terroriakti 
kohta käivast tõendusmaterjalist. 
Proportsionaalsuse tagamise huvides peaks 
see kohustus kehtima vaid selliste 
terroriaktide puhul, mis on määratletud 
direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõikes 1. 
Teavitamiskohustus ei tähenda, et 
veebimajutusteenuse pakkujatel oleks 
kohustus selliseid tõendusmaterjale 
aktiivselt otsida. Asjaomane liikmesriik on 
liikmesriik, kelle jurisdiktsiooni alla 
terroriaktide uurimine ja nende eest 
süüdistuse esitamine kuulub vastavalt 
direktiivile (EL) 2017/541, lähtudes 
õigusrikkuja või õigusrikkumise võimaliku 
ohvri kodakondsusest või terroriakti 
sihtkohast. Kahtluse korral võib 
veebimajutusteenuse pakkuja edastada 
teabe Europolile, kes peaks võtma edasisi 
meetmeid vastavalt oma volitustele ning 
muu hulgas edastama teabe liikmesriikide 
asjaomastele ametiasutustele.

31) Arvestades, et teatava terroristliku 
sisu tagajärjed võivad olla eriti tõsised, 
peaks veebimajutusteenuse pakkuja 
viivitamata teavitama asjaomase 
liikmesriigi ametiasutusi või selle riigi 
pädevaid asutusi, kus ta asub või kus tal on 
esindaja, kui temani jõuab teave terroriakti 
kohta käivast tõendusmaterjalist. 
Proportsionaalsuse tagamise huvides peaks 
see kohustus kehtima vaid selliste 
terroriaktide puhul, mis on määratletud 
direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõikes 1. 
Teavitamiskohustus ei tähenda, et 
veebimajutusteenuse pakkujatel oleks 
kohustus selliseid tõendusmaterjale 
aktiivselt otsida. Asjaomane liikmesriik on 
liikmesriik, kelle jurisdiktsiooni alla 
terroriaktide uurimine ja nende eest 
süüdistuse esitamine kuulub vastavalt 
direktiivile (EL) 2017/541, lähtudes 
õigusrikkuja või õigusrikkumise võimaliku 
ohvri kodakondsusest või terroriakti 
sihtkohast.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32) Liikmesriikide pädevatel asutustel välja jäetud
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peaks olema lubatud kasutada sellist 
teavet liikmesriigi või liidu õiguse kohaste 
uurimistoimingute jaoks, kaasa arvatud 
Euroopa andmeesitamismääruse 
tegemiseks vastavalt määrusele, mis 
käsitleb Euroopa andmeesitamismäärust 
ja Euroopa andmesäilitamismäärust 
elektrooniliste tõendite hankimiseks 
kriminaalasjades14.
_________________
14 COM(2018) 225 (lõplik).

Or. en

Muudatusettepanek 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32) Liikmesriikide pädevatel asutustel 
peaks olema lubatud kasutada sellist 
teavet liikmesriigi või liidu õiguse kohaste 
uurimistoimingute jaoks, kaasa arvatud 
Euroopa andmeesitamismääruse 
tegemiseks vastavalt määrusele, mis 
käsitleb Euroopa andmeesitamismäärust 
ja Euroopa andmesäilitamismäärust 
elektrooniliste tõendite hankimiseks 
kriminaalasjades14.

välja jäetud

_________________
14 COM(2018) 225 (lõplik).

Or. en

Muudatusettepanek 218
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32) Liikmesriikide pädevatel asutustel 
peaks olema lubatud kasutada sellist teavet 
liikmesriigi või liidu õiguse kohaste 
uurimistoimingute jaoks, kaasa arvatud 
Euroopa andmeesitamismääruse 
tegemiseks vastavalt määrusele, mis 
käsitleb Euroopa andmeesitamismäärust 
ja Euroopa andmesäilitamismäärust 
elektrooniliste tõendite hankimiseks 
kriminaalasjades14.

32) Liikmesriikide pädevatel asutustel 
peaks olema lubatud kasutada sellist teavet 
liikmesriigi või liidu õiguse kohaste 
uurimistoimingute jaoks.

_________________
14 COM(2018) 225 (lõplik).

Or. en

Selgitus

Elektroonilisi tõendeid käsitleva ettepaneku kohta ei ole veel mingit kokkulepet.

Muudatusettepanek 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33) Nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka liikmesriigid peaksid looma 
kontaktpunktid, et hõlbustada 
eemaldamiskorralduste ja esildiste kiiret 
menetlemist. Erinevalt esindajast täidab 
kontaktpunkt korralduslikke eesmärke. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkti peaksid moodustama mis 
tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil 
saab elektrooniliselt esitada 
eemaldamiskorraldusi ja esildisi, ning 
nende kiireks töötlemiseks vajalikud 
tehnilised vahendid ja inimressursid. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning 
veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus 
nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, 

33) Nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka liikmesriigid peaksid looma 
kontaktpunktid, et hõlbustada 
eemaldamiskorralduste ja esildiste kiiret 
menetlemist. Erinevalt esindajast täidab 
kontaktpunkt korralduslikke eesmärke. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkti peaksid moodustama mis 
tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil 
saab elektrooniliselt esitada 
eemaldamiskorraldusi ja esildisi, ning 
nende kiireks töötlemiseks vajalikud 
tehnilised vahendid ja inimressursid. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning 
veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus 
nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, 
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kui see suudab täita käesolevas määruses 
sätestatud ülesandeid. Selleks, et 
terroristlik sisu eemaldataks või juurdepääs 
sellele blokeeritaks ühe tunni jooksul 
pärast eemaldamiskorralduse saamist, peab 
veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et 
kontaktpunkt on kättesaadav seitse päeva 
nädalas ööpäev läbi. Teave kontaktpunkti 
kohta peaks sisaldama teavet selle kohta, 
mis keeles saab kontaktpunkti poole 
pöörduda. Hõlbustamaks teabevahetust 
veebimajutusteenuse pakkujate ja pädevate 
asutuste vahel, kutsutakse 
veebimajutusteenuse pakkujaid üles 
võimaldama suhtlust ühes liidu ametlikest 
keeltest, milles on kättesaadavad nende 
teenuse tingimused.

kui see suudab täita käesolevas määruses 
sätestatud ülesandeid. Selleks, et 
terroristlik sisu eemaldataks või juurdepääs 
sellele blokeeritaks ühe tunni jooksul 
pärast eemaldamiskorralduse saamist, peab 
veebimajutusteenuse pakkuja, kellel on 
olnud kokkupuude terroristliku sisuga, 
tagama, et kontaktpunkt on kättesaadav 
seitse päeva nädalas ööpäev läbi. Teave 
kontaktpunkti kohta peaks sisaldama teavet 
selle kohta, mis keeles saab kontaktpunkti 
poole pöörduda. Hõlbustamaks 
teabevahetust veebimajutusteenuse 
pakkujate ja pädevate asutuste vahel, 
kutsutakse veebimajutusteenuse pakkujaid 
üles võimaldama suhtlust ühes liidu 
ametlikest keeltest, milles on kättesaadavad 
nende teenuse tingimused. 
Veebimajutusteenuse pakkujad peaksid 
looma kontaktpunkti niipea, kui nad 
sellisest sisust teada saavad, hiljemalt ja 
põhjendamatu viivituseta pärast esimese 
eemaldamiskorralduse saamist.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33) Nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka liikmesriigid peaksid looma 
kontaktpunktid, et hõlbustada 
eemaldamiskorralduste ja esildiste kiiret 
menetlemist. Erinevalt esindajast täidab 
kontaktpunkt korralduslikke eesmärke. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkti peaksid moodustama mis 
tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil 
saab elektrooniliselt esitada 
eemaldamiskorraldusi ja esildisi, ning 
nende kiireks töötlemiseks vajalikud 
tehnilised vahendid ja inimressursid. 

33) Nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka liikmesriigid peaksid looma 
kontaktpunktid, et hõlbustada 
eemaldamiskorralduste kiiret menetlemist. 
Erinevalt esindajast täidab kontaktpunkt 
korralduslikke eesmärke. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkti peaksid moodustama mis 
tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil 
saab elektrooniliselt esitada 
eemaldamiskorraldusi ja esildisi, ning 
nende kiireks töötlemiseks vajalikud 
tehnilised vahendid ja inimressursid. 
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Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning 
veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus 
nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, 
kui see suudab täita käesolevas määruses 
sätestatud ülesandeid. Selleks, et 
terroristlik sisu eemaldataks või 
juurdepääs sellele blokeeritaks ühe tunni 
jooksul pärast eemaldamiskorralduse 
saamist, peab veebimajutusteenuse 
pakkuja tagama, et kontaktpunkt on 
kättesaadav seitse päeva nädalas ööpäev 
läbi. Teave kontaktpunkti kohta peaks 
sisaldama teavet selle kohta, mis keeles 
saab kontaktpunkti poole pöörduda. 
Hõlbustamaks teabevahetust 
veebimajutusteenuse pakkujate ja pädevate 
asutuste vahel, kutsutakse 
veebimajutusteenuse pakkujaid üles 
võimaldama suhtlust ühes liidu ametlikest 
keeltest, milles on kättesaadavad nende 
teenuse tingimused.

Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning 
veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus 
nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, 
kui see suudab täita käesolevas määruses 
sätestatud ülesandeid. Teave kontaktpunkti 
kohta peaks sisaldama teavet selle kohta, 
mis keeles saab kontaktpunkti poole 
pöörduda. Hõlbustamaks teabevahetust 
veebimajutusteenuse pakkujate ja pädevate 
asutuste vahel, kutsutakse 
veebimajutusteenuse pakkujaid üles 
võimaldama suhtlust ühes liidu ametlikest 
keeltest, milles on kättesaadavad nende 
teenuse tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33) Nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka liikmesriigid peaksid looma 
kontaktpunktid, et hõlbustada 
eemaldamiskorralduste ja esildiste kiiret 
menetlemist. Erinevalt esindajast täidab 
kontaktpunkt korralduslikke eesmärke. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkti peaksid moodustama mis 
tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil 
saab elektrooniliselt esitada 
eemaldamiskorraldusi ja esildisi, ning 
nende kiireks töötlemiseks vajalikud 
tehnilised vahendid ja inimressursid. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 

33) Nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka liikmesriigid peaksid looma 
kontaktpunktid, et hõlbustada 
eemaldamiskorralduste kiiret menetlemist. 
Erinevalt esindajast täidab kontaktpunkt 
korralduslikke eesmärke. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkti peaksid moodustama mis 
tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil 
saab elektrooniliselt esitada 
eemaldamiskorraldusi ja esildisi, ning 
nende kiireks töötlemiseks vajalikud 
tehnilised vahendid ja inimressursid. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
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kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning 
veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus 
nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, 
kui see suudab täita käesolevas määruses 
sätestatud ülesandeid. Selleks, et 
terroristlik sisu eemaldataks või 
juurdepääs sellele blokeeritaks ühe tunni 
jooksul pärast eemaldamiskorralduse 
saamist, peab veebimajutusteenuse 
pakkuja tagama, et kontaktpunkt on 
kättesaadav seitse päeva nädalas ööpäev 
läbi. Teave kontaktpunkti kohta peaks 
sisaldama teavet selle kohta, mis keeles 
saab kontaktpunkti poole pöörduda. 
Hõlbustamaks teabevahetust 
veebimajutusteenuse pakkujate ja pädevate 
asutuste vahel, kutsutakse 
veebimajutusteenuse pakkujaid üles 
võimaldama suhtlust ühes liidu ametlikest 
keeltest, milles on kättesaadavad nende 
teenuse tingimused.

kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning 
veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus 
nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, 
kui see suudab täita käesolevas määruses 
sätestatud ülesandeid. Teave kontaktpunkti 
kohta peaks sisaldama teavet selle kohta, 
mis keeles saab kontaktpunkti poole 
pöörduda. Hõlbustamaks teabevahetust 
veebimajutusteenuse pakkujate ja pädevate 
asutuste vahel, kutsutakse 
veebimajutusteenuse pakkujaid üles 
võimaldama suhtlust ühes liidu ametlikest 
keeltest, milles on kättesaadavad nende 
teenuse tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Michał Boni

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33) Nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka liikmesriigid peaksid looma 
kontaktpunktid, et hõlbustada 
eemaldamiskorralduste ja esildiste kiiret 
menetlemist. Erinevalt esindajast täidab 
kontaktpunkt korralduslikke eesmärke. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkti peaksid moodustama mis 
tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil 
saab elektrooniliselt esitada 
eemaldamiskorraldusi ja esildisi, ning 
nende kiireks töötlemiseks vajalikud 
tehnilised vahendid ja inimressursid. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning 

33) Nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka liikmesriigid peaksid looma 
kontaktpunktid, et hõlbustada 
eemaldamiskorralduste ja esildiste kiiret 
menetlemist. Erinevalt esindajast täidab 
kontaktpunkt korralduslikke eesmärke. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkti peaksid moodustama mis 
tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil 
saab elektrooniliselt esitada 
eemaldamiskorraldusi ja esildisi, ning 
nende kiireks töötlemiseks vajalikud 
tehnilised vahendid ja inimressursid. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning 
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veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus 
nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, 
kui see suudab täita käesolevas määruses 
sätestatud ülesandeid. Selleks, et 
terroristlik sisu eemaldataks või juurdepääs 
sellele blokeeritaks ühe tunni jooksul 
pärast eemaldamiskorralduse saamist, peab 
veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et 
kontaktpunkt on kättesaadav seitse päeva 
nädalas ööpäev läbi. Teave kontaktpunkti 
kohta peaks sisaldama teavet selle kohta, 
mis keeles saab kontaktpunkti poole 
pöörduda. Hõlbustamaks teabevahetust 
veebimajutusteenuse pakkujate ja pädevate 
asutuste vahel, kutsutakse 
veebimajutusteenuse pakkujaid üles 
võimaldama suhtlust ühes liidu ametlikest 
keeltest, milles on kättesaadavad nende 
teenuse tingimused.

veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus 
nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, 
kui see suudab täita käesolevas määruses 
sätestatud ülesandeid. Selleks, et 
terroristlik sisu eemaldataks või juurdepääs 
sellele blokeeritaks kiiresti pärast 
eemaldamiskorralduse saamist, peab 
veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et 
kontaktpunkt on kättesaadav seitse päeva 
nädalas ööpäev läbi. Teave kontaktpunkti 
kohta peaks sisaldama teavet selle kohta, 
mis keeles saab kontaktpunkti poole 
pöörduda. Hõlbustamaks teabevahetust 
veebimajutusteenuse pakkujate ja pädevate 
asutuste vahel, kutsutakse 
veebimajutusteenuse pakkujaid üles 
võimaldama suhtlust ühes liidu ametlikest 
keeltest, milles on kättesaadavad nende 
teenuse tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33) Nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka liikmesriigid peaksid looma 
kontaktpunktid, et hõlbustada 
eemaldamiskorralduste ja esildiste kiiret 
menetlemist. Erinevalt esindajast täidab 
kontaktpunkt korralduslikke eesmärke. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkti peaksid moodustama mis 
tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil 
saab elektrooniliselt esitada 
eemaldamiskorraldusi ja esildisi, ning 
nende kiireks töötlemiseks vajalikud 
tehnilised vahendid ja inimressursid. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning 
veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus 
nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, 

33) Nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka liikmesriigid peaksid looma 
kontaktpunktid, et hõlbustada 
eemaldamiskorralduste kiiret menetlemist. 
Erinevalt esindajast täidab kontaktpunkt 
korralduslikke eesmärke. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkti peaksid moodustama mis 
tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil 
saab elektrooniliselt esitada 
eemaldamiskorraldusi ja esildisi, ning 
nende kiireks töötlemiseks vajalikud 
tehnilised vahendid ja inimressursid. 
Veebimajutusteenuse pakkuja 
kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning 
veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus 
nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, 
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kui see suudab täita käesolevas määruses 
sätestatud ülesandeid. Selleks, et 
terroristlik sisu eemaldataks või juurdepääs 
sellele blokeeritaks ühe tunni jooksul 
pärast eemaldamiskorralduse saamist, peab 
veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et 
kontaktpunkt on kättesaadav seitse päeva 
nädalas ööpäev läbi. Teave kontaktpunkti 
kohta peaks sisaldama teavet selle kohta, 
mis keeles saab kontaktpunkti poole 
pöörduda. Hõlbustamaks teabevahetust 
veebimajutusteenuse pakkujate ja pädevate 
asutuste vahel, kutsutakse 
veebimajutusteenuse pakkujaid üles 
võimaldama suhtlust ühes liidu ametlikest 
keeltest, milles on kättesaadavad nende 
teenuse tingimused.

