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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(22) Suhteellisuusperiaatteen 
toteutumisen varmistamiseksi säilytysajan 
enimmäiskestoksi olisi määritettävä kuusi 
kuukautta, jotta sisällöntarjoajilla on 
riittävästi aikaa käynnistää 
tarkasteluprosessi ja jotta 
lainvalvontaviranomaisilla on pääsy 
terrorismirikoksen tutkinnan ja 
syytteeseenpanon kannalta asianmukaisiin 
tietoihin. Tätä ajanjaksoa voidaan 
tarkastelun suorittaman viranomaisen 
pyynnöstä jatkaa tarpeelliseksi katsotuksi 
ajaksi, jos käynnistettyä 
uudelleentarkastelumenettelyä ei ole 
kuuden kuukauden kuluessa saatettu 
päätökseen.

Or. en

Tarkistus 180
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Suhteellisuusperiaatteen 
toteutumisen varmistamiseksi säilytysajan 
enimmäiskestoksi olisi määritettävä kuusi 
kuukautta, jotta sisällöntarjoajilla on 

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

riittävästi aikaa käynnistää 
tarkasteluprosessi ja jotta 
lainvalvontaviranomaisilla on pääsy 
terrorismirikoksen tutkinnan ja 
syytteeseenpanon kannalta asianmukaisiin 
tietoihin. Tätä ajanjaksoa voidaan 
tarkastelun suorittaman viranomaisen 
pyynnöstä jatkaa tarpeelliseksi katsotuksi 
ajaksi, jos käynnistettyä 
uudelleentarkastelumenettelyä ei ole 
kuuden kuukauden kuluessa saatettu 
päätökseen. Tämän kestoajan pitäisi olla 
riittävä, jotta lainvalvontaviranomaiset 
voivat säilyttää tutkintoihin liittyvät 
tarvittavat todisteet ja jotta voidaan 
säilyttää tasapaino niiden perusoikeuksien 
toteutumiseen nähden, joita asia koskee. 
Säilytetty sisältö ja siihen liittyvä data on 
poistettava kyseisen ajanjakson päätyttyä.

Or. en

Tarkistus 181
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Suhteellisuusperiaatteen 
toteutumisen varmistamiseksi säilytysajan 
enimmäiskestoksi olisi määritettävä kuusi 
kuukautta, jotta sisällöntarjoajilla on 
riittävästi aikaa käynnistää 
tarkasteluprosessi ja jotta 
lainvalvontaviranomaisilla on pääsy 
terrorismirikoksen tutkinnan ja 
syytteeseenpanon kannalta asianmukaisiin 
tietoihin. Tätä ajanjaksoa voidaan 
tarkastelun suorittaman viranomaisen 
pyynnöstä jatkaa tarpeelliseksi katsotuksi 
ajaksi, jos käynnistettyä 
uudelleentarkastelumenettelyä ei ole 
kuuden kuukauden kuluessa saatettu 
päätökseen. Tämän kestoajan pitäisi olla 

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

riittävä, jotta lainvalvontaviranomaiset 
voivat säilyttää tutkintoihin liittyvät 
tarvittavat todisteet ja jotta voidaan 
säilyttää tasapaino niiden perusoikeuksien 
toteutumiseen nähden, joita asia koskee. 
Sisältöön liittyvä data on poistettava 
kuuden kuukauden ajanjakson jälkeen.

Or. en

Tarkistus 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(22) Suhteellisuusperiaatteen 
toteutumisen varmistamiseksi säilytysajan 
enimmäiskestoksi olisi määritettävä kuusi 
kuukautta, jotta sisällöntarjoajilla on 
riittävästi aikaa käynnistää 
tarkasteluprosessi ja jotta 
lainvalvontaviranomaisilla on pääsy 
terrorismirikoksen tutkinnan ja 
syytteeseenpanon kannalta asianmukaisiin 
tietoihin. Tätä ajanjaksoa voidaan 
tarkastelun suorittaman viranomaisen 
pyynnöstä jatkaa tarpeelliseksi katsotuksi 
ajaksi, jos käynnistettyä 
uudelleentarkastelumenettelyä ei ole 
kuuden kuukauden kuluessa saatettu 
päätökseen. Tämän ajanjakson jälkeen 
kyseinen data olisi poistettava 
perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 183
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Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tämä asetus ei vaikuta 
menettelyllisiin takeisiin ja tutkintatoimiin, 
jotka liittyvät sellaisten sisällön ja sisältöön 
liittyvän datan saatavuuteen, jotka on 
säilytetty terrorismirikoksen tutkinta- tai 
syytteeseenpanotarkoituksessa, 
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 
ja unionin lainsäädännön mukaisesti.

(23) Tämä asetus ei vaikuta 
menettelyllisiin takeisiin ja tutkintatoimiin, 
jotka liittyvät sellaisten sisällön ja sisältöön 
liittyvän datan saatavuuteen, jotka on 
säilytetty terrorismirikoksen tutkinta- tai 
syytteeseenpanotarkoituksessa, 
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 
ja unionin lainsäädännön mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden olisi annettava selvät ja 
täsmälliset säännöt, joissa määrätään, 
missä olosuhteissa ja millä ehdoin 
toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
voivat tutustua säilytettyyn sisältöön ja 
siihen liittyvään dataan, millä pyritään 
erityisesti varmistamaan perusoikeuksien 
tehokas harjoittaminen ja estämään 
perusoikeusrikkomukset. Tällaisen 
sisällön ja datan saatavuuteen on 
sovellettava tuomioistuimen tai 
riippumattoman hallinnollisen elimen 
etukäteisvalvontaa, lukuun ottamatta 
asianmukaisesti perusteltuja kiireellisiä 
tapauksia.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tämä asetus ei vaikuta 
menettelyllisiin takeisiin ja tutkintatoimiin, 
jotka liittyvät sellaisten sisällön ja sisältöön 
liittyvän datan saatavuuteen, jotka on 

(23) Tämä asetus ei vaikuta 
menettelyllisiin takeisiin ja tutkintatoimiin, 
jotka liittyvät sellaisten sisällön ja sisältöön 
liittyvän datan saatavuuteen, jotka on 
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säilytetty terrorismirikoksen tutkinta- tai 
syytteeseenpanotarkoituksessa, 
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 
ja unionin lainsäädännön mukaisesti.

säilytetty terrorismirikoksen tutkinta- tai 
syytteeseenpanotarkoituksessa, 
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 
ja unionin lainsäädännön mukaisesti. 
Tällaisen sisällön ja datan saatavuuteen 
on sovellettava tuomioistuimen tai 
riippumattoman hallinnollisen elimen 
valvontaa, lukuun ottamatta kiireellisiä 
tapauksia.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Säilytyspalvelun tarjoajien 
terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen 
avoimuus on ratkaisevan tärkeää 
palveluntarjoajien vastuullisuuden 
parantamiseksi käyttäjiin nähden ja 
kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi 
digitaalisiin sisämarkkinoihin. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi julkaistava 
vuosittain avoimuusselostus, joka sisältää 
olennaiset tiedot terroristisen sisällön 
havaitsemiseen, tunnistamiseen ja 
poistamiseen liittyvistä toimista.

(24) Säilytyspalvelun tarjoajien laitonta 
terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen 
avoimuus on ratkaisevan tärkeää 
vastuullisuuden parantamiseksi käyttäjiin 
nähden ja kansalaisten luottamuksen 
palauttamiseksi säilytyspalvelun tarjoajiin 
ja toimivaltaisiin viranomaisiin unionissa. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi julkaistava 
vuosittain avoimuusselostus, joka sisältää 
yksityiskohtaiset ja olennaiset tiedot 
laittoman terroristisen sisällön 
havaitsemiseen, tunnistamiseen ja 
poistamiseen liittyvistä toimista sekä 
mahdollisista laillista sisältöä koskevista 
rajoituksista. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi myös julkaistava 
vuosittain avoimuusselostus, joka sisältää 
yksityiskohtaiset ja olennaiset tiedot 
annettujen lainsäädäntöön perustuvien 
määräysten lukumäärästä, poistojen 
lukumäärästä, tunnistetun, havaitun ja 
terrorismirikoksia koskevaan tutkintaan 
ja syytteeseen johtaneen laittoman 
terroristisen sisällön lukumäärästä sekä 
laillista sisältöä koskevien rajoitusten 
lukumäärästä.



PE636.150v02-00 8/102 AM\1177908FI.docx

FI

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Säilytyspalvelun tarjoajien 
terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen 
avoimuus on ratkaisevan tärkeää 
palveluntarjoajien vastuullisuuden 
parantamiseksi käyttäjiin nähden ja 
kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi 
digitaalisiin sisämarkkinoihin. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi julkaistava 
vuosittain avoimuusselostus, joka sisältää 
olennaiset tiedot terroristisen sisällön 
havaitsemiseen, tunnistamiseen ja 
poistamiseen liittyvistä toimista.

(24) Säilytyspalvelun tarjoajien 
terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen 
avoimuus on ratkaisevan tärkeää 
palveluntarjoajien vastuullisuuden 
parantamiseksi käyttäjiin nähden ja 
kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi 
digitaalisiin sisämarkkinoihin. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi julkaistava 
vuosittain avoimuusselostus, joka sisältää 
olennaiset tiedot terroristisen sisällön 
havaitsemiseen, tunnistamiseen ja 
poistamiseen liittyvistä toimista ja 
edistettävä parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
terroristisen sisällön torjumiseksi 
tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Säilytyspalvelun tarjoajien 
terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen 
avoimuus on ratkaisevan tärkeää 
palveluntarjoajien vastuullisuuden 
parantamiseksi käyttäjiin nähden ja 
kansalaisten luottamuksen 
palauttamiseksi digitaalisiin 
sisämarkkinoihin. Säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi julkaistava vuosittain 

(24) Säilytyspalvelun tarjoajien 
terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen 
avoimuus on ratkaisevan tärkeää 
palveluntarjoajien vastuullisuuden 
parantamiseksi käyttäjiin nähden. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi julkaistava 
vuosittain avoimuusselostus, joka sisältää 
olennaiset tiedot terroristisen sisällön 
havaitsemiseen, tunnistamiseen ja 
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avoimuusselostus, joka sisältää olennaiset 
tiedot terroristisen sisällön havaitsemiseen, 
tunnistamiseen ja poistamiseen liittyvistä 
toimista.

poistamiseen liittyvistä toimista.

Or. en

Tarkistus 188
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Säilytyspalvelun tarjoajien 
terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen 
avoimuus on ratkaisevan tärkeää 
palveluntarjoajien vastuullisuuden 
parantamiseksi käyttäjiin nähden ja 
kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi 
digitaalisiin sisämarkkinoihin. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi julkaistava 
vuosittain avoimuusselostus, joka sisältää 
olennaiset tiedot terroristisen sisällön 
havaitsemiseen, tunnistamiseen ja 
poistamiseen liittyvistä toimista.

(24) Säilytyspalvelun tarjoajien 
terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen 
avoimuus on ratkaisevan tärkeää 
palveluntarjoajien vastuullisuuden 
parantamiseksi käyttäjiin nähden ja 
kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi 
digitaalisiin sisämarkkinoihin. 
Terroristiselle sisällölle altistuneiden 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi julkaistava 
vuosittain avoimuusselostus, joka sisältää 
olennaiset tiedot terroristisen sisällön 
havaitsemiseen, tunnistamiseen ja 
poistamiseen liittyvistä toimista.

Or. en

Tarkistus 189
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Säilytyspalvelun tarjoajien 
terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen 
avoimuus on ratkaisevan tärkeää 
palveluntarjoajien vastuullisuuden 
parantamiseksi käyttäjiin nähden ja 

(24) Säilytyspalvelun tarjoajien laitonta 
terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen 
avoimuus on ratkaisevan tärkeää 
palveluntarjoajien vastuullisuuden 
parantamiseksi käyttäjiin nähden ja 
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kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi 
digitaalisiin sisämarkkinoihin. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi julkaistava 
vuosittain avoimuusselostus, joka sisältää 
olennaiset tiedot terroristisen sisällön 
havaitsemiseen, tunnistamiseen ja 
poistamiseen liittyvistä toimista.

kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi 
digitaalisiin sisämarkkinoihin. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi julkaistava 
vuosittain avoimuusselostus, joka sisältää 
olennaiset tiedot laittoman terroristisen 
sisällön havaitsemiseen, tunnistamiseen ja 
poistamiseen liittyvistä toimista.

Or. en

Tarkistus 190
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Sisällöntarjoajilla, joiden sisältö 
on poistettu poistamismääräyksen nojalla, 
tulisi olla SEU-sopimuksen 19 artiklan ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
47 artiklan mukainen oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin.

Or. en

Tarkistus 191
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Valitusmenettelyillä pyritään 
estämään sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden nojalla suojatun 
sisällön erheelliset poistot. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi laadittava 
käyttäjäystävälliset valitusmekanismit ja 
varmistettava, että valitukset käsitellään 
viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden 
täysin avoimesti. Säilytyspalvelun 

(25) Valitusmenettelyillä pyritään 
estämään sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden nojalla suojatun 
sisällön erheelliset poistot. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi laadittava 
käyttäjäystävälliset valitusmekanismit ja 
varmistettava, että valitukset käsitellään 
viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden 
täysin avoimesti. Säilytyspalvelun 
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tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun 
sisällön palauttamisesta ei vaikuta 
säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuuteen 
valvoa omien ehtojensa ja edellytystensä 
toteutumista muilla perusteilla.

tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun 
sisällön palauttamisesta ei vaikuta 
säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuuteen 
valvoa omien ehtojensa ja edellytystensä 
toteutumista muilla perusteilla. 
Jäsenvaltioiden olisi myös taattava, että 
säilytyspalvelun tarjoajat ja 
sisällöntarjoajat voivat tosiasiallisesti 
käyttää oikeuttaan muutoksenhakuun. 
Lisäksi sisällöntarjoajilla, joiden sisältö 
on poistettu poistamismääräyksen nojalla, 
olisi oltava SEU-sopimuksen 19 artiklan 
ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
47 artiklan mukainen oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin. Olisi perustettava 
tehokkaita kansallisen tason 
muutoksenhakujärjestelmiä sen 
varmistamiseksi, että kaikilla 
asianosaisilla, joihin sovelletaan 
toimivaltaisen oikeusviranomaisen 
antamaa poistamismääräystä, olisi oikeus 
hakea muutosta lainkäyttöelimeltä. 
Muutoksenhakumenettely ei saa vaikuttaa 
kansallisten tuomioistuinjärjestelmien 
toimivallan jakoon.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Valitusmenettelyillä pyritään 
estämään sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden nojalla suojatun 
sisällön erheelliset poistot. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi laadittava 
käyttäjäystävälliset valitusmekanismit ja 
varmistettava, että valitukset käsitellään 
viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden 
täysin avoimesti. Säilytyspalvelun 
tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun 

(25) Valitusmenettelyillä pyritään 
estämään sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden nojalla suojatun 
sisällön erheelliset poistot. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi laadittava 
käyttäjäystävälliset valitusmekanismit ja 
varmistettava, että valitukset käsitellään 
viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden 
täysin avoimesti.
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sisällön palauttamisesta ei vaikuta 
säilytyspalvelun tarjoajien 
mahdollisuuteen valvoa omien ehtojensa 
ja edellytystensä toteutumista muilla 
perusteilla.

Or. en

Tarkistus 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Valitusmenettelyillä pyritään 
estämään sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden nojalla suojatun 
sisällön erheelliset poistot. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi laadittava 
käyttäjäystävälliset valitusmekanismit ja 
varmistettava, että valitukset käsitellään 
viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden 
täysin avoimesti. Säilytyspalvelun 
tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun 
sisällön palauttamisesta ei vaikuta 
säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuuteen 
valvoa omien ehtojensa ja edellytystensä 
toteutumista muilla perusteilla.

(25) Valitusmenettelyillä pyritään 
estämään sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden nojalla suojatun 
sisällön erheelliset poistot. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi laadittava 
käyttäjäystävälliset valitusmekanismit ja 
varmistettava, että valitukset käsitellään 
viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden 
täysin avoimesti. Säilytyspalvelun 
tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun 
sisällön palauttamisesta ei vaikuta 
säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuuteen 
valvoa omien ehtojensa ja edellytystensä 
toteutumista muilla perusteilla. 
Säilytyspalvelun tarjoajien käytettävissä 
olisi oltava jäsenvaltioissa tehokkaita 
muutoksenhakujärjestelmiä ja 
oikeussuojakeinoja.