kui see suudab täita käesolevas määruses 
sätestatud ülesandeid. Selleks, et 
terroristlik sisu eemaldataks või juurdepääs 
sellele blokeeritaks põhjendamatu 
viivituseta pärast eemaldamiskorralduse 
saamist, peab veebimajutusteenuse pakkuja 
tagama, et kontaktpunkt on kättesaadav 
seitse päeva nädalas ööpäev läbi. Teave 
kontaktpunkti kohta peaks sisaldama teavet 
selle kohta, mis keeles saab kontaktpunkti 
poole pöörduda. Hõlbustamaks 
teabevahetust veebimajutusteenuse 
pakkujate ja pädevate asutuste vahel, 
kutsutakse veebimajutusteenuse pakkujaid 
üles võimaldama suhtlust ühes liidu 
ametlikest keeltest, milles on kättesaadavad 
nende teenuse tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

34) Kuna puudub üldine nõue, et 
teenusepakkujad peavad tagama füüsilise 
kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb 
tagada selgus selle kohta, millise 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus 
teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse 
pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub 
veebimajutusteenuse pakkuja selle 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on 
tema peamine tegevuskoht või kus on tema 
määratud esindaja. Kui 
eemaldamiskorralduse teeb mõni teine 
liikmesriik, peaksid selle ametiasutused 
sellest hoolimata saama tagada oma 
korralduste täitmise, kohaldades 
mittekaristuslikke sunnimeetmeid, näiteks 
karistusmakseid. Kui tegemist on 
veebimajutusteenuse pakkujaga, kellel 
puudub liidus tegevuskoht ja kes ei määra 

34) Kuna puudub üldine nõue, et 
teenusepakkujad peavad tagama füüsilise 
kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb 
tagada selgus selle kohta, millise 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus 
teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse 
pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub 
veebimajutusteenuse pakkuja selle 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on 
tema peamine tegevuskoht või kus on tema 
määratud esindaja. Kui tegemist on 
veebimajutusteenuse pakkujaga, kellel 
puudub liidus tegevuskoht ja kes ei määra 
endale esindajat, peaks igal liikmesriigil 
olema võimalik määrata karistusi eeldusel, 
et järgitakse topeltkaristamise keeldu.
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endale esindajat, peaks igal liikmesriigil 
olema võimalik määrata karistusi eeldusel, 
et järgitakse topeltkaristamise keeldu.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

34) Kuna puudub üldine nõue, et 
teenusepakkujad peavad tagama füüsilise 
kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb 
tagada selgus selle kohta, millise 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus 
teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse 
pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub 
veebimajutusteenuse pakkuja selle 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on 
tema peamine tegevuskoht või kus on tema 
määratud esindaja. Kui 
eemaldamiskorralduse teeb mõni teine 
liikmesriik, peaksid selle ametiasutused 
sellest hoolimata saama tagada oma 
korralduste täitmise, kohaldades 
mittekaristuslikke sunnimeetmeid, näiteks 
karistusmakseid. Kui tegemist on 
veebimajutusteenuse pakkujaga, kellel 
puudub liidus tegevuskoht ja kes ei määra 
endale esindajat, peaks igal liikmesriigil 
olema võimalik määrata karistusi eeldusel, 
et järgitakse topeltkaristamise keeldu.

34) Kuna puudub üldine nõue, et 
teenusepakkujad peavad tagama füüsilise 
kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb 
tagada selgus selle kohta, millise 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus 
teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse 
pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub 
veebimajutusteenuse pakkuja selle 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on 
tema peamine tegevuskoht või kus on tema 
määratud esindaja. Kui tegemist on 
veebimajutusteenuse pakkujaga, kellel 
puudub liidus tegevuskoht ja kes ei määra 
endale esindajat, peaks igal liikmesriigil 
olema võimalik määrata karistusi eeldusel, 
et järgitakse topeltkaristamise keeldu.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

34) Kuna puudub üldine nõue, et 
teenusepakkujad peavad tagama füüsilise 
kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb 
tagada selgus selle kohta, millise 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus 
teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse 
pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub 
veebimajutusteenuse pakkuja selle 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on 
tema peamine tegevuskoht või kus on tema 
määratud esindaja. Kui 
eemaldamiskorralduse teeb mõni teine 
liikmesriik, peaksid selle ametiasutused 
sellest hoolimata saama tagada oma 
korralduste täitmise, kohaldades 
mittekaristuslikke sunnimeetmeid, näiteks 
karistusmakseid. Kui tegemist on 
veebimajutusteenuse pakkujaga, kellel 
puudub liidus tegevuskoht ja kes ei määra 
endale esindajat, peaks igal liikmesriigil 
olema võimalik määrata karistusi eeldusel, 
et järgitakse topeltkaristamise keeldu.

34) Kuna puudub üldine nõue, et 
teenusepakkujad peavad tagama füüsilise 
kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb 
tagada selgus selle kohta, millise 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus 
teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse 
pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub 
veebimajutusteenuse pakkuja selle 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on 
tema peamine tegevuskoht või kus on tema 
määratud esindaja. Kui tegemist on 
veebimajutusteenuse pakkujaga, kellel 
puudub liidus tegevuskoht ja kes ei määra 
endale esindajat, peaks igal liikmesriigil 
olema võimalik määrata karistusi eeldusel, 
et järgitakse topeltkaristamise keeldu.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

34) Kuna puudub üldine nõue, et 
teenusepakkujad peavad tagama füüsilise 
kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb 
tagada selgus selle kohta, millise 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus 
teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse 
pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub 
veebimajutusteenuse pakkuja selle 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on 
tema peamine tegevuskoht või kus on tema 
määratud esindaja. Kui 
eemaldamiskorralduse teeb mõni teine 

34) Kuna puudub üldine nõue, et 
teenusepakkujad peavad tagama füüsilise 
kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb 
tagada selgus selle kohta, millise 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus 
teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse 
pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub 
veebimajutusteenuse pakkuja selle 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on 
tema peamine tegevuskoht või kus on tema 
määratud esindaja. Kui tegemist on 
veebimajutusteenuse pakkujaga, kellel 
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liikmesriik, peaksid selle ametiasutused 
sellest hoolimata saama tagada oma 
korralduste täitmise, kohaldades 
mittekaristuslikke sunnimeetmeid, näiteks 
karistusmakseid. Kui tegemist on 
veebimajutusteenuse pakkujaga, kellel 
puudub liidus tegevuskoht ja kes ei määra 
endale esindajat, peaks igal liikmesriigil 
olema võimalik määrata karistusi eeldusel, 
et järgitakse topeltkaristamise keeldu.

puudub liidus tegevuskoht ja kes ei määra 
endale esindajat, peaks igal liikmesriigil 
olema võimalik määrata karistusi eeldusel, 
et järgitakse topeltkaristamise keeldu.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

35) Veebimajutusteenuse pakkuja, kelle 
tegevuskoht ei ole liidus, peaks määrama 
kirjalikus vormis esindaja, et tagada 
käesoleva määruse järgimine ja sellest 
tulenevate kohustuste täitmine.

35) Veebimajutusteenuse pakkuja, kelle 
tegevuskoht ei ole liidus, peaks määrama 
kirjalikus vormis esindaja, et tagada 
käesoleva määruse järgimine ja sellest 
tulenevate kohustuste täitmine. 
Veebimajutusteenuse pakkuja võib 
kasutada olemasolevat esindajat 
tingimusel, et asjaomane esindaja suudab 
täita käesolevas määruses sätestatud 
funktsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

37) Liikmesriigid peaksid määrama 
käesoleva määruse kohaldamiseks pädevad 
asutused. Pädeva asutuse määramise nõue 

37) Liikmesriigid peaksid määrama 
käesoleva määruse kohaldamiseks pädevad 
asutused. Pädeva asutuse määramise nõue 
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ei eelda tingimata uute asutuste loomist; 
tegemist võib olla olemasolevate 
asutustega, kellele pannakse käesolevas 
määruses sätestatud ülesanded. Käesoleva 
määruse kohaselt tuleb määrata 
ametiasutus, kes oleks pädev tegema 
eemaldamiskorraldusi ja esildisi, jälgima 
ennetavaid meetmeid ja määrama karistusi. 
Liikmesriigid ise otsustavad, kui mitu 
asutust nad tahavad nende ülesannetega 
tegelema määrata.

ei eelda tingimata uute asutuste loomist; 
tegemist võib olla olemasolevate 
asutustega, kellele pannakse käesolevas 
määruses sätestatud ülesanded. Käesoleva 
määruse kohaselt tuleb määrata 
ametiasutus, kes oleks pädev tegema 
eemaldamiskorraldusi, jälgima ennetavaid 
meetmeid ja määrama karistusi.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

37) Liikmesriigid peaksid määrama 
käesoleva määruse kohaldamiseks pädevad 
asutused. Pädeva asutuse määramise nõue 
ei eelda tingimata uute asutuste loomist; 
tegemist võib olla olemasolevate 
asutustega, kellele pannakse käesolevas 
määruses sätestatud ülesanded. Käesoleva 
määruse kohaselt tuleb määrata 
ametiasutus, kes oleks pädev tegema 
eemaldamiskorraldusi ja esildisi, jälgima 
ennetavaid meetmeid ja määrama karistusi. 
Liikmesriigid ise otsustavad, kui mitu 
asutust nad tahavad nende ülesannetega 
tegelema määrata.

37) Liikmesriigid peaksid määrama 
käesoleva määruse kohaldamiseks pädeva 
asutuse. Pädeva asutuse määramise nõue ei 
eelda tingimata uue asutuse loomist; 
tegemist võib olla olemasoleva asutusega, 
kellele pannakse käesolevas määruses 
sätestatud ülesanded. Käesoleva määruse 
kohaselt tuleb määrata ametiasutus, kes 
oleks pädev tegema eemaldamiskorraldusi 
ja esildisi, jälgima ennetavaid meetmeid ja 
määrama karistusi.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

37) Liikmesriigid peaksid määrama 
käesoleva määruse kohaldamiseks pädevad 
asutused. Pädeva asutuse määramise nõue 
ei eelda tingimata uute asutuste loomist; 
tegemist võib olla olemasolevate 
asutustega, kellele pannakse käesolevas 
määruses sätestatud ülesanded. Käesoleva 
määruse kohaselt tuleb määrata 
ametiasutus, kes oleks pädev tegema 
eemaldamiskorraldusi ja esildisi, jälgima 
ennetavaid meetmeid ja määrama karistusi. 
Liikmesriigid ise otsustavad, kui mitu 
asutust nad tahavad nende ülesannetega 
tegelema määrata.

37) Liikmesriigid peaksid määrama 
käesoleva määruse kohaldamiseks 
sõltumatud ja erapooletud riiklikud 
pädevad asutused. Pädeva asutuse 
määramise nõue ei eelda tingimata uute 
asutuste loomist; tegemist võib olla 
olemasolevate asutustega, kellele pannakse 
käesolevas määruses sätestatud ülesanded. 
Käesoleva määruse kohaselt tuleb määrata 
ametiasutus, kes oleks pädev tegema 
eemaldamiskorraldusi, jälgima ennetavaid 
meetmeid ja määrama karistusi. 
Liikmesriigid ise otsustavad, kui mitu 
asutust nad tahavad nende ülesannetega 
tegelema määrata.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

37) Liikmesriigid peaksid määrama 
käesoleva määruse kohaldamiseks pädevad 
asutused. Pädeva asutuse määramise nõue 
ei eelda tingimata uute asutuste loomist; 
tegemist võib olla olemasolevate 
asutustega, kellele pannakse käesolevas 
määruses sätestatud ülesanded. Käesoleva 
määruse kohaselt tuleb määrata 
ametiasutus, kes oleks pädev tegema 
eemaldamiskorraldusi ja esildisi, jälgima 
ennetavaid meetmeid ja määrama karistusi. 
Liikmesriigid ise otsustavad, kui mitu 
asutust nad tahavad nende ülesannetega 
tegelema määrata.

37) Liikmesriigid peaksid määrama 
käesoleva määruse kohaldamiseks pädeva 
asutuse oma põhiseaduslike piirangute 
kohaselt. Ühe pädeva asutuse määramise 
nõue ei eelda tingimata uute asutuste 
loomist; tegemist võib olla olemasolevate 
asutustega, kellele pannakse käesolevas 
määruses sätestatud ülesanded. Käesoleva 
määruse kohaselt tuleb määrata 
ametiasutus, kes oleks pädev tegema 
eemaldamiskorraldusi ja esildisi, jälgima 
ennetavaid meetmeid ja määrama karistusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 233
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

37) Liikmesriigid peaksid määrama 
käesoleva määruse kohaldamiseks pädevad 
asutused. Pädeva asutuse määramise nõue 
ei eelda tingimata uute asutuste loomist; 
tegemist võib olla olemasolevate 
asutustega, kellele pannakse käesolevas 
määruses sätestatud ülesanded. Käesoleva 
määruse kohaselt tuleb määrata 
ametiasutus, kes oleks pädev tegema 
eemaldamiskorraldusi ja esildisi, jälgima 
ennetavaid meetmeid ja määrama karistusi. 
Liikmesriigid ise otsustavad, kui mitu 
asutust nad tahavad nende ülesannetega 
tegelema määrata.

37) Liikmesriigid peaksid määrama 
käesoleva määruse kohaldamiseks pädevad 
õigusasutused. Pädeva asutuse määramise 
nõue ei eelda tingimata uute asutuste 
loomist; tegemist võib olla olemasolevate 
õigusasutustega, kellele pannakse 
käesolevas määruses sätestatud ülesanded. 
Käesoleva määruse kohaselt tuleb määrata 
ametiasutus, kes oleks pädev tegema 
eemaldamiskorraldusi, jälgima täiendavaid 
meetmeid ja määrama karistusi. 
Liikmesriigid ise otsustavad, kui mitu 
asutust nad tahavad nende ülesannetega 
tegelema määrata.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

37 a) Liikmesriigid peaksid teavitama 
käesoleva määruse kohaselt määratud 
pädevatest asutustest komisjoni, kes peaks 
avaldama veebis pädevate asutuste 
koondandmed liikmesriigi kaupa. 
Veebipõhine register peaks olema 
hõlpsasti kättesaadav, et 
veebimajutusteenuse pakkujatel oleks 
hõlpsam eemaldamiskorralduste ehtsust 
kiiresti kontrollida.

Or. en



AM\1177908ET.docx 39/97 PE636.150v02-00

ET

Muudatusettepanek 235
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Kui nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, 
võidakse nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Lisaks sellele peaks pädev asutus arvesse 
võtma, kas veebimajutusteenuse pakkuja 
on idufirma või väike või keskmise 
suurusega ettevõtja, ning peaks igal 
üksikjuhul eraldi kindlaks tegema, kas 
ettevõtja on suuteline tehtud korraldust 
nõuetekohaselt täitma. Põhjendatud 
juhtudel võib pädev asutus otsustada 
idufirmale või väikesele või keskmise 
suurusega ettevõtjale määratud karistuse 
peatada või seda leevendada. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.
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Or. en

Muudatusettepanek 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama õigusnormid karistuste kohta, 
mis võivad olla haldus- või 
kriminaalkaristused, ning vajaduse korral 
trahvimissuunised. Eriti ranged karistused 
määratakse juhul, kui veebimajutusteenuse 
pakkuja jätab süstemaatiliselt terroristliku 
sisu eemaldamata või ei blokeeri 
juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Karistuse kohaldamise üle otsustamisel 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse 
veebimajutusteenuse pakkujate esitatud 
aruandeid, kui neil ei olnud võimalik 
eemaldamiskorraldust õigel ajal täita. 
Liikmesriigid peaksid võtma arvesse 
veebimajutusteenuse pakkujate 
majanduslikku ja tehnilist suutlikkust. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
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karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.
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õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja keeldub 
süstemaatiliselt ebaseadusliku terroristliku 
sisu eemaldamisest põhjendamatu 
viivituseta pärast eemaldamiskorralduse 
kättesaamist. Kui nõudeid rikutakse 
üksikjuhtudel, võidakse nende eest 
karistada, järgides topeltkaristamise keeldu 
ja proportsionaalsuse põhimõtet ning 
tagades, et selliste karistuste puhul 
võetakse arvesse süstemaatilist korralduste 
täitmata jätmist. Õiguskindluse tagamiseks 
tuleks määruses sätestada, millises ulatuses 
võib asjaomaste kohustuste puhul karistusi 
rakendada. Kui otsustatakse, kas 
kehtestada rahaline karistus, tuleks 
nõuetekohaselt arvesse võtta 
teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
ebaseaduslik terroristlik sisu.
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Muudatusettepanek 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele põhjendamatu viivituseta pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
ebaseaduslik terroristlik sisu.