Or. en

Tarkistus 194
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(25) Valitusmenettelyillä pyritään 
estämään sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden nojalla suojatun 
sisällön erheelliset poistot. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi laadittava 
käyttäjäystävälliset valitusmekanismit ja 
varmistettava, että valitukset käsitellään 
viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden 
täysin avoimesti. Säilytyspalvelun 
tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun 
sisällön palauttamisesta ei vaikuta 
säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuuteen 
valvoa omien ehtojensa ja edellytystensä 
toteutumista muilla perusteilla.

(25) Valitusmenettelyillä pyritään 
estämään sananvapauden ja tiedon 
vastaanottamista ja jakamista koskevan 
vapauden nojalla suojatun sisällön 
erheelliset poistot. Säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi laadittava 
käyttäjäystävälliset valitusmekanismit ja 
varmistettava, että valitukset käsitellään 
viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden 
täysin avoimesti. Säilytyspalvelun 
tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun 
sisällön palauttamisesta ei vaikuta 
säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuuteen 
valvoa omien ehtojensa ja edellytystensä 
toteutumista.

Or. en

Tarkistus 195
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) SEU-sopimuksen 19 artiklan ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 
artiklan mukainen tehokas oikeussuoja 
edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät 
syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö 
on poistettu tai pääsy siihen on estetty. 
Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi 
asetettava sisällöntarjoajan saataville 
olennaiset tiedot, jotta tämä voi tarvittaessa 
riitauttaa päätöksen. Tämä ei kuitenkaan 
välttämättä edellytä ilmoittamista 
sisällöntarjoajalle. Olosuhteista riippuen 
säilytyspalvelun tarjoajat voivat korvata 
sisältöä, joka katsotaan terroristiseksi 
sisällöksi, ilmoittamalla, että sisältö on 
poistettu tai pääsy siihen on estetty tämän 
asetuksen mukaisesti. Lisätietoja 
päätöksen syistä sekä siitä, miten 

(26) SEU-sopimuksen 19 artiklan ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 
artiklan mukainen tehokas oikeussuoja 
edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät 
syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö 
on poistettu tai pääsy siihen on estetty. 
Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi 
asetettava sisällöntarjoajan saataville 
olennaiset tiedot, jotta tämä voi tarvittaessa 
riitauttaa päätöksen. Jos toimivaltaiset 
viranomaiset päättävät yleiseen 
turvallisuuteen liittyvistä syistä ja/tai 
tutkinnan yhteydessä, että sisällön 
poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä 
on haitallista ilmoittaa suoraan 
sisällöntarjoajalle, toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tiedotettava tästä 
säilytyspalvelun tarjoajalle.
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sisällöntarjoaja voi riitauttaa päätökseen, 
olisi annettava pyynnöstä. Jos 
toimivaltaiset viranomaiset päättävät 
yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä 
ja/tai tutkinnan yhteydessä, että sisällön 
poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä 
on epäasianmukaista tai haitallista 
ilmoittaa suoraan sisällöntarjoajalle, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
tiedotettava tästä säilytyspalvelun 
tarjoajalle.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) SEU-sopimuksen 19 artiklan ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 
artiklan mukainen tehokas oikeussuoja 
edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät 
syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö 
on poistettu tai pääsy siihen on estetty. 
Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi 
asetettava sisällöntarjoajan saataville 
olennaiset tiedot, jotta tämä voi tarvittaessa 
riitauttaa päätöksen. Tämä ei kuitenkaan 
välttämättä edellytä ilmoittamista 
sisällöntarjoajalle. Olosuhteista riippuen 
säilytyspalvelun tarjoajat voivat korvata 
sisältöä, joka katsotaan terroristiseksi 
sisällöksi, ilmoittamalla, että sisältö on 
poistettu tai pääsy siihen on estetty tämän 
asetuksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksen 
syistä sekä siitä, miten sisällöntarjoaja voi 
riitauttaa päätökseen, olisi annettava 
pyynnöstä. Jos toimivaltaiset viranomaiset 
päättävät yleiseen turvallisuuteen 
liittyvistä syistä ja/tai tutkinnan 
yhteydessä, että sisällön poistamisesta tai 
siihen pääsyn estämisestä on 

(26) SEU-sopimuksen 19 artiklan ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 
artiklan mukainen tehokas oikeussuoja 
edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät 
syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö 
on poistettu tai pääsy siihen on estetty. 
Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi 
asetettava sisällöntarjoajan saataville 
olennaiset tiedot, jotta tämä voi tarvittaessa 
riitauttaa päätöksen. Olosuhteista riippuen 
säilytyspalvelun tarjoajat voivat korvata 
sisältöä, joka katsotaan terroristiseksi 
sisällöksi, ilmoittamalla, että sisältö on 
poistettu tai pääsy siihen on estetty tämän 
asetuksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksen 
syistä sekä siitä, miten sisällöntarjoaja voi 
riitauttaa päätökseen, olisi annettava aina 
ilman pyyntöä.
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epäasianmukaista tai haitallista ilmoittaa 
suoraan sisällöntarjoajalle, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
tiedotettava tästä säilytyspalvelun 
tarjoajalle.

Or. en

Tarkistus 197
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) SEU-sopimuksen 19 artiklan ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 
artiklan mukainen tehokas oikeussuoja 
edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät 
syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö 
on poistettu tai pääsy siihen on estetty. 
Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi 
asetettava sisällöntarjoajan saataville 
olennaiset tiedot, jotta tämä voi tarvittaessa 
riitauttaa päätöksen. Tämä ei kuitenkaan 
välttämättä edellytä ilmoittamista 
sisällöntarjoajalle. Olosuhteista riippuen 
säilytyspalvelun tarjoajat voivat korvata 
sisältöä, joka katsotaan terroristiseksi 
sisällöksi, ilmoittamalla, että sisältö on 
poistettu tai pääsy siihen on estetty tämän 
asetuksen mukaisesti. Lisätietoja 
päätöksen syistä sekä siitä, miten 
sisällöntarjoaja voi riitauttaa päätökseen, 
olisi annettava pyynnöstä. Jos 
toimivaltaiset viranomaiset päättävät 
yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä 
ja/tai tutkinnan yhteydessä, että sisällön 
poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä 
on epäasianmukaista tai haitallista 
ilmoittaa suoraan sisällöntarjoajalle, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
tiedotettava tästä säilytyspalvelun 
tarjoajalle.

(26) SEU-sopimuksen 19 artiklan ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 
artiklan mukainen tehokas oikeussuoja 
edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät 
syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö 
on poistettu tai pääsy siihen on estetty. 
Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi 
asetettava sisällöntarjoajan saataville 
olennaiset tiedot, jotta tämä voi tarvittaessa 
riitauttaa päätöksen. Yleensä tämä 
edellyttää selvää ilmoitusta 
sisällöntarjoajalle. Poikkeuksellisissa 
olosuhteissa säilytyspalvelun tarjoajat 
voivat korvata sisältöä, joka katsotaan 
laittomaksi terroristiseksi sisällöksi, 
ilmoittamalla ensin, että sisältö on 
poistettu tämän asetuksen mukaisesti. 
Lisätietoja poistamisen syistä, kopio 
poistamismääräyksestä sekä tietoja siitä, 
miten sisällöntarjoaja voi riitauttaa 
päätökseen tuomioistuimessa, olisi 
annettava ilmoituksen yhteydessä. Jos 
toimivaltaiset viranomaiset päättävät 
yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä 
ja/tai tutkinnan yhteydessä, kun se on 
oikeasuhteista ja tarpeellista, että sisällön 
poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä 
on epäasianmukaista tai haitallista 
ilmoittaa suoraan sisällöntarjoajalle, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
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tiedotettava tästä säilytyspalvelun 
tarjoajalle.

Or. en

Tarkistus 198
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) SEU-sopimuksen 19 artiklan ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 
artiklan mukainen tehokas oikeussuoja 
edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät 
syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö 
on poistettu tai pääsy siihen on estetty. 
Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi 
asetettava sisällöntarjoajan saataville 
olennaiset tiedot, jotta tämä voi tarvittaessa 
riitauttaa päätöksen. Tämä ei kuitenkaan 
välttämättä edellytä ilmoittamista 
sisällöntarjoajalle. Olosuhteista riippuen 
säilytyspalvelun tarjoajat voivat korvata 
sisältöä, joka katsotaan terroristiseksi 
sisällöksi, ilmoittamalla, että sisältö on 
poistettu tai pääsy siihen on estetty tämän 
asetuksen mukaisesti. Lisätietoja 
päätöksen syistä sekä siitä, miten 
sisällöntarjoaja voi riitauttaa päätökseen, 
olisi annettava pyynnöstä. Jos 
toimivaltaiset viranomaiset päättävät 
yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä 
ja/tai tutkinnan yhteydessä, että sisällön 
poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä 
on epäasianmukaista tai haitallista 
ilmoittaa suoraan sisällöntarjoajalle, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
tiedotettava tästä säilytyspalvelun 
tarjoajalle.

(26) SEU-sopimuksen 19 artiklan ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 
artiklan mukainen tehokas oikeussuoja 
edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät 
syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö 
on poistettu tai pääsy siihen on estetty. 
Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi 
asetettava sisällöntarjoajan saataville 
olennaiset tiedot, jotta tämä voi tarvittaessa 
riitauttaa päätöksen. Tämä ei kuitenkaan 
välttämättä edellytä ilmoittamista 
sisällöntarjoajalle. Olosuhteista riippuen 
säilytyspalvelun tarjoajat voivat korvata 
sisältöä, joka katsotaan terroristiseksi 
sisällöksi, ilmoittamalla, että sisältö on 
poistettu tai pääsy siihen on estetty tämän 
asetuksen mukaisesti. Lisätietoja 
poistamisen syistä, kopio 
poistamismääräyksestä sekä tietoja siitä, 
miten sisällöntarjoaja voi riitauttaa 
päätökseen, olisi annettava pyynnöstä. Jos 
toimivaltaiset viranomaiset päättävät 
yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä 
ja/tai tutkinnan yhteydessä, että sisällön 
poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä 
on epäasianmukaista tai haitallista 
ilmoittaa suoraan sisällöntarjoajalle, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
tiedotettava tästä säilytyspalvelun 
tarjoajalle.

Or. en
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Tarkistus 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) SEU-sopimuksen 19 artiklan ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 
artiklan mukainen tehokas oikeussuoja 
edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät 
syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö 
on poistettu tai pääsy siihen on estetty. 
Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi 
asetettava sisällöntarjoajan saataville 
olennaiset tiedot, jotta tämä voi tarvittaessa 
riitauttaa päätöksen. Tämä ei kuitenkaan 
välttämättä edellytä ilmoittamista 
sisällöntarjoajalle. Olosuhteista riippuen 
säilytyspalvelun tarjoajat voivat korvata 
sisältöä, joka katsotaan terroristiseksi 
sisällöksi, ilmoittamalla, että sisältö on 
poistettu tai pääsy siihen on estetty tämän 
asetuksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksen 
syistä sekä siitä, miten sisällöntarjoaja voi 
riitauttaa päätökseen, olisi annettava 
pyynnöstä. Jos toimivaltaiset viranomaiset 
päättävät yleiseen turvallisuuteen liittyvistä 
syistä ja/tai tutkinnan yhteydessä, että 
sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn 
estämisestä on epäasianmukaista tai 
haitallista ilmoittaa suoraan 
sisällöntarjoajalle, toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tiedotettava tästä 
säilytyspalvelun tarjoajalle.

(26) SEU-sopimuksen 19 artiklan ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 
artiklan mukainen tehokas oikeussuoja 
edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät 
syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö 
on poistettu tai pääsy siihen on estetty. 
Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi 
asetettava sisällöntarjoajan saataville 
olennaiset tiedot, jotta tämä voi tarvittaessa 
riitauttaa päätöksen. Olosuhteista riippuen 
säilytyspalvelun tarjoajat voivat korvata 
sisältöä, joka katsotaan terroristiseksi 
sisällöksi, ilmoittamalla, että sisältö on 
poistettu tai pääsy siihen on estetty tämän 
asetuksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksen 
syistä sekä siitä, miten sisällöntarjoaja voi 
riitauttaa päätökseen, olisi annettava 
pyynnöstä. Jos toimivaltaiset viranomaiset 
päättävät yleiseen turvallisuuteen liittyvistä 
syistä ja/tai tutkinnan yhteydessä, että 
sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn 
estämisestä on epäasianmukaista tai 
haitallista ilmoittaa suoraan 
sisällöntarjoajalle, toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tiedotettava tästä 
säilytyspalvelun tarjoajalle.

Or. en

Tarkistus 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(27) Päällekkäisyyksien ja tutkimuksiin 
sekaantumisen välttämiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
vaihdettava tietoja, koordinoitava ja 
tehtävä yhteistyötä keskenään ja 
tarvittaessa Europolin kanssa antaessaan 
säilytyspalvelun tarjoajille 
poistamismääräyksiä tai sisältöä koskevia 
ilmoituksia. Europol voi antaa tukea tämän 
asetuksen säännösten täytäntöönpanoa 
varten nykyisen toimeksiantonsa ja 
voimassa olevan lainsäädäntökehyksen 
mukaisesti.

(27) Päällekkäisyyksien ja tutkimuksiin 
sekaantumisen välttämiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
vaihdettava tietoja, koordinoitava ja 
tehtävä yhteistyötä keskenään ja 
tarvittaessa Europolin kanssa ennen kuin 
ne antavat säilytyspalvelun tarjoajille 
poistamismääräyksiä tai lähettäessään 
sisältöä koskevia ilmoituksia. Tehdessään 
päätöksen poistamismääräyksen 
antamisesta toimivaltaisen viranomaisen 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
mahdolliset ilmoitukset tutkintaan 
puuttumisista (”keskinäisten 
häiriövaikutusten välttäminen”). Jos 
toimivaltainen viranomainen saa tiedon 
toisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen antamasta 
poistamismääräyksestä, sen ei pidä antaa 
päällekkäistä määräystä. Europol voi 
antaa tukea tämän asetuksen säännösten 
täytäntöönpanoa varten nykyisen 
toimeksiantonsa ja voimassa olevan 
lainsäädäntökehyksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 201
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Päällekkäisyyksien ja tutkimuksiin 
sekaantumisen välttämiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
vaihdettava tietoja, koordinoitava ja 
tehtävä yhteistyötä keskenään ja 
tarvittaessa Europolin kanssa antaessaan 
säilytyspalvelun tarjoajille 
poistamismääräyksiä tai sisältöä koskevia 

(27) Päällekkäisyyksien ja tutkimuksiin 
sekaantumisen välttämiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
vaihdettava tietoja, koordinoitava ja 
tehtävä yhteistyötä keskenään ja 
tarvittaessa Europolin kanssa antaessaan 
säilytyspalvelun tarjoajille 
poistamismääräyksiä.
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ilmoituksia. Europol voi antaa tukea 
tämän asetuksen säännösten 
täytäntöönpanoa varten nykyisen 
toimeksiantonsa ja voimassa olevan 
lainsäädäntökehyksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 202
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Päällekkäisyyksien ja tutkimuksiin 
sekaantumisen välttämiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
vaihdettava tietoja, koordinoitava ja 
tehtävä yhteistyötä keskenään ja 
tarvittaessa Europolin kanssa antaessaan 
säilytyspalvelun tarjoajille 
poistamismääräyksiä tai sisältöä koskevia 
ilmoituksia. Europol voi antaa tukea 
tämän asetuksen säännösten 
täytäntöönpanoa varten nykyisen 
toimeksiantonsa ja voimassa olevan 
lainsäädäntökehyksen mukaisesti.

(27) Päällekkäisyyksien ja tutkimuksiin 
sekaantumisen välttämiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
vaihdettava tietoja, koordinoitava ja 
tehtävä yhteistyötä keskenään ja 
tarvittaessa Europolin kanssa antaessaan 
säilytyspalvelun tarjoajille 
poistamismääräyksiä.

Or. en

Tarkistus 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Päällekkäisyyksien ja tutkimuksiin 
sekaantumisen välttämiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
vaihdettava tietoja, koordinoitava ja 

(27) Päällekkäisyyksien ja tutkimuksiin 
sekaantumisen välttämiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
vaihdettava tietoja, koordinoitava ja 
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tehtävä yhteistyötä keskenään ja 
tarvittaessa Europolin kanssa antaessaan 
säilytyspalvelun tarjoajille 
poistamismääräyksiä tai sisältöä koskevia 
ilmoituksia. Europol voi antaa tukea tämän 
asetuksen säännösten täytäntöönpanoa 
varten nykyisen toimeksiantonsa ja 
voimassa olevan lainsäädäntökehyksen 
mukaisesti.

tehtävä yhteistyötä keskenään ja 
tarvittaessa Europolin kanssa ennen kuin 
ne antavat säilytyspalvelun tarjoajille 
poistamismääräyksiä tai sisältöä koskevia 
ilmoituksia. Europol voi antaa tukea tämän 
asetuksen säännösten täytäntöönpanoa 
varten nykyisen toimeksiantonsa ja 
voimassa olevan lainsäädäntökehyksen 
mukaisesti.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Päällekkäisyyksien ja tutkimuksiin 
sekaantumisen välttämiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
vaihdettava tietoja, koordinoitava ja 
tehtävä yhteistyötä keskenään ja 
tarvittaessa Europolin kanssa antaessaan 
säilytyspalvelun tarjoajille 
poistamismääräyksiä tai sisältöä koskevia 
ilmoituksia. Europol voi antaa tukea tämän 
asetuksen säännösten täytäntöönpanoa 
varten nykyisen toimeksiantonsa ja 
voimassa olevan lainsäädäntökehyksen 
mukaisesti.

(27) Päällekkäisyyksien ja tutkimuksiin 
sekaantumisen välttämiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
vaihdettava tietoja, koordinoitava ja 
tehtävä yhteistyötä keskenään ja 
tarvittaessa Europolin kanssa antaessaan 
säilytyspalvelun tarjoajille 
poistamismääräyksiä. Europol voi antaa 
tukea tämän asetuksen säännösten 
täytäntöönpanoa varten nykyisen 
toimeksiantonsa ja voimassa olevan 
lainsäädäntökehyksen mukaisesti.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(28) Ennakoivien toimenpiteiden 
tehokkuuden ja riittävän yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään käydessään keskusteluja 
säilytyspalvelun tarjoajien kanssa tiettyjen 
ennakoivien toimenpiteiden 
määrittämiseksi, toteuttamiseksi ja 
arvioimiseksi. Vastaavasti yhteistyötä 
tarvitaan myös seuraamuksia koskevien 
sääntöjen käyttöönotossa sekä 
seuraamusten täytäntöönpanossa ja 
täytäntöönpanon valvonnassa.

(28) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
tehtävä yhteistyötä keskenään, kun ne 
aikovat antaa poistamismääräyksen 
lainkäyttöalueellaan. Yhteistyötä tarvitaan 
myös seuraamuksia koskevien sääntöjen 
käyttöönotossa sekä seuraamusten 
täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon 
valvonnassa.

Or. en

Tarkistus 206
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Ennakoivien toimenpiteiden 
tehokkuuden ja riittävän yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään käydessään keskusteluja 
säilytyspalvelun tarjoajien kanssa tiettyjen 
ennakoivien toimenpiteiden 
määrittämiseksi, toteuttamiseksi ja 
arvioimiseksi. Vastaavasti yhteistyötä 
tarvitaan myös seuraamuksia koskevien 
sääntöjen käyttöönotossa sekä 
seuraamusten täytäntöönpanossa ja 
täytäntöönpanon valvonnassa.

(28) Seuraamuksia koskevien 
sääntöjen käyttöönoton sekä 
seuraamusten täytäntöönpanon ja 
täytäntöönpanon valvonnan tehokkuuden 
ja riittävän yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään käydessään keskusteluja 
säilytyspalvelun tarjoajien kanssa.

Or. en

Tarkistus 207
Eva Joly
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Ennakoivien toimenpiteiden 
tehokkuuden ja riittävän yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään käydessään keskusteluja 
säilytyspalvelun tarjoajien kanssa tiettyjen 
ennakoivien toimenpiteiden 
määrittämiseksi, toteuttamiseksi ja 
arvioimiseksi. Vastaavasti yhteistyötä 
tarvitaan myös seuraamuksia koskevien 
sääntöjen käyttöönotossa sekä 
seuraamusten täytäntöönpanossa ja 
täytäntöönpanon valvonnassa.

(28) Säilytyspalvelun tarjoajien 
toimenpiteiden tehokkuuden ja riittävän 
yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä keskenään käydessään 
keskusteluja säilytyspalvelun tarjoajien 
kanssa poistamismääräyksistä ja tiettyjen 
lisätoimenpiteiden määrittämisestä, 
toteuttamisesta ja arvioimisesta. 
Yhteistyötä tarvitaan myös seuraamuksia 
koskevien sääntöjen käyttöönotossa sekä 
seuraamusten täytäntöönpanossa ja 
täytäntöönpanon valvonnassa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Ennakoivien toimenpiteiden 
tehokkuuden ja riittävän yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään käydessään keskusteluja 
säilytyspalvelun tarjoajien kanssa tiettyjen 
ennakoivien toimenpiteiden 
määrittämiseksi, toteuttamiseksi ja 
arvioimiseksi. Vastaavasti yhteistyötä 
tarvitaan myös seuraamuksia koskevien 
sääntöjen käyttöönotossa sekä 
seuraamusten täytäntöönpanossa ja 
täytäntöönpanon valvonnassa.

(28) Ennakoivien toimenpiteiden 
tehokkuuden ja riittävän yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi oltava yhteydessä ja 
tehtävä yhteistyötä keskenään käydessään 
keskusteluja säilytyspalvelun tarjoajien 
kanssa tiettyjen ennakoivien 
toimenpiteiden määrittämiseksi, 
toteuttamiseksi ja arvioimiseksi. 
Vastaavasti yhteistyötä tarvitaan myös 
seuraamuksia koskevien sääntöjen 
käyttöönotossa sekä seuraamusten 
täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon 
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valvonnassa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) On olennaisen tärkeää, että 
seuraamusten määräämisestä vastaavan 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
ovat täysin tietoisia poistamismääräysten 
ja sisältöä koskevien ilmoitusten 
antamisesta ja niistä seuraavista 
keskusteluista säilytyspalvelun tarjoajien 
ja asianosaisen toimivaltaisen 
viranomaisen välillä. Tätä tarkoitusta 
varten jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
asianmukaiset viestintäkanavat ja -
mekanismit, jotka mahdollistavat sen, että 
asiaankuuluvat tiedot voidaan jakaa 
viipymättä.

(29) Tätä tarkoitusta varten 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
asianmukaiset viestintäkanavat ja -
mekanismit, jotka mahdollistavat sen, että 
asiaankuuluvat tiedot voidaan jakaa 
viipymättä.

Or. en

Tarkistus 210
Michał Boni

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) On olennaisen tärkeää, että 
seuraamusten määräämisestä vastaavan 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
ovat täysin tietoisia poistamismääräysten ja 
sisältöä koskevien ilmoitusten antamisesta 
ja niistä seuraavista keskusteluista 
säilytyspalvelun tarjoajien ja asianosaisen 

(29) On olennaisen tärkeää, että 
seuraamusten määräämisestä vastaavan 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
ovat täysin tietoisia poistamismääräysten ja 
sisältöä koskevien ilmoitusten antamisesta 
ja niistä seuraavista keskusteluista 
säilytyspalvelun tarjoajien ja muiden 
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toimivaltaisen viranomaisen välillä. Tätä 
tarkoitusta varten jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava asianmukaiset 
viestintäkanavat ja -mekanismit, jotka 
mahdollistavat sen, että asiaankuuluvat 
tiedot voidaan jakaa viipymättä.

jäsenvaltioiden asianosaisten 
toimivaltaisten viranomaisten välillä. Tätä 
tarkoitusta varten jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava asianmukaiset 
viestintäkanavat ja -mekanismit, jotka 
mahdollistavat sen, että asiaankuuluvat 
tiedot voidaan jakaa viipymättä.

Or. en

Tarkistus 211
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) On olennaisen tärkeää, että 
seuraamusten määräämisestä vastaavan 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
ovat täysin tietoisia poistamismääräysten ja 
sisältöä koskevien ilmoitusten antamisesta 
ja niistä seuraavista keskusteluista 
säilytyspalvelun tarjoajien ja asianosaisen 
toimivaltaisen viranomaisen välillä. Tätä 
tarkoitusta varten jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava asianmukaiset 
viestintäkanavat ja -mekanismit, jotka 
mahdollistavat sen, että asiaankuuluvat 
tiedot voidaan jakaa viipymättä.

(29) On olennaisen tärkeää, että 
seuraamusten määräämisestä vastaavan 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
ovat täysin tietoisia poistamismääräysten 
antamisesta ja niistä seuraavista 
keskusteluista säilytyspalvelun tarjoajien ja 
asianosaisen toimivaltaisen viranomaisen 
välillä. Tätä tarkoitusta varten 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
asianmukaiset ja suojatut viestintäkanavat 
ja -mekanismit, jotka mahdollistavat sen, 
että asiaankuuluvat tiedot voidaan jakaa 
viipymättä.

Or. en

Tarkistus 212
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) On olennaisen tärkeää, että 
seuraamusten määräämisestä vastaavan 

(29) On olennaisen tärkeää, että 
seuraamusten määräämisestä vastaavan 
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jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
ovat täysin tietoisia poistamismääräysten ja 
sisältöä koskevien ilmoitusten antamisesta 
ja niistä seuraavista keskusteluista 
säilytyspalvelun tarjoajien ja asianosaisen 
toimivaltaisen viranomaisen välillä. Tätä 
tarkoitusta varten jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava asianmukaiset 
viestintäkanavat ja -mekanismit, jotka 
mahdollistavat sen, että asiaankuuluvat 
tiedot voidaan jakaa viipymättä.

jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
ovat täysin tietoisia poistamismääräysten 
antamisesta ja niistä seuraavista 
keskusteluista säilytyspalvelun tarjoajien ja 
asianosaisen toimivaltaisen viranomaisen 
välillä. Tätä tarkoitusta varten 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
asianmukaiset viestintäkanavat ja -
mekanismit, jotka mahdollistavat sen, että 
asiaankuuluvat tiedot voidaan jakaa 
viipymättä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tietojenvaihdon nopeuttamiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien välillä ja 
päällekkäisyyksien välttämiseksi 
jäsenvaltiot voivat hyödyntää Europolin 
kehittämiä työkaluja, kuten nykyistä 
internetsisällöstä ilmoittamista koskevaa 
hallintasovellusta (IRMa) tai sen seuraajaa.

(30) Tietojenvaihdon nopeuttamiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien välillä ja 
päällekkäisyyksien välttämiseksi 
jäsenvaltioita kannustetaan 
hyödyntämään Europolin kehittämiä 
työkaluja, kuten nykyistä internetsisällöstä 
ilmoittamista koskevaa hallintasovellusta 
(IRMa) tai sen seuraajaa. Europolille olisi 
annettava tarvittavat taloudelliset resurssit 
ja henkilöresurssit, jotta se voi kehittää 
kyseisiä työkaluja jäsenvaltioiden 
tukemiseksi tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa ja parantaa niitä 
sisältöä koskevien ilmoitusten 
standardoinnin tehostamiseksi ja 
poistamismääräysten koordinoinnin 
vahvistamiseksi EU:n tasolla samalla, 
kun se antaa edelleen asiantuntijatukea ja 
neuvoja jäsenvaltioille ja säilytyspalvelun 
tarjoajille.

Or. en
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Tarkistus 214
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tietojenvaihdon nopeuttamiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien välillä ja 
päällekkäisyyksien välttämiseksi 
jäsenvaltiot voivat hyödyntää Europolin 
kehittämiä työkaluja, kuten nykyistä 
internetsisällöstä ilmoittamista koskevaa 
hallintasovellusta (IRMa) tai sen 
seuraajaa.

(30) Tietojenvaihdon nopeuttamiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien välillä ja 
päällekkäisyyksien välttämiseksi 
jäsenvaltiot voivat hyödyntää Europolin tai 
Eurojustin kehittämiä työkaluja.

Or. en

Tarkistus 215
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Kun otetaan huomioon terroristisen 
sisällön levittämiseen liittyvät erityisen 
vakavat riskit, säilytyspalvelun tarjoajan 
olisi viipymättä ilmoitettava kyseessä 
olevan jäsenvaltion viranomaisille tai sen 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, 
johon säilytyspalvelun tarjoaja on 
sijoittautunut tai jossa sillä on laillinen 
edustus, jos niiden tietoon tulee 
terroristiseen sisältöön liittyviä todisteita. 
Suhteellisuusperiaatteen toteutumisen 
varmistamiseksi tämä velvoite rajoitetaan 
koskevaan direktiivin (EU) 2017/541 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
terrorismirikoksia. Tämä 
ilmoittamisvelvoite ei tarkoita, että 

(31) Kun otetaan huomioon terroristisen 
sisällön levittämiseen liittyvät erityisen 
vakavat riskit, säilytyspalvelun tarjoajan 
olisi viipymättä ilmoitettava kyseessä 
olevan jäsenvaltion viranomaisille tai sen 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, 
johon säilytyspalvelun tarjoaja on 
sijoittautunut tai jossa sillä on laillinen 
edustus, jos niiden tietoon tulee 
terroristiseen sisältöön liittyviä todisteita. 
Suhteellisuusperiaatteen toteutumisen 
varmistamiseksi tämä velvoite rajoitetaan 
koskemaan direktiivin (EU) 2017/541 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
terrorismirikoksia. Tämä 
ilmoittamisvelvoite ei tarkoita, että 
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säilytyspalvelun tarjoajien olisi aktiivisesti 
etsittävä tällaisia todisteita. Kyseessä oleva 
jäsenvaltio on jäsenvaltio, jolla on 
direktiivin (EU) 2017/541 nojalla 
lainkäyttövalta terrorismirikoksen 
tutkinnassa ja niihin liittyvissä 
syytetoimissa rikoksentekijän tai rikoksen 
mahdollisen uhrin kansallisuuden taikka 
terroriteon kohteen sijainnin perusteella. 
Säilytyspalvelun tarjoajat voivat 
epävarmoissa tapauksissa toimittaa 
kyseiset tiedot Europolille, jonka pitäisi 
toimeksiantonsa nojalla toteuttaa 
jatkotoimia, joihin kuuluu tietojen 
välittäminen asianosaisille kansallisille 
viranomaisille.

säilytyspalvelun tarjoajien olisi aktiivisesti 
etsittävä tällaisia todisteita. Kyseessä oleva 
jäsenvaltio on jäsenvaltio, jolla on 
direktiivin (EU) 2017/541 nojalla 
lainkäyttövalta terrorismirikoksen 
tutkinnassa ja niihin liittyvissä 
syytetoimissa rikoksentekijän tai rikoksen 
mahdollisen uhrin kansallisuuden taikka 
terroriteon kohteen sijainnin perusteella.

Or. en

Tarkistus 216
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi sallittava käyttää 
tällaisia tietoja kansallisen tai unionin 
lainsäädännön nojalla käytettävissä 
olevien tutkintatoimien, mukaan lukien 
eurooppalaisen esittämismääräyksen 
antaminen sähköistä todistusaineistoa 
rikosoikeudellisissa asioissa koskevista 
eurooppalaisista esittämis- ja 
säilyttämismääräyksistä annetun 
asetuksen nojalla, käynnistämiseen14.

Poistetaan.

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en
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Tarkistus 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi sallittava käyttää 
tällaisia tietoja kansallisen tai unionin 
lainsäädännön nojalla käytettävissä 
olevien tutkintatoimien, mukaan lukien 
eurooppalaisen esittämismääräyksen 
antaminen sähköistä todistusaineistoa 
rikosoikeudellisissa asioissa koskevista 
eurooppalaisista esittämis- ja 
säilyttämismääräyksistä annetun 
asetuksen nojalla, käynnistämiseen14.

Poistetaan.

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Tarkistus 218
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi sallittava käyttää 
tällaisia tietoja kansallisen tai unionin 
lainsäädännön nojalla käytettävissä olevien 
tutkintatoimien, mukaan lukien 
eurooppalaisen esittämismääräyksen 
antaminen sähköistä todistusaineistoa 
rikosoikeudellisissa asioissa koskevista 
eurooppalaisista esittämis- ja 
säilyttämismääräyksistä annetun 
asetuksen14 nojalla, käynnistämiseen.