Or. en
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Muudatusettepanek 241
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised, 
et tagada karistuste proportsionaalsus 
olenevalt veebimajutusteenuse pakkuja 
suurusest ja vahenditest. Eriti ranged 
karistused määratakse juhul, kui 
veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

Or. en



PE636.150v02-00 46/97 AM\1177908ET.docx

ET

Muudatusettepanek 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik, ja peaksid karistama 
seadusliku sisu kuritarvitusliku 
eemaldamise eest, mida on tehtud 
käesolevale määrusele tuginedes.

Or. en
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Muudatusettepanek 243
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt, kusjuures kogu Euroopa 
Liidus võetakse vastu vastav ühtne 
lähenemisviis. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et 
karistused ei õhutaks eemaldama sisu, mis 
ei ole terroristlik.

Or. ro
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Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

38) Karistused võivad aidata tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemusliku täitmise veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti hoiatavad karistused määratakse 
juhul, kui veebimajutusteenuse pakkuja 
jätab süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele pärast eemaldamiskorralduse 
kättesaamist. Kui nõudeid rikutakse 
üksikjuhtudel, võidakse nende eest 
karistada, järgides topeltkaristamise keeldu 
ja proportsionaalsuse põhimõtet ning 
tagades, et selliste karistuste puhul 
võetakse arvesse süstemaatilist ja jätkuvat 
korralduste täitmata jätmist, tulutoovat 
eesmärki ja muid tegureid, mis 
leevendavad või raskendavad terroristliku 
sisu eemaldamata jätmist. Sanktsioonid ja 
võimalikud karistused ei tohiks 
soodustada seda, et veebimajutusteenuse 
pakkujad eemaldavad meelevaldselt sisu, 
mis ei ole terroristlik. Õiguskindluse 
tagamiseks tuleks määruses sätestada, 
millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

38) Karistused võivad olla vajalikud, et 
tagada käesoleva määruse kohaste 
kohustuste tulemuslik täitmine 
veebimajutusteenuse pakkuja poolt. 
Liikmesriigid peaksid kehtestama 
karistuste kohta õigusnormid ning vajaduse 
korral ka trahvimissuunised. Eriti ranged 
karistused määratakse juhul, kui 
veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Michał Boni

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ühe tunni jooksul pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. 
Eriti ranged karistused määratakse juhul, 
kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele kiiresti pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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40) Et käesoleva määruse kohaldamisel 
kasutatavate vormide sisu saaks vajaduse 
korral sujuvalt muuta, tuleks komisjonile 
anda Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohane õigus võtta vastu 
õigusakte käesoleva määruse I, II ja III lisa 
muutmiseks. Et oleks võimalik võtta 
arvesse tehnika ja asjaomase 
õigusraamistiku arengut, peaks komisjonil 
samuti olema õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et täiendada 
käesolevat määrust tehniliste nõuetega 
elektrooniliste vahendite kohta, mida 
pädevad asutused peavad kasutama 
eemaldamiskorralduste edastamiseks. On 
eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
toimuksid kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes15 sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on võimalus pidevalt 
osaleda komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutel, kus arutatakse delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamist.

40) Et käesoleva määruse kohaldamisel 
kasutatavate vormide sisu saaks vajaduse 
korral sujuvalt muuta, tuleks komisjonile 
anda Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohane õigus võtta vastu 
õigusakte käesoleva määruse I, II ja III lisa 
muutmiseks. Et oleks võimalik võtta 
arvesse tehnika ja asjaomase 
õigusraamistiku arengut, peaks komisjonil 
samuti olema õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et täiendada 
käesolevat määrust tehniliste nõuetega 
elektrooniliste vahendite kohta, mida 
pädevad asutused peavad kasutama 
eemaldamiskorralduste edastamiseks, ning 
et määrata kindlaks, mis vastab 
vaidlustamata eemaldamiskorralduste 
märkimisväärsele arvule käesoleva 
määruse kohaselt. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 
kõnealused konsultatsioonid toimuksid 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes15 sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on võimalus pidevalt 
osaleda komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutel, kus arutatakse delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamist.

_________________ _________________
15 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 15 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Or. en

Selgitus

Artiklisse 19 lisatud delegeeritud õigusakt.

Muudatusettepanek 248
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Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

41) Liikmesriigid peaksid koguma 
teavet õigusnormide rakendamise kohta. 
Käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja 
mõju jälgimiseks tuleks koostada 
üksikasjalik programm, millest lähtudes 
õigusakti hinnata.

41) Liikmesriigid peaksid koguma 
teavet õigusnormide rakendamise kohta, 
sealhulgas teavet käesoleva määruse 
tulemusel terroriaktide eduka avastamise, 
uurimise ja nende eest vastutusele võtmise 
juhtude arvu kohta. Käesoleva määruse 
väljundite, tulemuste ja mõju jälgimiseks 
tuleks koostada üksikasjalik programm, 
millest lähtudes õigusakti hinnata.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

42) Komisjon peaks hindama 
käesolevat määrust mitte varem kui kolm 
aastat pärast selle jõustumist, lähtudes 
rakendamisaruande tähelepanekutest ja 
järeldustest ning jälgimistulemustest. 
Hindamisel tuleks lähtuda viiest 
kriteeriumist: tõhusus, mõjusus, 
asjakohasus, sidusus ja ELi lisaväärtus. 
Hinnata tuleb mitmesuguste määruse 
kohaselt ettenähtud korralduslike ja 
tehniliste meetmete toimimist, sealhulgas 
selliste meetmete mõjusust, mille eesmärk 
on parandada terroristliku sisu avastamist, 
kindlakstegemist ja eemaldamist, 
kaitsemehhanismide mõjusust ning 
võimalikku mõju kolmandate isikute 
õigustele ja huvidele; muu hulgas 
vaadatakse läbi nõue teavitada 
sisuteenuse pakkujaid.

42) Komisjon peaks hindama 
käesolevat määrust mitte varem kui kolm 
aastat pärast selle jõustumist, lähtudes 
rakendamisaruande tähelepanekutest ja 
järeldustest ning jälgimistulemustest. 
Hinnata tuleb mitmesuguste määruse 
kohaselt ettenähtud meetmete toimimist, 
sealhulgas selliste meetmete mõjusust, 
mille eesmärk on parandada terroristliku 
sisu avastamist, kindlakstegemist ja 
eemaldamist, kaitsemehhanismide 
mõjusust ning võimalikku mõju 
põhiõigustele, muu hulgas väljendus- ja 
teabevabadusele, meediavabaduse ja 
meedia mitmekesisuse õigusele, 
ettevõtlusvabadusele ning eraelu 
puutumatuse ja isikuandmete kaitse 
õigusele.
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Or. en

Muudatusettepanek 250
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

42) Komisjon peaks hindama 
käesolevat määrust mitte varem kui kolm 
aastat pärast selle jõustumist, lähtudes 
rakendamisaruande tähelepanekutest ja 
järeldustest ning jälgimistulemustest. 
Hindamisel tuleks lähtuda viiest 
kriteeriumist: tõhusus, mõjusus, 
asjakohasus, sidusus ja ELi lisaväärtus. 
Hinnata tuleb mitmesuguste määruse 
kohaselt ettenähtud korralduslike ja 
tehniliste meetmete toimimist, sealhulgas 
selliste meetmete mõjusust, mille eesmärk 
on parandada terroristliku sisu avastamist, 
kindlakstegemist ja eemaldamist, 
kaitsemehhanismide mõjusust ning 
võimalikku mõju kolmandate isikute 
õigustele ja huvidele; muu hulgas 
vaadatakse läbi nõue teavitada sisuteenuse 
pakkujaid.