(32) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi sallittava käyttää 
tällaisia tietoja kansallisen tai unionin 
lainsäädännön nojalla käytettävissä olevien 
tutkintatoimien käynnistämiseen.

_________________
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14 COM(2018)225 final.

Or. en

Perustelu

Sähköistä todistusaineistoa koskevasta ehdotuksesta ei ole vielä sopimusta.

Tarkistus 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että 
jäsenvaltioiden olisi perustettava omat 
yhteyspisteensä poistamismääräysten ja 
sisältöä koskevien ilmoitusten nopean 
käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin 
laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa 
toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun 
tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava 
mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla 
poistamismääräykset ja sisältöä koskevat 
ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä 
tekniseen yksilölliseen keinoon 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten nopeaa käsittelyä varten. 
Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen 
sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja 
säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti 
nimetä tehtävään jo olemassa olevan 
yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy 
tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt 
toiminnot. Jotta terroristinen sisältö 
voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan 
estää tunnin kuluessa poistamismääräyksen 
vastaanottamisesta, säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi varmistettava, että 
yhteyspiste on käytettävissä vuorokauden 
ympäri jokaisena viikonpäivänä. 
Yhteyspistettä koskevista tiedoista olisi 
käytävä ilmi, millä kielellä yhteyspiste 
palvelee. Säilytyspalvelun tarjoajien ja 

(33) Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että 
jäsenvaltioiden olisi perustettava omat 
yhteyspisteensä poistamismääräysten ja 
sisältöä koskevien ilmoitusten nopean 
käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin 
laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa 
toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun 
tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava 
mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla 
poistamismääräykset ja sisältöä koskevat 
ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä 
tekniseen yksilölliseen keinoon 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten nopeaa käsittelyä varten. 
Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen 
sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja 
säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti 
nimetä tehtävään jo olemassa olevan 
yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy 
tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt 
toiminnot. Jotta terroristinen sisältö 
voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan 
estää tunnin kuluessa poistamismääräyksen 
vastaanottamisesta, terroristiselle sisällölle 
altistuneiden säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi varmistettava, että yhteyspiste on 
käytettävissä vuorokauden ympäri 
jokaisena viikonpäivänä. Yhteyspistettä 
koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, 
millä kielellä yhteyspiste palvelee. 
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toimivaltaisten viranomaisten välisen 
viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun 
tarjoajia kannustetaan hyväksymään 
viestintäkieleksi yksi unionin virallisista 
kielistä, jolla myös niiden ehdot ja 
edellytykset ovat saatavilla.

Säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun 
tarjoajia kannustetaan hyväksymään 
viestintäkieleksi yksi unionin virallisista 
kielistä, jolla myös niiden ehdot ja 
edellytykset ovat saatavilla. 
Säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
perustettava yhteyspiste heti, kun niiden 
tietoon tulee tällaista sisältöä, viimeistään 
ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, 
kun ne ovat saaneet ensimmäisen 
poistamismääräyksen.

Or. en

Tarkistus 220
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että 
jäsenvaltioiden olisi perustettava omat 
yhteyspisteensä poistamismääräysten ja 
sisältöä koskevien ilmoitusten nopean 
käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin 
laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa 
toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun 
tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava 
mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla 
poistamismääräykset ja sisältöä koskevat 
ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä 
tekniseen yksilölliseen keinoon 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten nopeaa käsittelyä varten. 
Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen 
sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja 
säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti 
nimetä tehtävään jo olemassa olevan 
yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy 
tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt 
toiminnot. Jotta terroristinen sisältö 
voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan 

(33) Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että 
jäsenvaltioiden olisi perustettava omat 
yhteyspisteensä poistamismääräysten 
nopean käsittelyn helpottamiseksi. Toisin 
kuin laillinen edustaja yhteyspiste on 
olemassa toiminnallisista syistä. 
Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen 
olisi perustuttava mihin tahansa erityiseen 
keinoon, jolla poistamismääräykset ja 
sisältöä koskevat ilmoitukset lähetetään 
sähköisesti, sekä tekniseen yksilölliseen 
keinoon poistamismääräysten ja sisältöä 
koskevien ilmoitusten nopeaa käsittelyä 
varten. Säilytyspalvelun tarjoajan 
yhteyspisteen sijaintipaikan ei tarvitse olla 
unionissa ja säilytyspalvelun tarjoaja saa 
vapaasti nimetä tehtävään jo olemassa 
olevan yhteyspisteen edellyttäen, että tämä 
pystyy tarjoamaan tässä asetuksessa 
säädetyt toiminnot. Yhteyspistettä 
koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, 
millä kielellä yhteyspiste palvelee. 
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estää tunnin kuluessa 
poistamismääräyksen vastaanottamisesta, 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
varmistettava, että yhteyspiste on 
käytettävissä vuorokauden ympäri 
jokaisena viikonpäivänä. Yhteyspistettä 
koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, 
millä kielellä yhteyspiste palvelee. 
Säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun 
tarjoajia kannustetaan hyväksymään 
viestintäkieleksi yksi unionin virallisista 
kielistä, jolla myös niiden ehdot ja 
edellytykset ovat saatavilla.

Säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun 
tarjoajia kannustetaan hyväksymään 
viestintäkieleksi yksi unionin virallisista 
kielistä, jolla myös niiden ehdot ja 
edellytykset ovat saatavilla.

Or. en

Tarkistus 221
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että 
jäsenvaltioiden olisi perustettava omat 
yhteyspisteensä poistamismääräysten ja 
sisältöä koskevien ilmoitusten nopean 
käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin 
laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa 
toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun 
tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava 
mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla 
poistamismääräykset ja sisältöä koskevat 
ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä 
tekniseen yksilölliseen keinoon 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten nopeaa käsittelyä varten. 
Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen 
sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja 
säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti 
nimetä tehtävään jo olemassa olevan 
yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy 
tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt 

(33) Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että 
jäsenvaltioiden olisi perustettava omat 
yhteyspisteensä poistamismääräysten 
nopean käsittelyn helpottamiseksi. Toisin 
kuin laillinen edustaja yhteyspiste on 
olemassa toiminnallisista syistä. 
Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen 
olisi perustuttava mihin tahansa erityiseen 
keinoon, jolla poistamismääräykset ja 
sisältöä koskevat ilmoitukset lähetetään 
sähköisesti, sekä tekniseen yksilölliseen 
keinoon poistamismääräysten ja sisältöä 
koskevien ilmoitusten nopeaa käsittelyä 
varten. Säilytyspalvelun tarjoajan 
yhteyspisteen sijaintipaikan ei tarvitse olla 
unionissa ja säilytyspalvelun tarjoaja saa 
vapaasti nimetä tehtävään jo olemassa 
olevan yhteyspisteen edellyttäen, että tämä 
pystyy tarjoamaan tässä asetuksessa 
säädetyt toiminnot. Yhteyspistettä 
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toiminnot. Jotta terroristinen sisältö 
voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan 
estää tunnin kuluessa 
poistamismääräyksen vastaanottamisesta, 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
varmistettava, että yhteyspiste on 
käytettävissä vuorokauden ympäri 
jokaisena viikonpäivänä. Yhteyspistettä 
koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, 
millä kielellä yhteyspiste palvelee. 
Säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun 
tarjoajia kannustetaan hyväksymään 
viestintäkieleksi yksi unionin virallisista 
kielistä, jolla myös niiden ehdot ja 
edellytykset ovat saatavilla.

koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, 
millä kielellä yhteyspiste palvelee. 
Säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun 
tarjoajia kannustetaan hyväksymään 
viestintäkieleksi yksi unionin virallisista 
kielistä, jolla myös niiden ehdot ja 
edellytykset ovat saatavilla.

Or. en

Tarkistus 222
Michał Boni

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että 
jäsenvaltioiden olisi perustettava omat 
yhteyspisteensä poistamismääräysten ja 
sisältöä koskevien ilmoitusten nopean 
käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin 
laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa 
toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun 
tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava 
mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla 
poistamismääräykset ja sisältöä koskevat 
ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä 
tekniseen yksilölliseen keinoon 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten nopeaa käsittelyä varten. 
Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen 
sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja 
säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti 
nimetä tehtävään jo olemassa olevan 

(33) Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että 
jäsenvaltioiden olisi perustettava omat 
yhteyspisteensä poistamismääräysten ja 
sisältöä koskevien ilmoitusten nopean 
käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin 
laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa 
toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun 
tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava 
mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla 
poistamismääräykset ja sisältöä koskevat 
ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä 
tekniseen yksilölliseen keinoon 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten nopeaa käsittelyä varten. 
Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen 
sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja 
säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti 
nimetä tehtävään jo olemassa olevan 
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yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy 
tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt 
toiminnot. Jotta terroristinen sisältö 
voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan 
estää tunnin kuluessa 
poistamismääräyksen vastaanottamisesta, 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
varmistettava, että yhteyspiste on 
käytettävissä vuorokauden ympäri 
jokaisena viikonpäivänä. Yhteyspistettä 
koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, 
millä kielellä yhteyspiste palvelee. 
Säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun 
tarjoajia kannustetaan hyväksymään 
viestintäkieleksi yksi unionin virallisista 
kielistä, jolla myös niiden ehdot ja 
edellytykset ovat saatavilla.

yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy 
tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt 
toiminnot. Jotta terroristinen sisältö 
voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan 
estää nopeasti poistamismääräyksen 
vastaanottamisen jälkeen, säilytyspalvelun 
tarjoajien olisi varmistettava, että 
yhteyspiste on käytettävissä vuorokauden 
ympäri jokaisena viikonpäivänä. 
Yhteyspistettä koskevista tiedoista olisi 
käytävä ilmi, millä kielellä yhteyspiste 
palvelee. Säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun 
tarjoajia kannustetaan hyväksymään 
viestintäkieleksi yksi unionin virallisista 
kielistä, jolla myös niiden ehdot ja 
edellytykset ovat saatavilla.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että 
jäsenvaltioiden olisi perustettava omat 
yhteyspisteensä poistamismääräysten ja 
sisältöä koskevien ilmoitusten nopean 
käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin 
laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa 
toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun 
tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava 
mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla 
poistamismääräykset ja sisältöä koskevat 
ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä 
tekniseen yksilölliseen keinoon 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten nopeaa käsittelyä varten. 
Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen 
sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja 

(33) Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että 
jäsenvaltioiden olisi perustettava omat 
yhteyspisteensä poistamismääräysten 
nopean käsittelyn helpottamiseksi. Toisin 
kuin laillinen edustaja yhteyspiste on 
olemassa toiminnallisista syistä. 
Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen 
olisi perustuttava mihin tahansa erityiseen 
keinoon, jolla poistamismääräykset ja 
sisältöä koskevat ilmoitukset lähetetään 
sähköisesti, sekä tekniseen yksilölliseen 
keinoon poistamismääräysten ja sisältöä 
koskevien ilmoitusten nopeaa käsittelyä 
varten. Säilytyspalvelun tarjoajan 
yhteyspisteen sijaintipaikan ei tarvitse olla 
unionissa ja säilytyspalvelun tarjoaja saa 
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säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti 
nimetä tehtävään jo olemassa olevan 
yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy 
tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt 
toiminnot. Jotta terroristinen sisältö 
voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan 
estää tunnin kuluessa 
poistamismääräyksen vastaanottamisesta, 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
varmistettava, että yhteyspiste on 
käytettävissä vuorokauden ympäri 
jokaisena viikonpäivänä. Yhteyspistettä 
koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, 
millä kielellä yhteyspiste palvelee. 
Säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun 
tarjoajia kannustetaan hyväksymään 
viestintäkieleksi yksi unionin virallisista 
kielistä, jolla myös niiden ehdot ja 
edellytykset ovat saatavilla.

vapaasti nimetä tehtävään jo olemassa 
olevan yhteyspisteen edellyttäen, että tämä 
pystyy tarjoamaan tässä asetuksessa 
säädetyt toiminnot. Jotta terroristinen 
sisältö voidaan poistaa tai pääsy siihen 
voidaan estää ilman aiheetonta viivästystä 
poistamismääräyksen vastaanottamisen 
jälkeen, säilytyspalvelun tarjoajien olisi 
varmistettava, että yhteyspiste on 
käytettävissä vuorokauden ympäri 
jokaisena viikonpäivänä. Yhteyspistettä 
koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, 
millä kielellä yhteyspiste palvelee. 
Säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun 
tarjoajia kannustetaan hyväksymään 
viestintäkieleksi yksi unionin virallisista 
kielistä, jolla myös niiden ehdot ja 
edellytykset ovat saatavilla.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Koska palveluntarjoajilla ei ole 
yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon 
unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, 
minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan 
alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava 
säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä 
säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen 
päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen 
edustaja sijaitsee. Jos jokin muu 
jäsenvaltio antaa poistamismääräyksen, 
kyseisen jäsenvaltion viranomaisilla 
pitäisi olla oikeus panna määräyksensä 
täytäntöön ei-rankaisevilla 

(34) Koska palveluntarjoajilla ei ole 
yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon 
unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, 
minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan 
alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava 
säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä 
säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen 
päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen 
edustaja sijaitsee. Sellaisten 
säilytyspalvelun tarjoajien osalta, joilla ei 
ole toimipaikkaa unionissa eikä nimettyä 
laillista edustajaa, minkä tahansa 
jäsenvaltion pitäisi kuitenkin voida määrätä 
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pakkotoimenpiteillä, kuten uhkasakoilla. 
Sellaisten säilytyspalvelun tarjoajien 
osalta, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa 
eikä nimettyä laillista edustajaa, minkä 
tahansa jäsenvaltion pitäisi kuitenkin voida 
määrätä seuraamuksia edellyttäen, että ne 
bis in idem -periaatetta noudatetaan.

seuraamuksia edellyttäen, että ne bis in 
idem -periaatetta noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 225
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Koska palveluntarjoajilla ei ole 
yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon 
unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, 
minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan 
alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava 
säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä 
säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen 
päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen 
edustaja sijaitsee. Jos jokin muu 
jäsenvaltio antaa poistamismääräyksen, 
kyseisen jäsenvaltion viranomaisilla 
pitäisi olla oikeus panna määräyksensä 
täytäntöön ei-rankaisevilla 
pakkotoimenpiteillä, kuten uhkasakoilla. 
Sellaisten säilytyspalvelun tarjoajien 
osalta, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa 
eikä nimettyä laillista edustajaa, minkä 
tahansa jäsenvaltion pitäisi kuitenkin voida 
määrätä seuraamuksia edellyttäen, että ne 
bis in idem -periaatetta noudatetaan.

(34) Koska palveluntarjoajilla ei ole 
yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon 
unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, 
minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan 
alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava 
säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä 
säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen 
päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen 
edustaja sijaitsee. Sellaisten 
säilytyspalvelun tarjoajien osalta, joilla ei 
ole toimipaikkaa unionissa eikä nimettyä 
laillista edustajaa, minkä tahansa 
jäsenvaltion pitäisi kuitenkin voida määrätä 
seuraamuksia edellyttäen, että ne bis in 
idem -periaatetta noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 226
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Koska palveluntarjoajilla ei ole 
yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon 
unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, 
minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan 
alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava 
säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä 
säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen 
päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen 
edustaja sijaitsee. Jos jokin muu 
jäsenvaltio antaa poistamismääräyksen, 
kyseisen jäsenvaltion viranomaisilla 
pitäisi olla oikeus panna määräyksensä 
täytäntöön ei-rankaisevilla 
pakkotoimenpiteillä, kuten uhkasakoilla. 
Sellaisten säilytyspalvelun tarjoajien 
osalta, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa 
eikä nimettyä laillista edustajaa, minkä 
tahansa jäsenvaltion pitäisi kuitenkin voida 
määrätä seuraamuksia edellyttäen, että ne 
bis in idem -periaatetta noudatetaan.

(34) Koska palveluntarjoajilla ei ole 
yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon 
unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, 
minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan 
alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava 
säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä 
säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen 
päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen 
edustaja sijaitsee. Sellaisten 
säilytyspalvelun tarjoajien osalta, joilla ei 
ole toimipaikkaa unionissa eikä nimettyä 
laillista edustajaa, minkä tahansa 
jäsenvaltion pitäisi kuitenkin voida määrätä 
seuraamuksia edellyttäen, että ne bis in 
idem -periaatetta noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 227
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Koska palveluntarjoajilla ei ole 
yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon 
unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, 
minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan 
alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava 
säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä 
säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen 

(34) Koska palveluntarjoajilla ei ole 
yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon 
unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, 
minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan 
alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava 
säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä 
säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen 
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päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen 
edustaja sijaitsee. Jos jokin muu 
jäsenvaltio antaa poistamismääräyksen, 
kyseisen jäsenvaltion viranomaisilla 
pitäisi olla oikeus panna määräyksensä 
täytäntöön ei-rankaisevilla 
pakkotoimenpiteillä, kuten uhkasakoilla. 
Sellaisten säilytyspalvelun tarjoajien 
osalta, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa 
eikä nimettyä laillista edustajaa, minkä 
tahansa jäsenvaltion pitäisi kuitenkin voida 
määrätä seuraamuksia edellyttäen, että ne 
bis in idem -periaatetta noudatetaan.

päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen 
edustaja sijaitsee. Sellaisten 
säilytyspalvelun tarjoajien osalta, joilla ei 
ole toimipaikkaa unionissa eikä nimettyä 
laillista edustajaa, minkä tahansa 
jäsenvaltion pitäisi kuitenkin voida määrätä 
seuraamuksia edellyttäen, että ne bis in 
idem -periaatetta noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 228
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneiden säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi kirjallisesti nimettävä itselleen 
laillinen edustaja, jotta voidaan varmistaa 
tämän asetuksen noudattaminen ja tästä 
asetuksesta johtuvien velvoitteiden 
täytäntöönpano.

(35) Unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneiden säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi kirjallisesti nimettävä itselleen 
laillinen edustaja, jotta voidaan varmistaa 
tämän asetuksen noudattaminen ja tästä 
asetuksesta johtuvien velvoitteiden 
täytäntöönpano. Säilytyspalvelun tarjoajat 
voivat käyttää tavanomaista oikeudellista 
edustajaansa, mikäli tämä kykenee 
täyttämään tämän asetuksen edellyttämät 
tehtävät.

Or. en

Tarkistus 229
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale



PE636.150v02-00 38/102 AM\1177908FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

(37) Tämän asetuksen soveltamiseksi 
kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä 
toimivaltainen viranomainen. Tämä 
toimivaltaisen viranomaisen nimeämistä 
koskeva vaatimus ei välttämättä tarkoita 
uuden viranomaisen perustamista vaan 
tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin 
voidaan nimetä olemassa oleva elin. Tässä 
asetuksessa edellytetään 
poistamismääräysten ja ilmoitusten 
antamisesta, ennakoivien toimenpiteiden 
valvomisesta ja seuraamusten 
määräämisestä vastaavien viranomaisten 
nimeämistä. Jäsenvaltiot voivat itse 
päättää, kuinka monta viranomaista ne 
haluavat nimetä näihin tehtäviin.

(37) Tämän asetuksen soveltamiseksi 
kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä 
toimivaltainen viranomainen. Tämä 
toimivaltaisen viranomaisen nimeämistä 
koskeva vaatimus ei välttämättä tarkoita 
uuden viranomaisen perustamista vaan 
tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin 
voidaan nimetä olemassa oleva elin. Tässä 
asetuksessa edellytetään 
poistamismääräysten antamisesta, 
ennakoivien toimenpiteiden valvomisesta 
ja seuraamusten määräämisestä vastaavien 
viranomaisten nimeämistä.

Or. en

Tarkistus 230
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Tämän asetuksen soveltamiseksi 
kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä 
toimivaltainen viranomainen. Tämä 
toimivaltaisen viranomaisen nimeämistä 
koskeva vaatimus ei välttämättä tarkoita 
uuden viranomaisen perustamista vaan 
tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin 
voidaan nimetä olemassa oleva elin. Tässä 
asetuksessa edellytetään 
poistamismääräysten ja ilmoitusten 
antamisesta, ennakoivien toimenpiteiden 
valvomisesta ja seuraamusten 
määräämisestä vastaavien viranomaisten 
nimeämistä. Jäsenvaltiot voivat itse 
päättää, kuinka monta viranomaista ne 
haluavat nimetä näihin tehtäviin.

(37) Tämän asetuksen soveltamiseksi 
kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä 
toimivaltainen viranomainen. Tämä 
toimivaltaisen viranomaisen nimeämistä 
koskeva vaatimus ei välttämättä tarkoita 
uuden viranomaisen perustamista vaan 
tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin 
voidaan nimetä olemassa oleva elin. Tässä 
asetuksessa edellytetään 
poistamismääräysten ja ilmoitusten 
antamisesta, ennakoivien toimenpiteiden 
valvomisesta ja seuraamusten 
määräämisestä vastaavan viranomaisen 
nimeämistä.
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Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Tämän asetuksen soveltamiseksi 
kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä 
toimivaltainen viranomainen. Tämä 
toimivaltaisen viranomaisen nimeämistä 
koskeva vaatimus ei välttämättä tarkoita 
uuden viranomaisen perustamista vaan 
tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin 
voidaan nimetä olemassa oleva elin. Tässä 
asetuksessa edellytetään 
poistamismääräysten ja ilmoitusten 
antamisesta, ennakoivien toimenpiteiden 
valvomisesta ja seuraamusten 
määräämisestä vastaavien viranomaisten 
nimeämistä. Jäsenvaltiot voivat itse 
päättää, kuinka monta viranomaista ne 
haluavat nimetä näihin tehtäviin.

(37) Tämän asetuksen soveltamiseksi 
kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä 
riippumaton ja puolueeton toimivaltainen 
viranomainen. Tämä toimivaltaisen 
viranomaisen nimeämistä koskeva 
vaatimus ei välttämättä tarkoita uuden 
viranomaisen perustamista vaan tämän 
asetuksen mukaisiin tehtäviin voidaan 
nimetä olemassa oleva elin. Tässä 
asetuksessa edellytetään 
poistamismääräysten antamisesta, 
ennakoivien toimenpiteiden valvomisesta 
ja seuraamusten määräämisestä vastaavien 
viranomaisten nimeämistä. Jäsenvaltiot 
voivat itse päättää, kuinka monta 
viranomaista ne haluavat nimetä näihin 
tehtäviin.

Or. en

Tarkistus 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Tämän asetuksen soveltamiseksi 
kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä 
toimivaltainen viranomainen. Tämä 
toimivaltaisen viranomaisen nimeämistä 
koskeva vaatimus ei välttämättä tarkoita 
uuden viranomaisen perustamista vaan 
tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin 

(37) Tämän asetuksen soveltamiseksi 
kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä 
toimivaltainen viranomainen 
perustuslaissa asetettujen rajojen 
mukaisesti. Tämä yhden toimivaltaisen 
viranomaisen nimeämistä koskeva 
vaatimus ei välttämättä tarkoita uuden 
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voidaan nimetä olemassa oleva elin. Tässä 
asetuksessa edellytetään 
poistamismääräysten ja ilmoitusten 
antamisesta, ennakoivien toimenpiteiden 
valvomisesta ja seuraamusten 
määräämisestä vastaavien viranomaisten 
nimeämistä. Jäsenvaltiot voivat itse 
päättää, kuinka monta viranomaista ne 
haluavat nimetä näihin tehtäviin.

viranomaisen perustamista vaan tämän 
asetuksen mukaisiin tehtäviin voidaan 
nimetä olemassa oleva elin. Tässä 
asetuksessa edellytetään 
poistamismääräysten ja ilmoitusten 
antamisesta, ennakoivien toimenpiteiden 
valvomisesta ja seuraamusten 
määräämisestä vastaavien viranomaisten 
nimeämistä.

Or. en

Tarkistus 233
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Tämän asetuksen soveltamiseksi 
kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä 
toimivaltainen viranomainen. Tämä 
toimivaltaisen viranomaisen nimeämistä 
koskeva vaatimus ei välttämättä tarkoita 
uuden viranomaisen perustamista vaan 
tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin 
voidaan nimetä olemassa oleva elin. Tässä 
asetuksessa edellytetään 
poistamismääräysten ja ilmoitusten 
antamisesta, ennakoivien toimenpiteiden 
valvomisesta ja seuraamusten 
määräämisestä vastaavien viranomaisten 
nimeämistä. Jäsenvaltiot voivat itse 
päättää, kuinka monta viranomaista ne 
haluavat nimetä näihin tehtäviin.

(37) Tämän asetuksen soveltamiseksi 
kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä 
toimivaltainen oikeusviranomainen. Tämä 
toimivaltaisen viranomaisen nimeämistä 
koskeva vaatimus ei välttämättä tarkoita 
uuden viranomaisen perustamista vaan 
tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin 
voidaan nimetä olemassa oleva 
lainkäyttöelin. Tässä asetuksessa 
edellytetään poistamismääräysten 
antamisesta, lisätoimenpiteiden 
valvomisesta ja seuraamusten 
määräämisestä vastaavien viranomaisten 
nimeämistä. Jäsenvaltiot voivat itse 
päättää, kuinka monta viranomaista ne 
haluavat nimetä näihin tehtäviin.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)



AM\1177908FI.docx 41/102 PE636.150v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Jäsenvaltioiden olisi annettava 
tämän asetuksen mukaisesti nimetyt 
toimivaltaiset viranomaiset tiedoksi 
komissiolle, jonka olisi julkaistava 
verkossa jäsenvaltiokohtainen kooste 
toimivaltaisista viranomaisista. 
Verkkorekisterin olisi oltava helposti 
saatavilla, jotta säilytyspalvelun tarjoajat 
voivat todentaa poistamismääräysten 
aitouden nopeasti.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista 
tai siihen pääsyn estämistä tunnin 
kuluessa määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Yksittäisissä tapauksissa 
noudattamatta jättämisistä voidaan antaa 
rangaistuksia noudattaen kuitenkin ne bis 
in idem -periaatetta ja 
suhteellisuusperiaatetta ja varmistaen 
samalla, että kyseisiä rangaistuksia 
annettaessa huomioidaan järjestelmälliset 
noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Harkittaessa taloudellisia seuraamuksia 
olisi otettava huomioon palveluntarjoajan 
taloudelliset resurssit. Jäsenvaltioiden on 
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asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 
6 artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa 
vahvistetun ennakoivia lisätoimenpiteitä 
määräävän päätöksen osalta. Harkittaessa 
taloudellisia seuraamuksia olisi otettava 
huomioon palveluntarjoajan taloudelliset 
resurssit. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
ettei seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

varmistettava, ettei seuraamuksilla 
kannusteta muun kuin terroristisen sisällön 
poistamiseen.

Or. en

Tarkistus 236
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
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rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 
artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun 
ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän 
päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia 
seuraamuksia olisi otettava huomioon 
palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 
artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun 
ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän 
päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia 
seuraamuksia olisi otettava huomioon 
palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. 
Toimivaltaisen viranomaisen olisi myös 
otettava huomioon se, onko 
säilytyspalvelun tarjoaja startup- tai pk-
yritys, ja määritettävä tapauskohtaisesti, 
pystyykö tämä noudattamaan annettua 
määräystä asianmukaisesti. Perustelluissa 
tapauksissa toimivaltainen viranomainen 
voi päättää peruuttaa startup- tai pk-
yritykselle määrätyn seuraamuksen tai 
lieventää sitä. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei seuraamuksilla 
kannusteta muun kuin terroristisen sisällön 
poistamiseen.

Or. en

Tarkistus 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, jotka 
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lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 
artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun 
ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän 
päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia 
seuraamuksia olisi otettava huomioon 
palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

voivat olla hallinnollisia tai 
rikosoikeudellisia, mukaan lukien 
sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Kun määritetään, onko seuraamusta 
sovellettava, jäsenvaltioiden olisi otettava 
huomioon säilytyspalvelun tarjoajien 
laatimat raportit silloin, kun nämä eivät 
ole pystyneet noudattamaan 
poistamismääräystä ajoissa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
säilytyspalvelun tarjoajien taloudelliset ja 
tekniset valmiudet. Oikeusvarmuuden 
takaamiseksi tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava, missä määrin 
asiaankuuluviin velvoitteisiin voidaan 
kohdentaa seuraamuksia. Jäljempänä 
esitetyn 6 artiklan noudattamatta jättämisiä 
koskevia seuraamuksia olisi annettava 
ainoastaan 6 artiklan 2 kohdassa 
vahvistettua raportointipyyntöä koskevan 
velvoitteen osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa 
vahvistetun ennakoivia lisätoimenpiteitä 
määräävän päätöksen osalta. Harkittaessa 
taloudellisia seuraamuksia olisi otettava 
huomioon palveluntarjoajan taloudelliset 
resurssit. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
ettei seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

Or. en

Tarkistus 238
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Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 
6 artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa 
vahvistetun ennakoivia lisätoimenpiteitä 
määräävän päätöksen osalta. Harkittaessa 
taloudellisia seuraamuksia olisi otettava 
huomioon palveluntarjoajan taloudelliset 
resurssit. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
ettei seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Harkittaessa taloudellisia seuraamuksia 
olisi otettava huomioon palveluntarjoajan 
taloudelliset resurssit. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei seuraamuksilla 
kannusteta muun kuin terroristisen sisällön 
poistamiseen.

Or. en
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Tarkistus 239
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista 
tai siihen pääsyn estämistä tunnin 
kuluessa määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 
6 artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa 
vahvistetun ennakoivia lisätoimenpiteitä 
määräävän päätöksen osalta. Harkittaessa 
taloudellisia seuraamuksia olisi otettava 
huomioon palveluntarjoajan taloudelliset 
resurssit. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
ettei seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
kieltäytyy järjestelmällisesti poistamasta 
laitonta terroristista sisältöä ilman 
aiheetonta viivästystä määräyksen 
vastaanottamisen jälkeen. Yksittäisissä 
tapauksissa noudattamatta jättämisistä 
voidaan antaa rangaistuksia noudattaen 
kuitenkin ne bis in idem -periaatetta ja 
suhteellisuusperiaatetta ja varmistaen 
samalla, että kyseisiä rangaistuksia 
annettaessa huomioidaan järjestelmälliset 
noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Harkittaessa taloudellisia seuraamuksia 
olisi otettava huomioon palveluntarjoajan 
taloudelliset resurssit. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei seuraamuksilla 
kannusteta muun kuin laittoman 
terroristisen sisällön poistamiseen.
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Or. en

Tarkistus 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem 
-periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 
6 artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa 
vahvistetun ennakoivia lisätoimenpiteitä 
määräävän päätöksen osalta. Harkittaessa 
taloudellisia seuraamuksia olisi otettava 
huomioon palveluntarjoajan taloudelliset 
resurssit. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä ilman aiheetonta 
viivästystä määräyksen vastaanottamisen 
jälkeen. Yksittäisissä tapauksissa 
noudattamatta jättämisistä voidaan antaa 
rangaistuksia noudattaen kuitenkin ne bis 
in idem -periaatetta ja 
suhteellisuusperiaatetta ja varmistaen 
samalla, että kyseisiä rangaistuksia 
annettaessa huomioidaan järjestelmälliset 
noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Harkittaessa taloudellisia seuraamuksia 
olisi otettava huomioon palveluntarjoajan 
taloudelliset resurssit. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei seuraamuksilla 
kannusteta muun kuin laittoman 
terroristisen sisällön poistamiseen.
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ettei seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

Or. en

Tarkistus 241
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 
artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun 
ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän 
päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia 

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin, seuraamusten 
oikeasuhteisuuden varmistamiseksi 
säilytyspalvelun tarjoajan koosta ja 
resursseista riippuen. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 
artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
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seuraamuksia olisi otettava huomioon 
palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun 
ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän 
päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia 
seuraamuksia olisi otettava huomioon 
palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

Or. en

Tarkistus 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
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seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 
artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun 
ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän 
päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia 
seuraamuksia olisi otettava huomioon 
palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 
artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun 
ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän 
päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia 
seuraamuksia olisi otettava huomioon 
palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen ja että 
niillä rangaistaan tämän asetuksen 
nimissä väärin käytettyä laillisen sisällön 
poistamista.