42) Komisjon peaks hindama 
käesolevat määrust mitte varem kui kolm 
aastat pärast selle jõustumist, lähtudes 
rakendamisaruande tähelepanekutest ja 
järeldustest ning jälgimistulemustest. 
Hindamisel tuleks lähtuda viiest 
kriteeriumist: vajalikkus ja 
proportsionaalsus, mõjusus, asjakohasus, 
sidusus ja ELi lisaväärtus. Hinnata tuleb 
mitmesuguste määruse kohaselt ettenähtud 
korralduslike ja tehniliste meetmete 
toimimist, sealhulgas ebaseadusliku 
terroristliku sisu eemaldamise tõhusust, 
kaitsemehhanismide mõjusust ning mõju 
põhiõigustele ja üksikisikute huvidele; 
muu hulgas vaadatakse läbi nõue teavitada 
sisuteenuse pakkujaid.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

43) Käesoleva määruse eesmärki – 
tagada digitaalse ühtse turu sujuv 
toimimine terroristliku veebisisu 
levitamise tõkestamise kaudu – ei saa 
piisavalt saavutada liikmesriikide tasandil 
ning selle piirangu ulatuse ja mõju tõttu 

välja jäetud
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on seda parem saavutada liidu tasandil; 
seega võib liit võtta vastu meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 
5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Or. en

Muudatusettepanek 252
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

43) Käesoleva määruse eesmärki – 
tagada digitaalse ühtse turu sujuv 
toimimine terroristliku veebisisu levitamise 
tõkestamise kaudu – ei saa piisavalt 
saavutada liikmesriikide tasandil ning selle 
piirangu ulatuse ja mõju tõttu on seda 
parem saavutada liidu tasandil; seega võib 
liit võtta vastu meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

43) Käesoleva määruse eesmärki – 
tagada digitaalse ühtse turu sujuv 
toimimine terroriaktide uurimisele 
kaasaaitamise ja terroristliku veebisisu 
levitamise käsitlemise kaudu – ei saa 
piisavalt saavutada liikmesriikide tasandil 
ning selle piirangu ulatuse ja mõju tõttu on 
seda parem saavutada liidu tasandil; seega 
võib liit võtta vastu meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

Or. en

Muudatusettepanek 253
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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43) Käesoleva määruse eesmärki – 
tagada digitaalse ühtse turu sujuv 
toimimine terroristliku veebisisu levitamise 
tõkestamise kaudu – ei saa piisavalt 
saavutada liikmesriikide tasandil ning selle 
piirangu ulatuse ja mõju tõttu on seda 
parem saavutada liidu tasandil; seega võib 
liit võtta vastu meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

43) Käesoleva määruse eesmärki – 
tagada digitaalse ühtse turu sujuv 
toimimine ebaseadusliku terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamise kaudu – ei 
saa piisavalt saavutada liikmesriikide 
tasandil ning selle piirangu ulatuse ja mõju 
tõttu on seda parem saavutada liidu 
tasandil; seega võib liit võtta vastu 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Or. en

Muudatusettepanek 254
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
sihipärased õigusnormid, et käsitleda 
veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
kolmandate isikute poolt ebaseadusliku 
terroristliku veebisisu levitamiseks. 
Täpsemalt sätestatakse määruses:

Or. en

Muudatusettepanek 255
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

ebaseadusliku terroristliku veebisisu 
levitamiseks. Täpsemalt sätestatakse 
määruses:

Or. en

Muudatusettepanek 256
Ana Gomes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 257
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
ühtsed õigusnormid, et piirata terroristliku 
veebisisu levitamist. Täpsemalt 
sätestatakse määruses:

Or. en

Muudatusettepanek 258
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 260
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 261
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) õigusnormid, mis käsitlevad 
terroristliku sisuga eriti kokku puutuvate 
veebimajutusteenuse pakkujate mõistlikku 
ja proportsionaalset hoolsuskohustust, et 
vähendada nii palju kui võimalik 
terroristliku sisu levitamist oma teenuste 
kaudu ja tagada vajaduse korral sellise sisu 
kiire eemaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 262
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) õigusnormid, mis käsitlevad 
veebimajutusteenuse pakkujate 
hoolsuskohustust, et käsitleda 
ebaseadusliku terroristliku sisu avalikku 
levitamist oma teenuste kaudu ja tagada 
sellise sisu kiire eemaldamine pärast 
eemaldamiskorraldust;

Or. en

Muudatusettepanek 263
Daniel Dalton

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 264
Ana Gomes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 265
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) õigusnormid, mis käsitlevad oma 
teenuste kaudu terroristliku sisuga eriti 
kokku puutuvate veebimajutusteenuse 
pakkujate hoolsuskohustust, et tagada 
vajaduse korral sellise sisu eemaldamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) meetmed, mille liikmesriigid 
peavad kehtestama, et teha kindlaks 
ebaseaduslik terroristlik sisu, teha 
võimalikuks selle kiire eemaldamine 
veebimajutusteenuste pakkujate poolt 
kooskõlas liidu õigusega, nähes ette 
sobivad põhivabaduste kaitse meetmed, 
ning hõlbustada koostööd teiste 
liikmesriikide pädevate õigus- või 
haldusasutuste, veebimajutusteenuste 
pakkujate ja vajaduse korral ka asjaomaste 
liidu tasandi asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 268
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 269
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) meetmed, mille liikmesriigid 
peavad kehtestama, et teha kindlaks 
ebaseaduslik terroristlik sisu, teha 
võimalikuks selle kiire eemaldamine 
veebimajutusteenuste pakkujate poolt 
pärast eemaldamiskorraldust ning 
hõlbustada koostööd teiste liikmesriikide 
pädevate asutuste ja veebimajutusteenuste 
pakkujatega.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Auke Zijlstra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Meetmed, mis muudavad selle 
internetis avaldamise eelnevalt võimatuks, 
näiteks üleslaadimisfiltrid, on vastuolus 
Madalmaade põhiseaduse artikliga 7.3.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev määrus ei mõjuta 
kohustust austada põhiõigusi ja õiguse 
üldpõhimõtteid, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 6. 
Liikmesriigid võivad kehtestada 
tingimused, mida nõutakse 
ajakirjandusvabaduse ning 
meediavabaduse ja meedia 
mitmekesisusega seotud põhimõtetega 
ning mis on nendega kooskõlas.

Or. en

Selgitus

Lisaks ajakirjandusvabaduse riigi tasandil sätestatud erinevatele põhiseaduslikele ja 
seaduslikele õigustele on ajakirjandusvabadus ka ELi aluslepingutes ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõigus. Seetõttu on oluline tagada, et kõik kõnealuse 
määruse alusel võetud meetmed oleksid kooskõlas ajakirjandusvabaduse kaitse eri 
süsteemidega liikmesriikides (näiteks mitmes liikmesriigis olemasolevate 
avaldamissertifikaatide kasutamine).

Muudatusettepanek 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Hariduslikul, ajakirjanduslikul, 
kunstilisel või teadustegevuse eesmärgil 
levitatavat sisu või terrorismivastase 
teadlikkuse suurendamist peetakse 
õiguspäraseks otstarbeks ja seetõttu ei 
kuulu see käesoleva määruse 
kohaldamisalasse.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Cecilia Wikström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat määrust kohaldatakse, 
ilma et see piiraks sõna-, ajakirjandus- ja 
meediavabadust ning pluralismi 
käsitlevaid ELi ja riikliku õiguse 
aluspõhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev määrus ei mõjuta 
kohustust austada põhiõigusi ja õiguse 
üldpõhimõtteid, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 6.
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Or. en

Muudatusettepanek 275
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat määrust ei kohaldata 
sisu suhtes, mida levitatakse hariduslikel, 
kunstilistel, ajakirjanduslikel või 
teadustegevuse eesmärkidel või 
terroristliku tegevuse suhtes teadlikkuse 
suurendamise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat määrust ei kohaldata 
sisu suhtes, mida levitatakse hariduslikel, 
ajakirjanduslikel, kunstilistel või 
teadustegevuse eesmärkidel või 
terrorismivastase teadlikkuse 
suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2 a. Välja jäetakse sisu, mida 
levitatakse hariduslikel, ajakirjanduslikel, 
kunstilistel või teadustegevuse 
eesmärkidel või terrorismivastase 
teadlikkuse suurendamiseks.

Or. en

Selgitus

Vt ka Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti märkusi.