Or. en

Tarkistus 243
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem 
-periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa, ja 
tältä osin koko Euroopan unionissa olisi 
sovellettava yhtenäistä lähestymistapaa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem 
-periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
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Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 
artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun 
ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän 
päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia 
seuraamuksia olisi otettava huomioon 
palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 
artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun 
ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän 
päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia 
seuraamuksia olisi otettava huomioon 
palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, ettei 
seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

Or. ro

Tarkistus 244
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 

(38) Seuraamukset voivat edistää sen 
varmistamista, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen varoittavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä määräyksen 
vastaanottamisen jälkeen. Yksittäisissä 
tapauksissa noudattamatta jättämisistä 
voidaan antaa rangaistuksia noudattaen 
kuitenkin ne bis in idem -periaatetta ja 
suhteellisuusperiaatetta ja varmistaen 
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varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 
6 artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa 
vahvistetun ennakoivia lisätoimenpiteitä 
määräävän päätöksen osalta. Harkittaessa 
taloudellisia seuraamuksia olisi otettava 
huomioon palveluntarjoajan taloudelliset 
resurssit. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
ettei seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

samalla, että kyseisiä rangaistuksia 
annettaessa huomioidaan järjestelmälliset 
ja jatkuvat noudattamatta jättämiset, 
ansaitsemistarkoitus ja muut tekijät, jotka 
lieventävät tai raskauttavat terroristisen 
sisällön poistamatta jättämistä. 
Rangaistuksilla ja mahdollisilla 
seuraamuksilla ei pitäisi kannustaa 
sellaisen sisällön mielivaltaiseen 
poistamiseen, joka ei ole terroristista 
sisältöä. Oikeusvarmuuden takaamiseksi 
tässä asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Harkittaessa taloudellisia seuraamuksia 
olisi otettava huomioon palveluntarjoajan 
taloudelliset resurssit. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei seuraamuksilla 
kannusteta muun kuin terroristisen sisällön 
poistamiseen.

Or. en

Tarkistus 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 

(38) Seuraamukset voivat olla tarpeen 
sen varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 
siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
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jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 
artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun 
ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän 
päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia 
seuraamuksia olisi otettava huomioon 
palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 
artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun 
ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän 
päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia 
seuraamuksia olisi otettava huomioon 
palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

Or. en

Tarkistus 246
Michał Boni

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 

(38) Seuraamukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säilytyspalvelun 
tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan 
lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet 
soveltuvin osin. Erityisen vakavia 
seuraamuksia on annettava siinä 
tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja 
rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka 
koskee terroristisen sisällön poistamista tai 



PE636.150v02-00 54/102 AM\1177908FI.docx

FI

siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 
artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun 
ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän 
päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia 
seuraamuksia olisi otettava huomioon 
palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

siihen pääsyn estämistä nopeasti 
määräyksen vastaanottamisen jälkeen. 
Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta 
jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia 
noudattaen kuitenkin ne bis in idem -
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja 
varmistaen samalla, että kyseisiä 
rangaistuksia annettaessa huomioidaan 
järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava, missä 
määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin 
voidaan kohdentaa seuraamuksia. 
Jäljempänä esitetyn 6 artiklan 
noudattamatta jättämisiä koskevia 
seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 
artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
raportointipyyntöä koskevan velvoitteen 
osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun 
ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän 
päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia 
seuraamuksia olisi otettava huomioon 
palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
seuraamuksilla kannusteta muun kuin 
terroristisen sisällön poistamiseen.

Or. en

Tarkistus 247
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jotta tämän asetuksen 
soveltamiseksi käytettävien mallipohjien 
sisältöä voidaan tarvittaessa muokata 
nopeasti, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 
liitteiden I, II ja III muuttamiseksi. Jotta 

(40) Jotta tämän asetuksen 
soveltamiseksi käytettävien mallipohjien 
sisältöä voidaan tarvittaessa muokata 
nopeasti, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 
liitteiden I, II ja III muuttamiseksi. Jotta 
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voidaan ottaa huomioon teknologian ja 
asiaankuuluvan lainsäädäntökehyksen 
kehitys, komissiolle olisi myös siirrettävä 
valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 
tämän asetuksen täydentämiseksi teknisillä 
vaatimuksilla sähköisistä keinoista, joita 
toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä 
poistamismääräysten lähettämisessä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa15 vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

voidaan ottaa huomioon teknologian ja 
asiaankuuluvan lainsäädäntökehyksen 
kehitys, komissiolle olisi myös siirrettävä 
valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 
tämän asetuksen täydentämiseksi teknisillä 
vaatimuksilla sähköisistä keinoista, joita 
toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä 
poistamismääräysten lähettämisessä, ja sen 
määrittämiseksi, mikä on huomattava 
määrä riitauttamattomia 
poistamismääräyksiä tämän asetuksen 
mukaisesti. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 
päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa15 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

_________________ _________________
15 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 15 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Perustelu

Delegoitu säädös on lisätty 19 artiklaan.

Tarkistus 248
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(41) Jäsenvaltioiden olisi kerättävä 
tietoa lainsäädännön täytäntöönpanosta. 
Lainsäädännön arvioinnin tueksi olisi 
perustettava yksityiskohtainen ohjelma 
tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja 
vaikutusten seurantaa varten.

(41) Jäsenvaltioiden olisi kerättävä 
tietoa lainsäädännön täytäntöönpanosta, 
mukaan lukien tiedot niiden tapausten 
lukumäärästä, joissa on tuloksellisesti 
havaittu ja tutkittu terrorismirikoksia ja 
toteutettu niihin liittyviä syytetoimia 
tämän asetuksen seurauksena. 
Lainsäädännön arvioinnin tueksi olisi 
perustettava yksityiskohtainen ohjelma 
tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja 
vaikutusten seurantaa varten.

Or. en

Tarkistus 249
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Täytäntöönpanokertomuksen 
löydösten ja päätelmien sekä seurannan 
tulosten perusteella komission olisi tehtävä 
tätä asetusta koskeva arviointi aikaisintaan 
kolmen vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Arvioinnin olisi 
perustuttava viiteen eri kriteeriin, joita 
ovat tehokkuus, tuloksellisuus, 
merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja 
EU:n lisäarvo. Siinä arvioidaan tämän 
asetuksen mukaisten erilaisten 
operatiivisten ja teknisten toimenpiteiden 
toimintaa, mukaan lukien toimenpiteet 
terroristisen sisällön havaitsemisen, 
tunnistamisen ja poistamisen 
tehostamiseksi, suojatoimenpiteiden 
tehokkuutta sekä mahdollisia vaikutuksia 
kolmansien osapuolten oikeuksiin ja 
intresseihin, ja siinä on tarkasteltava 
sisällöntarjoajille tiedottamista koskevaa 
vaatimusta.

(42) Täytäntöönpanokertomuksen 
löydösten ja päätelmien sekä seurannan 
tulosten perusteella komission olisi tehtävä 
tätä asetusta koskeva arviointi kolmen 
vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Siinä 
arvioidaan tämän asetuksen mukaisten 
erilaisten toimenpiteiden toimintaa, 
mukaan lukien toimenpiteet terroristisen 
sisällön havaitsemisen, tunnistamisen ja 
poistamisen tehostamiseksi, 
suojatoimenpiteiden tehokkuutta sekä 
mahdollisia vaikutuksia perusoikeuksiin, 
mukaan lukien sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, 
tiedotusvälineiden vapaus ja 
moniarvoisuus, liiketoiminnan 
harjoittamisen vapaus sekä yksityisyyttä ja 
henkilötietojen suojaa koskevat oikeudet.
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Or. en

Tarkistus 250
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Täytäntöönpanokertomuksen 
löydösten ja päätelmien sekä seurannan 
tulosten perusteella komission olisi tehtävä 
tätä asetusta koskeva arviointi aikaisintaan 
kolmen vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Arvioinnin olisi 
perustuttava viiteen eri kriteeriin, joita ovat 
tehokkuus, tuloksellisuus, 
merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja 
EU:n lisäarvo. Siinä arvioidaan tämän 
asetuksen mukaisten erilaisten 
operatiivisten ja teknisten toimenpiteiden 
toimintaa, mukaan lukien toimenpiteet 
terroristisen sisällön havaitsemisen, 
tunnistamisen ja poistamisen 
tehostamiseksi, suojatoimenpiteiden 
tehokkuutta sekä mahdollisia vaikutuksia 
kolmansien osapuolten oikeuksiin ja 
intresseihin, ja siinä on tarkasteltava 
sisällöntarjoajille tiedottamista koskevaa 
vaatimusta.

(42) Täytäntöönpanokertomuksen 
löydösten ja päätelmien sekä seurannan 
tulosten perusteella komission olisi tehtävä 
tätä asetusta koskeva arviointi aikaisintaan 
kolmen vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Arvioinnin olisi 
perustuttava viiteen eri kriteeriin, joita ovat 
tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus, 
tuloksellisuus, merkityksellisyys, 
johdonmukaisuus ja EU:n lisäarvo. Siinä 
arvioidaan tämän asetuksen mukaisten 
erilaisten operatiivisten ja teknisten 
toimenpiteiden toimintaa, mukaan lukien 
laittoman terroristisen sisällön poistamisen 
tehokkuus, suojatoimenpiteiden 
tehokkuutta sekä vaikutuksia henkilöiden 
perusoikeuksiin ja intresseihin, ja siinä on 
tarkasteltava sisällöntarjoajille 
tiedottamista koskevaa vaatimusta.

Or. en

Tarkistus 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitetta, joka on digitaalisten 

Poistetaan.
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sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan varmistaminen estämällä 
terroristisen sisällön levittäminen 
verkossa, vaan se voidaan rajoittamisen 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi,

Or. en

Tarkistus 252
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitetta, joka on digitaalisten 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistaminen estämällä terroristisen 
sisällön levittäminen verkossa, vaan se 
voidaan rajoittamisen laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi,

(43) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitetta, joka on digitaalisten 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistaminen edistämällä 
terrorismirikosten tutkintaa ja 
puuttumalla terroristisen sisällön 
levittämiseen verkossa, vaan se voidaan 
rajoittamisen laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. 
Sen vuoksi unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi,

Or. en
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Tarkistus 253
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitetta, joka on digitaalisten 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistaminen estämällä terroristisen 
sisällön levittäminen verkossa, vaan se 
voidaan rajoittamisen laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi,

(43) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitetta, joka on digitaalisten 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistaminen estämällä laittoman 
terroristisen sisällön levittäminen verkossa, 
vaan se voidaan rajoittamisen laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi,

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt, joiden 
tarkoituksena on estää säilytyspalvelujen 
väärinkäyttö terroristisen sisällön 
levittämiseen verkossa. Siinä säädetään 
erityisesti seuraavista:

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
kohdennetut säännöt, joiden tarkoituksena 
on puuttua kolmansien osapuolten 
toteuttamaan säilytyspalvelujen 
väärinkäyttöön laittoman terroristisen 
sisällön levittämiseen verkossa. Siinä 
säädetään erityisesti seuraavista:

Or. en
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Tarkistus 255
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt, joiden 
tarkoituksena on estää säilytyspalvelujen 
väärinkäyttö terroristisen sisällön 
levittämiseen verkossa. Siinä säädetään 
erityisesti seuraavista:

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt, joiden 
tarkoituksena on puuttua 
säilytyspalvelujen väärinkäyttöön 
laittoman terroristisen sisällön 
levittämiseen verkossa. Siinä säädetään 
erityisesti seuraavista:

Or. en

Tarkistus 256
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt, joiden 
tarkoituksena on estää säilytyspalvelujen 
väärinkäyttö terroristisen sisällön 
levittämiseen verkossa. Siinä säädetään 
erityisesti seuraavista:

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt, joiden 
tarkoituksena on estää säilytyspalvelujen 
väärinkäyttö terroristisen sisällön julkiseen 
levittämiseen verkossa. Siinä säädetään 
erityisesti seuraavista:

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus
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1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt, joiden 
tarkoituksena on estää säilytyspalvelujen 
väärinkäyttö terroristisen sisällön 
levittämiseen verkossa. Siinä säädetään 
erityisesti seuraavista:

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt, joiden 
tarkoituksena on rajoittaa terroristisen 
sisällön levittämistä verkossa. Siinä 
säädetään erityisesti seuraavista:

Or. en

Tarkistus 258
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt, joiden 
tarkoituksena on estää säilytyspalvelujen 
väärinkäyttö terroristisen sisällön 
levittämiseen verkossa. Siinä säädetään 
erityisesti seuraavista:

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt, joiden 
tarkoituksena on puuttua 
säilytyspalvelujen väärinkäyttöön 
terroristisen sisällön levittämiseen 
verkossa. Siinä säädetään erityisesti 
seuraavista:

Or. en

Tarkistus 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt, joiden 
tarkoituksena on estää säilytyspalvelujen 
väärinkäyttö terroristisen sisällön 
levittämiseen verkossa. Siinä säädetään 
erityisesti seuraavista:

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt, joiden 
tarkoituksena on estää säilytyspalvelujen 
väärinkäyttö terroristisen sisällön 
levittämiseen verkossa. Siinä säädetään 
erityisesti seuraavista:

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

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) huolellisuusvelvollisuuksia 
koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun 
tarjoajien on sovellettava estääkseen 
terroristisen sisällön levittämisen 
palvelujensa kautta ja varmistaakseen 
tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen 
pikaisesti;

Poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) huolellisuusvelvollisuuksia 
koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun 
tarjoajien on sovellettava estääkseen 
terroristisen sisällön levittämisen 
palvelujensa kautta ja varmistaakseen 
tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen 
pikaisesti;

a) kohtuulliset ja oikeasuhteiset 
huolellisuusvelvollisuuksia koskevat 
säännöt, joita sellaisten säilytyspalvelun 
tarjoajien, joiden palvelut ovat erityisen 
altistuneita laittomalle terroristiselle 
sisällölle, on sovellettava minimoidakseen 
terroristisen sisällön levittämisen 
palvelujensa kautta ja varmistaakseen 
tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen 
pikaisesti;

Or. en
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Tarkistus 262
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) huolellisuusvelvollisuuksia 
koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun 
tarjoajien on sovellettava estääkseen 
terroristisen sisällön levittämisen 
palvelujensa kautta ja varmistaakseen 
tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen 
pikaisesti;

a) huolellisuusvelvollisuuksia 
koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun 
tarjoajien on sovellettava puuttuakseen 
laittoman terroristisen sisällön julkiseen 
levittämiseen palvelujensa kautta ja 
varmistaakseen tällaisen sisällön 
poistamisen pikaisesti 
poistamismääräyksen jälkeen;

Or. en

Tarkistus 263
Daniel Dalton

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) huolellisuusvelvollisuuksia 
koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun 
tarjoajien on sovellettava estääkseen 
terroristisen sisällön levittämisen 
palvelujensa kautta ja varmistaakseen 
tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen 
pikaisesti;

a) huolellisuusvelvollisuuksia 
koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun 
tarjoajien on sovellettava estääkseen 
terroristisen sisällön julkisen levittämisen 
palvelujensa kautta ja varmistaakseen 
tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen 
pikaisesti;

Or. en

Tarkistus 264
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus
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a) huolellisuusvelvollisuuksia 
koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun 
tarjoajien on sovellettava estääkseen 
terroristisen sisällön levittämisen 
palvelujensa kautta ja varmistaakseen 
tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen 
pikaisesti;

a) huolellisuusvelvollisuuksia 
koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun 
tarjoajien on sovellettava estääkseen 
terroristisen sisällön julkisen levittämisen 
palvelujensa kautta ja varmistaakseen 
tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen 
pikaisesti;

Or. en

Tarkistus 265
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) huolellisuusvelvollisuuksia 
koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun 
tarjoajien on sovellettava estääkseen 
terroristisen sisällön levittämisen 
palvelujensa kautta ja varmistaakseen 
tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen 
pikaisesti;

a) huolellisuusvelvollisuuksia 
koskevat säännöt, joita sellaisten 
säilytyspalvelun tarjoajien on sovellettava, 
jotka ovat erityisen altistuneita 
terroristiselle sisällölle palvelujensa 
kautta, jotta varmistetaan tarvittaessa 
tällaisen sisällön poistaminen;

Or. en

Tarkistus 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden 
on toteutettava terroristisen sisällön 
tunnistamiseksi, sen pikaisen poistamisen 
mahdollistamiseksi ja yhteistyön 
helpottamiseksi muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, 
säilytyspalvelun tarjoajien ja tarvittaessa 
asiaankuuluvien unionin elinten kanssa.

b) toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden 
on toteutettava laittoman terroristisen 
sisällön tunnistamiseksi, sen nopean 
poistamisen mahdollistamiseksi unionin 
lainsäädännön mukaisesti ja tarjoten 
sopivat suojatoimet perusoikeuksien 
turvaamiseksi ja yhteistyön 
helpottamiseksi muiden jäsenvaltioiden 
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toimivaltaisten oikeus- ja 
hallintoviranomaisten, säilytyspalvelun 
tarjoajien ja tarvittaessa asiaankuuluvien 
unionin elinten kanssa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden 
on toteutettava terroristisen sisällön 
tunnistamiseksi, sen pikaisen poistamisen 
mahdollistamiseksi ja yhteistyön 
helpottamiseksi muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, 
säilytyspalvelun tarjoajien ja tarvittaessa 
asiaankuuluvien unionin elinten kanssa.

b) toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden 
on toteutettava terroristisen sisällön 
tunnistamiseksi, sen poistamisen 
mahdollistamiseksi unionin 
lainsäädännön mukaisesti ja tarjoten 
sopivat suojatoimet perusoikeuksien 
turvaamiseksi ja yhteistyön 
helpottamiseksi muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, 
säilytyspalvelun tarjoajien ja tarvittaessa 
asiaankuuluvien unionin elinten kanssa.