Muudatusettepanek 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev määrus ei piira direktiivi 
2000/31/EÜ artiklite 14 ja 15 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
direktiivi 2000/31/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
kohustust austada põhiõigusi ja õiguse 
üldpõhimõtteid, mis on sätestatud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 6.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesolevat määrust kohaldatakse 
väljendusvabaduse ja liikmesriikide 
põhiseaduste kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 282
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesoleva määrusega ei piirata 
direktiivi 2000/31/EÜ kohast 
vastutuskorda.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesoleva määrusega ei piirata 
direktiivist 2003/31/EÜ tulenevaid 
kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
isikuandmete töötlemise suhtes 
kohaldatavaid eeskirju, eelkõige määrust 
(EL) 2016/679 ja direktiivi (EL) 2016/680.

Or. en

Muudatusettepanek 285
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid, mida tõlgendatakse 
terrorismivastast võitlust käsitleva 
direktiivi (EL) 2017/541 artiklite 5 ja 7 
kohaselt:

Or. en

Muudatusettepanek 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid ja 
kelle peamine äritegevus seisneb 
sisuteenuse pakkuja antud teabe avalikult 
kättesaadavaks tegemises sisuteenuse 
pakkuja soovil. Käesoleva määruse 
kohaldamisel ei käsitata 
veebimajutusteenuse pakkujatena mikro-, 
väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid, elektroonilise side teenuseid, 
internetipõhiseid kauplemiskohti ja 
taristut teenusena pakkujaid.

Or. en

Selgitus

Vt ka Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti märkusi vajaduse kohta eemaldada viide 
„kolmandatele isikutele“.

Muudatusettepanek 287
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub lõppkasutajatele mõeldud 
infoühiskonna teenuseid, mis seisnevad 
sisuteenuse pakkuja antud teabe 
talletamises sisuteenuse pakkuja soovil 
ning talletatud teabe üldsusele 
kättesaadavaks tegemises. Sellega 
välistatakse taristu teenusena pakkumine 
muudes kihtides kui rakenduskiht ning 
elektroonilise side teenused direktiivi 
(EL) 2018/1972 tähenduses;
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Or. en

Muudatusettepanek 288
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid ja 
kelle põhieesmärk on pakkuda sisuteenuse 
pakkuja antud teabe talletamist sisuteenuse 
pakkuja soovil ning talletatud teabe 
üldsusele kättesaadavaks tegemist ning 
kellel on talletatavate ja töödeldavate 
sisuandmete üle üldine kontroll ja 
juurdepääs nendele andmetele;

Or. en

Muudatusettepanek 289
Michał Boni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 291
Ana Gomes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 293
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, 
kes talletab sisuteenuse pakkuja antud 
teavet sisuteenuse pakkuja soovil ning teeb 
talletatud teabe üldsusele kättesaadavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, 
mis seisnevad sisuteenuse pakkuja antud 
teabe talletamises, ja kelle peamine 
eesmärk on teha sisu üldsusele 
kättesaadavaks ja pakkuda üldsusele 
sellist sisu;

Or. en

Muudatusettepanek 295
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kes on andnud sisuandmed, mida 
veebimajutusteenuse pakkuja tema soovil 
talletab või on talletanud ja üldsusele 
kättesaadavaks teinud;

Or. en

Muudatusettepanek 296
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 297
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 298
Eva Joly

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

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

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 3 lõike 2 punktiga a.

Muudatusettepanek 299
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 300
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegevus on suunatud ühele või (c) tegevus on suunatud kasutajatele 
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mitmele liikmesriigile; ühes või mitmes liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „terroriakt“ – direktiivi (EL) 
2017/541 artikli 3 lõikes 1 määratletud 
kuriteod;

(4) „terroriakt“ – loetellu kantud 
tahtlikud teod, mis on määratletud 
direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõikes 1, 
kui ja kuivõrd need on pandud toime 
nimetatud direktiivi artikli 3 lõikes 2 
määratletud konkreetse terroristliku 
eesmärgiga;

Or. en

Muudatusettepanek 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „terroriakt“ – direktiivi (EL) 
2017/541 artikli 3 lõikes 1 määratletud 
kuriteod;

(4) „terroriakt“ – direktiivi (EL) 
2017/541 artikli 3 lõikes 1 määratletud 
tahtlikud teod, kui need on pandud toime 
ühel direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 
lõikes 2 määratletud eesmärkidest;

Or. en

Selgitus

This AM seeks to align the definition of 'terrorist offences' with the one in Directive (EU) 
2017/541 (the 'Terrorism Directive'). The Terrorism Directive exhaustively lists a number of 
serious crimes that can qualify as terrorist offences WHEN AND INSOFAR AS COMMITTED 
WITH A SPECIFIC AIM , namely to seriously intimidate a population, to unduly compel a 
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government or an international organisation to perform or abstain from performing any act, 
or to seriously destabilise or destroy the fundamental political, constitutional, economic or 
social structures of a country or an international organisation (compare also recital 8 
Directive (EU) 2017/541).

Muudatusettepanek 303
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „terroriakt“ – direktiivi (EL) 
2017/541 artikli 3 lõikes 1 määratletud 
kuriteod;

(4) „terroriakt“ – artikli 3 lõikes 1 
määratletud tahtlikud teod, kui need on 
pandud toime ühel direktiivi 
(EL) 2017/541 artikli 3 lõikes 2 
määratletud eesmärkidest;

Or. en

Muudatusettepanek 304
Michał Boni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „terroriakt“ – direktiivi (EL) 
2017/541 artikli 3 lõikes 1 määratletud 
kuriteod;

(4) „terroriakt“ – direktiivi (EL) 
2017/541 artikli 3 lõikes 1 loetletud 
tahtlikud teod;

Or. en

Muudatusettepanek 305
Eva Joly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „terroriakt“ – direktiivi (EL) (4) „terroriakt“ – direktiivi (EL) 
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2017/541 artikli 3 lõikes 1 määratletud 
kuriteod;

2017/541 artiklis 3 määratletud kuriteod;

Or. en

Muudatusettepanek 306
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) „terroristlik sisu“ – materjal, mis 
ilmselgelt õhutab toime panema direktiivi 
2017/741/EL artikli 3 lõikes 1 loetletud 
terroriakte ja mis vastab siseriiklikus 
õiguses sätestatud määratlusele ning mis 
tekitab selliste tegude toimepanemise 
selge ja suure ohu. Terroristlikuks sisuks 
ei tohiks pidada hariduslikel, 
ajakirjanduslikel ja teadustegevuse 
eesmärkidel avaldatavaid materjale ega 
radikaalsete, poleemiliste või vastuoluliste 
seisukohtade väljendamist tundlike 
poliitiliste küsimuste üle peetavas avalikus 
mõttevahetuses;

Or. en

Muudatusettepanek 307
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) „ebaseaduslik terroristlik sisu“ – 
teave, mis viitab terrorismivastast võitlust 
käsitleva direktiivi (EL) 2017/541 
artiklites 5–7 määratletud kuritegudele;

Or. en
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Selgitus

See joint letter by three united Nations Special Rapporteurs 07/12/2018: "The definition as it 
stands could encompass legitimate forms of expression, such as reporting conducted by 
journalists and human rights organizations on the activities of terrorist groups and on 
counter-terrorism measures taken by authorities, in violation of the right to freedom of 
expression as protected under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), Article 10 of the European Convention of Human Rights (ECHR), and 
Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the EU Charter)."

Muudatusettepanek 308
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) „terroristlik sisu“ – materjal, 
sealhulgas sõnumid või pildid, mis 
kujutavad endast avalikku üleskutset 
terroriakti toimepanemisele ja sisaldavad 
teavet, mis vastab ühele või mitmele 
järgmistest tingimustest:

Or. en

Muudatusettepanek 309
Michał Boni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) „terroristlik sisu“ – teave, mis 
vastab ühele või mitmele järgmistest 
tingimustest ja mis võib aidata kaasa 
direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõikes 1 
loetletud tahtlike tegude toimepanemisele:

Or. en

Muudatusettepanek 310
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Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) „ebaseaduslik terroristlik sisu“ – 
ilmselgelt ebaseaduslik teave, mis on 
liigitatav terrorismivastast võitlust 
käsitleva direktiivi (EL) 2017/541 
artiklites 5–7 määratletud kuriteona või 
kuritegudena.

Or. en

Selgitus

Mõistete ühtlustamine juba kehtivate ELi õigusaktidega, eelkõige terrorismivastast võitlust 
käsitleva direktiiviga (EL) 2017/541.

Muudatusettepanek 311
Cecilia Wikström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 312
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) „ebaseaduslik terroristlik sisu“ – 
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tingimustest: teave, mis ilmselgelt

Or. en

Muudatusettepanek 313
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) „terroristlik sisu“ – teave, mis 
ilmselgelt

Or. en

Muudatusettepanek 314
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 315
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õhutab või õigustab, muu hulgas 
ülistamise teel, terroriaktide sooritamist, 

välja jäetud
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põhjustades seega selliste aktide 
sooritamise ohu;

Or. en

Selgitus

Mõistete ühtlustamine juba kehtivate ELi õigusaktidega, eelkõige terrorismivastast võitlust 
käsitleva direktiiviga (EL) 2017/541.

Muudatusettepanek 316
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 317
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) õhutab või õigustab tahtlikult 
terroriaktide sooritamist, põhjustades seega 
ühe või mitme sellise kuriteo sooritamise 
selge ohu;

Or. en

Muudatusettepanek 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) õhutab või õigustab tahtlikult 
terroriaktide sooritamist, põhjustades seega 
selliste aktide sooritamise selge ohu;

Or. en

Muudatusettepanek 320
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) julgustab terroriaktidele kaasa 
aitama;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 321
Eva Joly
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) julgustab terroriaktidele kaasa 
aitama;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Mõistete ühtlustamine juba kehtivate ELi õigusaktidega, eelkõige terrorismivastast võitlust 
käsitleva direktiiviga (EL) 2017/541.

Muudatusettepanek 322
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) julgustab terroriaktidele kaasa 
aitama;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) julgustab terroriaktidele kaasa 
aitama;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 
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'encouraging the contribution to terrorist offences' and it not clear at all what it would entail 
in practice. There is a clear risk that this vague, undefined term broadens the concept of 
'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive'. Furthermore, the offences under the 
'Terrorism Directive' were construed for the purpose of criminal proceedings and are 
envisaged to be further refined when the Directive is transposed into national law which is 
not the case in this Proposal. In addition, this Proposal places a great deal of responsibility 
on the hosting service provider when it comes to determining whether or not a particular 
piece of content falls indeed under the definition of 'terrorist content'. Therefore, there is no 
justification for introducing such a vague legal concept as 'encouraging the contribution to 
terrorist offences'.

Muudatusettepanek 324
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) julgustab terroriaktidele kaasa 
aitama;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 325
Ana Gomes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) julgustab terroriaktidele kaasa 
aitama;

(b) edendab terrorirühmituse tegevust, 
eeskätt seeläbi, et õhutab, ärgitab või 
veenab isikuid või isikute rühmi osalema 
terrorirühmituse tegevuses, sealhulgas 
teabe või materiaalsete vahendite 
pakkumisega või rühmituse tegevuse mis 
tahes viisil rahastamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) julgustab terroriaktidele kaasa 
aitama;

(b) ärgitab isikuid või isikute rühmi 
korraldama terroriakte või nendele kaasa 
aitama;

Or. en

Muudatusettepanek 327
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Mõistete ühtlustamine juba kehtivate ELi õigusaktidega, eelkõige terrorismivastast võitlust 
käsitleva direktiiviga (EL) 2017/541.

Muudatusettepanek 328
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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sellist rühmitust toetama;

Or. en

Muudatusettepanek 329
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) edendab tahtlikult sellise 
terrorirühmituse tegevust, mida 
käsitletakse ühises seisukohas 
2001/931/ÜVJP, eeskätt seeläbi, et õhutab, 
ärgitab või veenab isikuid või isikute 
rühmi osalema terrorirühmituse 
tegevuses, sealhulgas teabe või 
materiaalsete vahendite pakkumisega või 
rühmituse tegevuse mis tahes viisil 
rahastamisega;

Or. en

Selgitus

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 'support' 
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and it not clear at all what it would entail in practice. There is a clear risk that this vague, 
undefined term broadens the concept of 'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive' 
and opens the door for abuse, e.g. in applying the concept of 'supporting' to content that 
appears to support the same political or other aims as those of a terrorist group (e.g. self-
determination or secession), without embracing its terrorist (violent) tactics. In addition, it 
should be made clear which groups this Proposal refers to. Common position 2001/931/CFSP 
lays down the criteria for listing persons, groups and entities. It was last updated by Council 
Decision (CFSP) 2017/1426.

Muudatusettepanek 331
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) edendab tahtlikult selliste 
terrorirühmituse tegevust, mida 
käsitletakse ühises seisukohas 
2001/931/ÜVJP, eeskätt seeläbi, et õhutab, 
ärgitab või veenab isikuid või isikute 
rühmi osalema terrorirühmituse 
tegevuses, sealhulgas teabe või 
materiaalsete vahendite pakkumisega või 
rühmituse tegevuse mis tahes viisil 
rahastamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) propageerib terrorirühmituse 
tegevust, eeskätt seeläbi, et ärgitab isikuid 
või isikute rühmi osalema direktiivi (EL) 
2017/541 artikli 2 lõikes 3 määratletud 
terrorirühmituse kuritegevuses või sellist 
tegevust toetama;
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Or. en

Muudatusettepanek 333
Cecilia Wikström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 334
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 336
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Mõistete ühtlustamine juba kehtivate ELi õigusaktidega, eelkõige terrorismivastast võitlust 
käsitleva direktiiviga (EL) 2017/541.

Muudatusettepanek 337
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) annab tahtlikult terroriaktide 
toimepanemise või nende toimepanemisele 
kaasaaitamise eesmärgil juhiseid 
lõhkeainete, tulirelvade või muude relvade 
või kahjulike või ohtlike ainete 
valmistamise või kasutamise või muude 
konkreetsete meetodite või tehniliste 
võtete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 338
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) annab tahtlikult terroriaktide 
toimepanemise või nende toimepanemisele 
kaasaaitamise eesmärgil juhiseid 
lõhkeainete, tulirelvade või muude relvade 
või kahjulike või ohtlike ainete 
valmistamise või kasutamise või muude 
konkreetsete meetodite või tehniliste 
võtete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) annab terroriaktide toimepanemise 
eesmärgil juhiseid meetodite või tehniliste 
võtete, sealhulgas lõhkeainete, tulirelvade 
või muude relvade või kahjulike või 
ohtlike ainete, samuti KBRT-ainete 
valmistamise ja kasutamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 340
Ana Gomes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) annab terroriaktide toimepanemise 
või nende toimepanemisele kaasaaitamise 
eesmärgil juhiseid lõhkeainete, tulirelvade 
või muude relvade või kahjulike või 
ohtlike ainete valmistamise või 
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kasutamise või muude konkreetsete 
meetodite või tehniliste võtete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 341
Ana Gomes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 342
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) „ebaseadusliku terroristliku sisu 
levitamine“ – ebaseadusliku terroristliku 
sisu kättesaadavaks tegemine üldsusele 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuste 
kaudu selge kavatsusega õhutada 
terroriakti toimepanemisele, terroriakt 
toime panna või selle toimepanemisele 
kaasa aidata, välja arvatud teabe 
levitamine hariduslikel, ajakirjanduslikel, 
kunstilistel või teadustegevuse 
eesmärkidel;

Or. en
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Muudatusettepanek 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) „terroristliku sisu levitamine“ – 
terroristliku sisu kättesaadavaks tegemine 
üldsusele veebimajutusteenuse pakkuja 
teenuste kaudu selge kavatsusega õhutada 
terroriakti toimepanemisele, terroriakt 
toime panna või selle toimepanemisele 
kaasa aidata, välja arvatud teabe 
levitamine hariduslikel, ajakirjanduslikel, 
kunstilistel või teadustegevuse 
eesmärkidel;

Or. en

Muudatusettepanek 344
Cecilia Wikström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 345
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

levitamine“ – ebaseadusliku terroristliku 
sisu kättesaadavaks tegemine üldsusele 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuste 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 346
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 348
Eva Joly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 349
Michał Boni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 350
Ana Gomes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 351
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 352
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „seotud andmed“ – ainult 
abonendi- ja juurdepääsuandmed;

Or. en

Muudatusettepanek 353
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „seotud andmed“ – ainult 
abonendi- ja juurdepääsuandmed;

Or. en

Muudatusettepanek 354



AM\1177908ET.docx 95/97 PE636.150v02-00

ET

Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „pädev asutus“ – määratud riiklik 
õigusasutus liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 355
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „pädev asutus“ – määratud riiklik 
õigusasutus liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 356
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 357
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 358
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 359
Eva Joly

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

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

välja jäetud

Or. en