Or. en

Tarkistus 268
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden 
on toteutettava terroristisen sisällön 
tunnistamiseksi, sen pikaisen poistamisen 
mahdollistamiseksi ja yhteistyön 
helpottamiseksi muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, 
säilytyspalvelun tarjoajien ja tarvittaessa 

b) toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden 
on toteutettava laittoman terroristisen 
sisällön tunnistamiseksi, sen pikaisen 
poistamisen mahdollistamiseksi ja 
yhteistyön helpottamiseksi muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
oikeusviranomaisten ja riippumattomien 
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asiaankuuluvien unionin elinten kanssa. hallintoviranomaisten, säilytyspalvelun 
tarjoajien ja tarvittaessa asiaankuuluvien 
unionin elinten kanssa.

Or. en

Tarkistus 269
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden 
on toteutettava terroristisen sisällön 
tunnistamiseksi, sen pikaisen poistamisen 
mahdollistamiseksi ja yhteistyön 
helpottamiseksi muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, 
säilytyspalvelun tarjoajien ja tarvittaessa 
asiaankuuluvien unionin elinten kanssa.

b) toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden 
on toteutettava laittoman terroristisen 
sisällön tunnistamiseksi, sen pikaisen 
poistamisen mahdollistamiseksi 
poistamismääräyksen jälkeen ja 
yhteistyön helpottamiseksi muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 270
Auke Zijlstra

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimenpiteet, joilla internetissä 
julkaisu estetään etukäteen, kuten 
lataussuodattimet, ovat Alankomaiden 
perustuslain 7 pykälän 3 momentin 
vastaisia.

Or. en
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Tarkistus 271
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä asetus ei aiheuta muutoksia 
velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa 
vahvistettuja perusoikeuksia ja 
oikeudellisia perusperiaatteita. 
Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
lehdistönvapautta sekä tiedotusvälineiden 
vapautta ja moniarvoisuutta koskevien 
perusperiaatteiden vaatimat ja kyseisten 
perusperiaatteiden mukaiset edellytykset.

Or. en

Perustelu

Lehdistönvapaus on EU:n perussopimuksissa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettu perusoikeus sen lisäksi, että lehdistönvapaus turvataan kansallisella tasolla 
erilaisilla perustuslaillisilla ja laillisilla oikeuksilla. Siksi on tärkeää varmistaa, että kaikki 
tämän asetuksen mukaiset toimenpiteet sovitetaan yhteen jäsenvaltioiden erilaisten 
lehdistönvapauden suojelua koskevien järjestelmien kanssa (esimerkiksi useissa 
jäsenvaltioissa käytössä olevat julkaisusertifikaatit).

Tarkistus 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Opetus-, journalismi-, taide- tai 
tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö 
tai terrorismin vastaiset 
tiedotuskampanjat katsotaan laillisessa 
tarkoituksessa levitettäväksi sisällöksi ja 
jätetään siksi tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle.
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Or. en

Tarkistus 273
Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen soveltaminen ei 
vaikuta sananvapautta, lehdistönvapautta 
sekä tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta koskevan EU:n ja 
kansallisen lainsäädännön 
perusperiaatteisiin.

Or. en

Tarkistus 274
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä asetus ei aiheuta muutoksia 
velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa 
vahvistettuja perusoikeuksia ja 
oikeudellisia perusperiaatteita.

Or. en

Tarkistus 275
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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2 a. Tätä asetusta ei sovelleta sisältöön, 
jota levitetään opetus-, taide-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa tai 
terroritoiminnan vastaisessa 
tiedotuksessa.

Or. en

Tarkistus 276
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä asetusta ei sovelleta sisältöön, 
jota levitetään opetus-, journalismi-, 
taide- tai tutkimustarkoituksessa tai 
terrorismin vastaisessa tiedotuksessa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Opetus-, journalismi-, taide- tai 
tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö 
tai terrorismin vastaiset 
tiedotuskampanjat jätetään tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Katso myös perusoikeusviraston huomautukset.
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Tarkistus 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä asetus ei rajoita direktiivin 
2000/31/EY 14 ja 15 artiklan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 279
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä asetus ei aiheuta muutoksia 
direktiiviin 2000/31/EY.

Or. en

Tarkistus 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tämä direktiivi ei aiheuta 
muutoksia velvoitteeseen kunnioittaa 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklassa vahvistettuja perusoikeuksia 
ja oikeudellisia perusperiaatteita.

Or. en
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Tarkistus 281
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tämän asetuksen soveltamisessa 
noudatetaan sananvapautta ja 
jäsenvaltioiden perustuslakeja.

Or. en

Tarkistus 282
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tämä asetus ei vaikuta direktiivin 
2000/31/EY mukaiseen 
vastuujärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 283
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tämä asetus ei vaikuta direktiivin 
2003/31/EY mukaisiin velvoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 284
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Tämä asetus ei vaikuta 
sovellettaviin henkilötietojen käsittelyä 
koskeviin sääntöihin eikä varsinkaan 
asetukseen (EU) 2016/679 ja direktiiviin 
(EU) 2016/680.

Or. en

Tarkistus 285
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa tarkoitetaan Tämän asetuksen määritelmiä tulkitaan 
terrorismin torjumisesta annetun 
direktiivin (EU) 2017/541 5 ja 7 artiklan 
mukaisesti ja tässä asetuksessa tarkoitetaan

Or. en

Tarkistus 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien 
tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden 
pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen 
asettamisesta kolmansien osapuolien 

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, jonka pääasiallinen 
liiketoiminta koostuu sisällöntarjoajien 
tarjoamien tietojen säilytyksestä sekä 
asettamisesta julkisesti saataville näiden 
pyynnöstä. Tätä asetusta sovellettaessa 
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saataville; mikro- ja pk-yrityksiä, sähköisiä 
viestintäpalveluja, verkossa toimivia 
markkinapaikkoja ja 
infrastruktuuripalvelun tarjoajia ei 
katsota säilytyspalvelun tarjoajiksi;

Or. en

Perustelu

Katso myös perusoikeusviraston huomautukset tarpeesta poistaa viittaukset kolmansiin 
osapuoliin.

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien 
tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden 
pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen 
asettamisesta kolmansien osapuolien 
saataville;

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
sellaisten loppukäyttäjille suunnattujen 
tietoyhteiskuntapalvelujen tarjoajaa, jotka 
koostuvat sisällöntarjoajien tarjoamien 
tietojen säilytyksestä näiden pyynnöstä 
sekä säilytettyjen tietojen asettamisesta 
yleisön saataville. Määritelmän 
ulkopuolelle jäävät 
internetinfrastruktuurin muiden tasojen 
kuin sovellustason palvelujen tarjoaminen 
sekä direktiivissä (EU) 2018/1972 
tarkoitetut sähköiset viestintäpalvelut;

Or. en

Tarkistus 288
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
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sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien 
tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden 
pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen 
asettamisesta kolmansien osapuolien 
saataville;

sellaista tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, jonka päätarkoituksena tai 
yhtenä päätarkoituksista on tarjota 
sisällöntarjoajien tarjoamien tietojen 
säilytystä näiden pyynnöstä sekä 
säilytettyjen tietojen asettamista yleisön 
saataville ja joka valvoo yleisesti 
säilytettyjä ja käsiteltyjä tietoja ja jolla on 
pääsy niihin;

Or. en

Tarkistus 289
Michał Boni

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien 
tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden 
pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen 
asettamisesta kolmansien osapuolien 
saataville;

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien 
tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden 
pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen 
asettamisesta yleisön saataville;

Or. en

Tarkistus 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien 
tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden 
pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen 
asettamisesta kolmansien osapuolien 

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien 
tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden 
pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen 
asettamisesta yleisön saataville;
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saataville;

Or. en

Tarkistus 291
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien 
tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden 
pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen 
asettamisesta kolmansien osapuolien 
saataville;

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien 
tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden 
pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen 
asettamisesta yleisön saataville;

Or. en

Tarkistus 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien 
tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden 
pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen 
asettamisesta kolmansien osapuolien 
saataville;

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien 
tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden 
pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen 
asettamisesta yleisön saataville;

Or. en

Tarkistus 293
Josef Weidenholzer
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien 
tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden 
pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen 
asettamisesta kolmansien osapuolien 
saataville;

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
sellaista tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, joka säilyttää sisällöntarjoajien 
tarjoamia tietoja näiden pyynnöstä sekä 
asettaa säilytetyt tiedot yleisön saataville;

Or. en

Tarkistus 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien 
tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden 
pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen 
asettamisesta kolmansien osapuolien 
saataville;

1) ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ 
sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen 
tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien 
tarjoaman aineiston säilytyksestä ja joiden 
ensisijaisena tarkoituksena on 
säilytettyjen tietojen asettaminen yleisön 
saataville;

Or. en

Tarkistus 295
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’sisällöntarjoajalla’ käyttäjää, joka 
on tarjonnut tiedot, jotka säilytyspalvelun 
tarjoaja säilyttää tai on säilyttänyt käyttäjän 

2) ’sisällöntarjoajalla’ käyttäjää, joka 
on tarjonnut sisältötiedot, jotka 
säilytyspalvelun tarjoaja säilyttää tai on 
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pyynnöstä; säilyttänyt ja asettanut yleisön saataville 
käyttäjän pyynnöstä;

Or. en

Tarkistus 296
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’sisällöntarjoajalla’ käyttäjää, joka 
on tarjonnut tiedot, jotka säilytyspalvelun 
tarjoaja säilyttää tai on säilyttänyt käyttäjän 
pyynnöstä;

2) ’sisällöntarjoajalla’ käyttäjää, joka 
on tarkoituksellisesti tarjonnut tiedot, jotka 
säilytyspalvelun tarjoaja säilyttää tai on 
säilyttänyt käyttäjän pyynnöstä;

Or. en

Tarkistus 297
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’sisällöntarjoajalla’ käyttäjää, joka 
on tarjonnut tiedot, jotka säilytyspalvelun 
tarjoaja säilyttää tai on säilyttänyt käyttäjän 
pyynnöstä;

2) ’sisällöntarjoajalla’ käyttäjää, joka 
on tarkoituksellisesti tarjonnut tiedot, jotka 
säilytyspalvelun tarjoaja säilyttää tai on 
säilyttänyt käyttäjän pyynnöstä;

Or. en

Tarkistus 298
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3) ’palvelujen tarjoamisella unionissa’ 
sen mahdollistamista, että luonnolliset 
henkilöt tai oikeushenkilöt yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa voivat käyttää 
sellaisen säilytyspalvelun tarjoajan 
palveluja, jolla on kyseiseen jäsenvaltioon 
tai jäsenvaltioihin olennainen yhteys, 
kuten:

3) ’palvelujen tarjoamisella unionissa’ 
sen mahdollistamista, että luonnolliset 
henkilöt tai oikeushenkilöt yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa voivat käyttää 
sellaisen säilytyspalvelun tarjoajan 
palveluja riippumatta siitä, vaaditaanko 
käyttäjältä maksua vai ei, jolla on 
kyseiseen jäsenvaltioon tai jäsenvaltioihin 
olennainen yhteys, kuten:

Or. en

Perustelu

Mukautettu yleisen tietosuoja-asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohtaan.

Tarkistus 299
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3) ’palvelujen tarjoamisella unionissa’ 
sen mahdollistamista, että luonnolliset 
henkilöt tai oikeushenkilöt yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa voivat käyttää 
sellaisen säilytyspalvelun tarjoajan 
palveluja, jolla on kyseiseen jäsenvaltioon 
tai jäsenvaltioihin olennainen yhteys, 
kuten:

3) ’palvelujen tarjoamisella unionissa’ 
sen mahdollistamista, että luonnolliset 
henkilöt tai oikeushenkilöt yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa voivat käyttää 
sellaisen säilytyspalvelun tarjoajan 
palveluja, ja olennaista yhteyttä kyseiseen 
jäsenvaltioon tai jäsenvaltioihin, kuten:

Or. en

Tarkistus 300
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus
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c) toimintojen kohdentaminen yhteen 
tai useampaan jäsenvaltioon;

c) toimintojen kohdentaminen 
käyttäjiin yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa;

Or. en

Tarkistus 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’terrorismirikoksilla’ direktiivin 
(EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyjä rikoksia;

4) ’terrorismirikoksilla’ direktiivin 
(EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyjä tahallisia tekoja, jos ja siinä 
määrin kuin ne on tehty direktiivin 
3 artiklan 2 kohdassa määritellyssä 
erityisessä terrorismitarkoituksessa;

Or. en

Tarkistus 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’terrorismirikoksilla’ direktiivin 
(EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyjä rikoksia;

4) ’terrorismirikoksilla’ direktiivin 
(EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyjä tahallisia tekoja, jos ne on 
tehty jossakin direktiivin (EU) 2017/541 
3 artiklan 2 kohdassa luetelluista 
tarkoituksista;

Or. en

Perustelu

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 
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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 
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).

Tarkistus 303
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’terrorismirikoksilla’ direktiivin 
(EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyjä rikoksia;

4) ’terrorismirikoksilla’ direktiivin 
(EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyjä tahallisia tekoja, jos ne on 
tehty jossakin kyseisen direktiivin 
3 artiklan 2 kohdassa luetelluista 
tarkoituksista;

Or. en

Tarkistus 304
Michał Boni

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’terrorismirikoksilla’ direktiivin 
(EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyjä rikoksia;

4) ’terrorismirikoksilla’ direktiivin 
(EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa 
lueteltuja tahallisia tekoja;

Or. en

Tarkistus 305
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

4) ’terrorismirikoksilla’ direktiivin 
(EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyjä rikoksia;

4) ’terrorismirikoksilla’ direktiivin 
(EU) 2017/541 3 artiklassa määriteltyjä 
rikoksia;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5) ’terroristisella sisällöllä’ yhtä tai 
useampaa tiedoista, joilla

5) ’terroristisella sisällöllä’ 
materiaalia, jossa selvästi kehotetaan 
direktiivin 2017/741/EU 3 artiklan 
1 kohdassa lueteltuihin 
terrorismirikoksiin kansallisen 
lainsäädännön määritelmän mukaisesti, 
mikä aiheuttaa selvän ja huomattavan 
vaaran, että tällainen teko toteutetaan. 
Opetus-, journalismi- ja 
tutkimustarkoituksessa levitettäviä 
materiaaleja sekä radikaalien, kärkevien 
tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5) ’terroristisella sisällöllä’ yhtä tai 5) ’laittomalla terroristisella sisällöllä’ 
sisältöä, jossa viitataan terrorismin 
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useampaa tiedoista, joilla torjumisesta annetun direktiivin 2017/541 
5–7 artiklassa määriteltyihin rikoksiin;

Or. en

Perustelu

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)."

Tarkistus 308
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5) ’terroristisella sisällöllä’ yhtä tai 
useampaa tiedoista, joilla

5) ’terroristisella sisällöllä’ 
materiaalia, mukaan lukien viestit tai 
kuvat, jossa yllytetään julkisesti 
terrorismirikokseen ja joka koostuu 
yhdestä tai useammasta tiedosta, jolla

Or. en

Tarkistus 309
Michał Boni

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5) ’terroristisella sisällöllä’ yhtä tai 
useampaa tiedoista, joilla

5) ’terroristisella sisällöllä’ yhtä tai 
useampaa tiedoista, jotka voivat vaikuttaa 
direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 
1 kohdassa lueteltujen tahallisten tekojen 
tekemiseen ja joilla
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Or. en

Tarkistus 310
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5) ’terroristisella sisällöllä’ yhtä tai 
useampaa tiedoista, joilla

5) ’terroristisella sisällöllä’ selvästi 
laitonta tietoa, joka katsotaan yhdeksi tai 
useammaksi terrorismin torjumisesta 
annetun direktiivin 2017/541 5–
7 artiklassa määritellyksi rikokseksi;

Or. en

Perustelu

Määritelmien yhdenmukaistaminen jo olemassa olevan EU:n lainsäädännön, erityisesti 
terrorismin torjumisesta annetun direktiivin 2017/541, kanssa.

Tarkistus 311
Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5) ’terroristisella sisällöllä’ yhtä tai 
useampaa tiedoista, joilla

5) ’laittomalla terroristisella sisällöllä’ 
yhtä tai useampaa tiedoista, joilla

Or. en

Tarkistus 312
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

5) ’terroristisella sisällöllä’ yhtä tai 
useampaa tiedoista, joilla

5) ’laittomalla terroristisella sisällöllä’ 
tietoja, joilla selvästi

Or. en

Tarkistus 313
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5) ’terroristisella sisällöllä’ yhtä tai 
useampaa tiedoista, joilla

5) ’terroristisella sisällöllä’ tietoja, 
joilla selvästi

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yllytetään terrorismirikoksiin tai 
ylistetään terrorismirikoksia, myös 
ihannoimalla, ja siten aiheutetaan 
terroritekojen toteuttamisen vaara;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 315
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus
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a) yllytetään terrorismirikoksiin tai 
ylistetään terrorismirikoksia, myös 
ihannoimalla, ja siten aiheutetaan 
terroritekojen toteuttamisen vaara;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Määritelmien yhdenmukaistaminen jo olemassa olevan EU:n lainsäädännön, erityisesti 
terrorismin torjumisesta annetun direktiivin 2017/541, kanssa.

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yllytetään terrorismirikoksiin tai 
ylistetään terrorismirikoksia, myös 
ihannoimalla, ja siten aiheutetaan 
terroritekojen toteuttamisen vaara;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 317
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yllytetään terrorismirikoksiin tai 
ylistetään terrorismirikoksia, myös 
ihannoimalla, ja siten aiheutetaan 
terroritekojen toteuttamisen vaara;

a) yllytetään tahallisesti 
terrorismirikoksiin tai ylistetään 
terrorismirikoksia ja siten aiheutetaan selvä 
vaara, että yksi tai useampi terroriteko 
voidaan toteuttaa;

Or. en
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Tarkistus 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yllytetään terrorismirikoksiin tai 
ylistetään terrorismirikoksia, myös 
ihannoimalla, ja siten aiheutetaan 
terroritekojen toteuttamisen vaara;

a) yllytetään terrorismirikoksiin tai 
ylistetään terrorismirikoksia, myös 
ihannoimalla, ja siten aiheutetaan vaara, 
että terroritekoja voidaan toteuttaa;

Or. en

Tarkistus 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yllytetään terrorismirikoksiin tai 
ylistetään terrorismirikoksia, myös 
ihannoimalla, ja siten aiheutetaan 
terroritekojen toteuttamisen vaara;

a) yllytetään tahallisesti 
terrorismirikoksiin tai ylistetään 
terrorismirikoksia ja siten aiheutetaan selvä 
terroritekojen toteuttamisen vaara;

Or. en

Tarkistus 320
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kannustetaan osallistumaan 
terrorismirikoksiin;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 321
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kannustetaan osallistumaan 
terrorismirikoksiin;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Määritelmien yhdenmukaistaminen jo olemassa olevan EU:n lainsäädännön, erityisesti 
terrorismin torjumisesta annetun direktiivin 2017/541, kanssa.

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kannustetaan osallistumaan 
terrorismirikoksiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kannustetaan osallistumaan 
terrorismirikoksiin;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 
'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'.

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kannustetaan osallistumaan 
terrorismirikoksiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 325
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kannustetaan osallistumaan 
terrorismirikoksiin;

b) edistetään terroristiryhmän 
toimintaa, erityisesti kehottamalla, 
pyytämällä tai tukemalla yksittäisiä 
henkilöitä tai henkilöryhmiä 
osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan, mukaan lukien tietojen tai 
aineellisten välineiden toimittaminen tai 
terroristiryhmän toiminnan 
rahoittaminen millään tavalla;
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Or. en

Tarkistus 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kannustetaan osallistumaan 
terrorismirikoksiin;

b) pyydetään yksittäisiä henkilöitä tai 
henkilöryhmiä tekemään 
terrorismirikoksia tai osallistumaan 
niihin;

Or. en

Tarkistus 327
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edistetään terroristiryhmän 
toimintaa, erityisesti kannustamalla 
osallistumaan direktiivin (EU) 2017/541 2 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun 
terroristiryhmään tai tukemaan tällaista 
ryhmää;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Määritelmien yhdenmukaistaminen jo olemassa olevan EU:n lainsäädännön, erityisesti 
terrorismin torjumisesta annetun direktiivin 2017/541, kanssa.

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

Ehdotus asetukseksi
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2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edistetään terroristiryhmän 
toimintaa, erityisesti kannustamalla 
osallistumaan direktiivin (EU) 2017/541 2 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun 
terroristiryhmään tai tukemaan tällaista 
ryhmää;

Poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edistetään terroristiryhmän 
toimintaa, erityisesti kannustamalla 
osallistumaan direktiivin (EU) 2017/541 2 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun 
terroristiryhmään tai tukemaan tällaista 
ryhmää;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edistetään terroristiryhmän 
toimintaa, erityisesti kannustamalla 
osallistumaan direktiivin (EU) 2017/541 2 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun 
terroristiryhmään tai tukemaan tällaista 
ryhmää;

c) edistetään tahallisesti yhteisen 
kannan 2001/931/YUTP soveltamisalaan 
kuuluvan terroristiryhmän toimintaa, 
erityisesti kehottamalla, pyytämällä tai 
tukemalla yksittäisiä henkilöitä tai 
henkilöryhmiä osallistumaan 
terroristiryhmän toimintaan, mukaan 
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lukien tietojen tai aineellisten välineiden 
toimittaminen tai terroristiryhmän 
toiminnan rahoittaminen millään tavalla;

Or. en

Perustelu

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 'support' 
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.

Tarkistus 331
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edistetään terroristiryhmän 
toimintaa, erityisesti kannustamalla 
osallistumaan direktiivin (EU) 2017/541 2 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun 
terroristiryhmään tai tukemaan tällaista 
ryhmää;

c) edistetään tahallisesti yhteisen 
kannan 2001/931/YUTP soveltamisalaan 
kuuluvan terroristiryhmän toimintaa, 
erityisesti kehottamalla, pyytämällä tai 
tukemalla yksittäisiä henkilöitä tai 
henkilöryhmiä osallistumaan 
terroristiryhmän toimintaan, mukaan 
lukien tietojen tai aineellisten välineiden 
toimittaminen tai terroristiryhmän 
toiminnan rahoittaminen millään tavalla;

Or. en

Tarkistus 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) edistetään terroristiryhmän 
toimintaa, erityisesti kannustamalla 
osallistumaan direktiivin (EU) 2017/541 
2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun 
terroristiryhmään tai tukemaan tällaista 
ryhmää;

c) edistetään terroristiryhmän 
toimintaa, erityisesti pyytämällä yksittäisiä 
henkilöitä tai henkilöryhmiä 
osallistumaan direktiivin (EU) 2017/541 
2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
terroristiryhmän rikolliseen toimintaan tai 
tukemaan tällaista ryhmää;

Or. en

Tarkistus 333
Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edistetään terroristiryhmän 
toimintaa, erityisesti kannustamalla 
osallistumaan direktiivin (EU) 2017/541 
2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun 
terroristiryhmään tai tukemaan tällaista 
ryhmää;

c) edistetään terroristiryhmän 
rikollista toimintaa, erityisesti 
kannustamalla osallistumaan direktiivin 
(EU) 2017/541 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuun terroristiryhmään tai 
tukemaan tällaista ryhmää;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) annetaan ohjeita menetelmistä tai 
tekniikoista terrorismirikosten 
toteuttamiseksi;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) annetaan ohjeita menetelmistä tai 
tekniikoista terrorismirikosten 
toteuttamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 336
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) annetaan ohjeita menetelmistä tai 
tekniikoista terrorismirikosten 
toteuttamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Määritelmien yhdenmukaistaminen jo olemassa olevan EU:n lainsäädännön, erityisesti 
terrorismin torjumisesta annetun direktiivin 2017/541, kanssa.

Tarkistus 337
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) annetaan ohjeita menetelmistä tai 
tekniikoista terrorismirikosten 

d) annetaan tahallisesti ohjeita 
räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden 
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toteuttamiseksi; aseiden tai haitallisten tai vaarallisten 
aineiden valmistamisesta tai käytöstä tai 
muista erityisistä menetelmistä tai 
tekniikoista terrorismirikosten 
toteuttamiseksi tai niihin osallistumiseksi;

Or. en

Tarkistus 338
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) annetaan ohjeita menetelmistä tai 
tekniikoista terrorismirikosten 
toteuttamiseksi;

d) annetaan tahallisesti ohjeita 
räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden 
aseiden tai haitallisten tai vaarallisten 
aineiden valmistamisesta tai käytöstä tai 
muista erityisistä menetelmistä tai 
tekniikoista terrorismirikosten 
toteuttamiseksi tai niihin osallistumiseksi;

Or. en

Tarkistus 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) annetaan ohjeita menetelmistä tai 
tekniikoista terrorismirikosten 
toteuttamiseksi;

d) annetaan ohjeita menetelmistä tai 
tekniikoista, mukaan lukien räjähteiden, 
ampuma-aseiden tai muiden aseiden tai 
haitallisten tai vaarallisten aineiden 
taikka kemiallisten, biologisten tai 
radiologisten aineiden tai ydinmateriaalin 
(CBRN) valmistus- ja käyttöohjeet, 
terrorismirikosten toteuttamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 340
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) annetaan ohjeita räjähteiden, 
ampuma-aseiden tai muiden aseiden tai 
haitallisten tai vaarallisten aineiden 
valmistamisesta tai käytöstä tai muista 
erityisistä menetelmistä tai tekniikoista 
terrorismirikosten toteuttamiseksi tai 
niihin osallistumiseksi;

Or. en

Tarkistus 341
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) radikaalien, kärkevien tai 
kiistanalaisten mielipiteiden esittämistä 
julkisessa keskustelussa arkaluonteisista 
poliittisista kysymyksistä ei pidä 
kuitenkaan katsoa terroristiseksi 
sisällöksi;

Or. en

Tarkistus 342
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus
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6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista 
kolmansien osapuolien saataville 
säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;

6) ’laittoman terroristisen sisällön 
levittämisellä’ laittoman terroristisen 
sisällön asettamista yleisön saataville 
säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa niin, 
että tarkoituksena on selvästi yllyttää 
terrorismirikoksiin tai toteuttaa niitä tai 
osallistua niihin, lukuun ottamatta tiedon 
levitystä opetus-, journalismi-, taide- tai 
tutkimustarkoituksessa;

Or. en

Tarkistus 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista 
kolmansien osapuolien saataville 
säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;

6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista yleisön 
saataville säilytyspalvelun tarjoajien 
palveluissa niin, että tarkoituksena on 
selvästi yllyttää terrorismirikoksiin tai 
toteuttaa niitä tai osallistua niihin, 
lukuun ottamatta tiedon levitystä opetus-, 
journalismi-, taide- tai 
tutkimustarkoituksessa;

Or. en

Tarkistus 344
Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista 
kolmansien osapuolien saataville 
säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;

6) ’laittoman terroristisen sisällön 
levittämisellä’ laittoman terroristisen 
sisällön asettamista kolmansien osapuolien 
saataville säilytyspalvelun tarjoajien 
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palveluissa;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista 
kolmansien osapuolien saataville 
säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;

6) ’laittoman terroristisen sisällön 
levittämisellä’ laittoman terroristisen 
sisällön asettamista yleisön saataville 
säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;

Or. en

Tarkistus 346
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista 
kolmansien osapuolien saataville 
säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;

6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista yleisön 
saataville säilytyspalvelun tarjoajien 
palveluissa;

Or. en

Tarkistus 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus
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6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista 
kolmansien osapuolien saataville 
säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;

6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista yleisön 
saataville säilytyspalvelun tarjoajien 
palveluissa;

Or. en

Tarkistus 348
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista 
kolmansien osapuolien saataville 
säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;

6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista yleisön 
saataville säilytyspalvelun tarjoajien 
palveluissa;

Or. en

Tarkistus 349
Michał Boni

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista 
kolmansien osapuolien saataville 
säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;

6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista yleisön 
saataville säilytyspalvelun tarjoajien 
palveluissa;

Or. en

Tarkistus 350
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista 
kolmansien osapuolien saataville 
säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;

6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista yleisön 
saataville säilytyspalvelun tarjoajien 
palveluissa;

Or. en

Tarkistus 351
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista 
kolmansien osapuolien saataville 
säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;

6) ’terroristisen sisällön levittämisellä’ 
terroristisen sisällön asettamista julkisesti 
saataville säilytyspalvelun tarjoajien 
palveluissa;

Or. en

Tarkistus 352
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) ’sisältöön liittyvällä datalla’ 
ainoastaan tilaajatietoja ja 
verkkoyhteystietoja;

Or. en

Tarkistus 353
Josef Weidenholzer
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) ’sisältöön liittyvällä datalla’ 
ainoastaan tilaajatietoja ja 
verkkoyhteystietoja;

Or. en

Tarkistus 354
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a) ’toimivaltaisella viranomaisella’ 
jäsenvaltion nimettyä kansallista 
oikeusviranomaista;

Or. en

Tarkistus 355
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a) ’toimivaltaisella viranomaisella’ 
jäsenvaltion nimettyä kansallista 
oikeusviranomaista;

Or. en

Tarkistus 356
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’sisältöä koskevalla ilmoituksella’ 
toimivaltaisen viranomaisen tai 
tarvittaessa asiaankuuluvan unionin 
elimen säilytyspalvelun tarjoajalle 
tekemää ilmoitusta tiedoista, joita voidaan 
pitää terroristisena sisältönä, jotta 
palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti 
tarkistaa yhteensopivuuden niiden omien 
ehtojensa ja edellytystensä kanssa, joiden 
tarkoituksena on estää terroristisen 
sisällön levittäminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 357
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’sisältöä koskevalla ilmoituksella’ 
toimivaltaisen viranomaisen tai 
tarvittaessa asiaankuuluvan unionin 
elimen säilytyspalvelun tarjoajalle 
tekemää ilmoitusta tiedoista, joita voidaan 
pitää terroristisena sisältönä, jotta 
palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti 
tarkistaa yhteensopivuuden niiden omien 
ehtojensa ja edellytystensä kanssa, joiden 
tarkoituksena on estää terroristisen 
sisällön levittäminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 358
Josef Weidenholzer
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’sisältöä koskevalla ilmoituksella’ 
toimivaltaisen viranomaisen tai 
tarvittaessa asiaankuuluvan unionin 
elimen säilytyspalvelun tarjoajalle 
tekemää ilmoitusta tiedoista, joita voidaan 
pitää terroristisena sisältönä, jotta 
palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti 
tarkistaa yhteensopivuuden niiden omien 
ehtojensa ja edellytystensä kanssa, joiden 
tarkoituksena on estää terroristisen 
sisällön levittäminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 359
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’sisältöä koskevalla ilmoituksella’ 
toimivaltaisen viranomaisen tai 
tarvittaessa asiaankuuluvan unionin 
elimen säilytyspalvelun tarjoajalle 
tekemää ilmoitusta tiedoista, joita voidaan 
pitää terroristisena sisältönä, jotta 
palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti 
tarkistaa yhteensopivuuden niiden omien 
ehtojensa ja edellytystensä kanssa, joiden 
tarkoituksena on estää terroristisen 
sisällön levittäminen;

Poistetaan.

Or. en


