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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamise kohta
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0640),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0405/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Tšehhi Esindajatekoja poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, 
mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust 1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning kultuuri- ja 
hariduskomisjoni ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi 
(A8-0000/2019),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Terroristlikul veebisisul on tõsised 
negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, 

(3) Terroristlikul veebisisul on tõsised 
negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, 

1 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist 
sisu majutavate internetipõhiste teenuste 
osutajate jaoks, sest see õõnestab nende 
kasutajate usaldust ja kahjustab nende 
ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste 
teenuste osutajate keskset rolli ja nende 
osutatavate teenustega seotud 
tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, on 
neil teatav ühiskondlik kohustus kaitsta 
oma teenuseid terroristidepoolse 
kuritarvitamise eest ning aidata võidelda 
terroristliku sisu vastu, mida levitatakse 
nende teenuseid kasutades.

kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist 
sisu majutavate internetipõhiste teenuste 
osutajate jaoks, sest see õõnestab nende 
kasutajate usaldust ja kahjustab nende 
ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste 
teenuste osutajate keskset rolli ja nende 
osutatavate teenustega seotud 
tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, on 
neil teatav ühiskondlik kohustus kaitsta 
oma teenuseid terroristidepoolse 
kuritarvitamise eest ning aidata võidelda 
terroristliku sisu vastu, mida levitatakse 
nende teenuseid kasutades, võttes samas 
arvesse sõna- ja teabevabaduse suurt 
tähtsust avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) Käesoleva määrusega aidatakse 
kaitsta avalikku julgeolekut ning 
kehtestatakse asjakohased ja töökindlad 
kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste 
põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule 
kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa 
arvatud vabadust saada ja anda teavet, 
ettevõtlusvabadust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad 
asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, 
mis on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui 
oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, 
mis on pluralistliku demokraatliku 
ühiskonna üks põhialuseid ning üks liidu 
alusväärtusi. Meetmed, millega sekkutakse 
sõna- ja teabevabadusse, peaksid olema 

(7) Käesoleva määrusega aidatakse 
kaitsta avalikku julgeolekut ning 
kehtestatakse asjakohased ja töökindlad 
kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste 
põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule 
kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa 
arvatud vabadust saada ja anda teavet, 
ettevõtlusvabadust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad 
asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, 
mis on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui 
oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, 
mis on pluralistliku demokraatliku 
ühiskonna üks põhialuseid ning üks liidu 
alusväärtusi. Meetmete võtmisel tuleks 
hoiduda sekkumast sõna- ja 
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rangelt sihipärased selles mõttes, et nende 
eesmärk peab olema tõkestada terroristliku 
sisu levitamist, kuid selle käigus ei tohi 
kahjustada õigust seaduslikult teavet saada 
ja levitada, võttes arvesse 
veebimajutusteenuse pakkujate keskset 
rolli avalikule arutelule ning faktide, 
arvamuste ja ideede õiguspärasele 
levitamisele kaasaaitamisel.

teabevabadusse ja niivõrd kui võimalik 
peaks nende eesmärk olema rangelt 
sihipärasel meetodil tõkestada terroristliku 
sisu levitamist, kuid selle käigus ei tohi 
kahjustada õigust seaduslikult teavet saada 
ja levitada, võttes arvesse 
veebimajutusteenuse pakkujate keskset 
rolli avalikule arutelule ning faktide, 
arvamuste ja ideede õiguspärasele 
levitamisele kaasaaitamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 
on selgelt kirjas õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja 
juriidilisel isikul on õigus pöörduda 
liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa 
õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi 
käesoleva määruse kohaselt võetud 
meetmete vastu, mis kahjustavad selle 
isiku õigusi. See õigus hõlmab 
veebimajutusteenuse ja sisuteenuse 
pakkujate jaoks võimalust vaidlustada 
eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi 
kohtus, kelle ametiasutus 
eemaldamiskorralduse tegi.

(8) Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 
on selgelt kirjas õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja 
juriidilisel isikul on õigus pöörduda 
liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa 
õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi 
käesoleva määruse kohaselt võetud 
meetmete vastu, mis kahjustavad selle 
isiku õigusi. See õigus hõlmab eelkõige 
käesoleva määruse kontekstis kasutajate 
võimalust vaidlustada sisu eemaldamine, 
mis toimub veebimajutusteenuse pakkuja 
käesoleva määruse kohaselt võetud 
meetmete tulemusel, ning saada teavet 
tõhusate õiguskaitsevahendite kohta. See 
hõlmab ka veebimajutusteenuse ja 
sisuteenuse pakkujate õigust vaidlustada 
eemaldamiskorraldus, kehtestatud 
ennetavad meetmed või karistused selle 
liikmesriigi kohtus, kelle ametiasutus 
eemaldamiskorralduse tegi või ennetavad 
meetmed või karistused kehtestas, või selle 
liikmesriigi kohtus, kus 
veebimajutusteenuse pakkuja on asutatud 
või esindatud.
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Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/5419 kasutatud terroriakti 
määratlusest. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eemärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/5419 kasutatud terroriakti 
määratlusest. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eemärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses. Seda 
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õigust võib kasutada selle liikmesriigi 
kohtus, kus asub veebimajutusteenuse 
pakkuja peamine tegevuskoht, või kus 
veebimajutusteenuse pakkuja poolt 
vastavalt käesolevale määrusele määratud 
esindaja elab või on asutatud.

__________________ __________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 
kättesaadavaks kolmandatele isikutele, 
olenemata sellest, kas selline tegevus on 
oma olemuselt puhtalt tehniline, 
automaatne või passiivne. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd 
kui need teevad teabe kättesaadavaks 
kolmandatele isikutele ja veebisaitidele, 
kus kasutajad saavad kommenteerida või 
arvustusi postitada. Määrust tuleks 
kohaldada ka nende veebimajutusteenuse 

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille 
peamine majandustegevus hõlmab teenuse 
kasutaja antud teabe talletamist tema 
palvel ning talletatud teabe avalikkusele 
otseselt kättesaadavaks tegemist. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, välja 
arvatud pilvandmetöötluse teenuse 
osutajad, niivõrd kui need teevad teabe 
avalikkusele otseselt kättesaadavaks. 
Määrust tuleks kohaldada ka nende 
veebimajutusteenuse pakkujate suhtes, 
kelle tegevuskoht on väljaspool liitu, kuid 
kes pakuvad siin teenuseid, sest suur osa 
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pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on 
väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin 
teenuseid, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse 
ülesandega tegelema haldus-, õiguskaitse- 
või kohtuasutuse. Arvestades, kui kiiresti 
levib terroristlik sisu internetipõhiste 
teenuste vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriigid peaksid selle 
ülesande täitmiseks vabalt määrama ühe 
pädeva asutuse, välja arvatud juhul, kui 
nende põhiseaduslik kord takistab 
üheainsa asutuse vastutust. Arvestades, 
kui kiiresti levib terroristlik sisu 
internetipõhiste teenuste vahel, kohustab 
käesolev säte veebimajutusteenuse 
osutajaid tagama, et 
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terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) Pädev asutus peaks edastama 
eemaldamiskorralduse otse adressaadile ja 
kontaktpunktile mis tahes elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
tingimustel, mis võimaldavad 
teenusepakkujal teha kindlaks korralduse 
autentsuse, kaasa arvatud selle saatmise ja 
kättesaamise täpse kuupäeva ja kellaaja; 
selleks kasutatakse näiteks turvalisi e-kirju 
ja platvorme või muid turvalisi kanaleid, 
mille hulka kuuluvad ka need, mille on 
teinud kättesaadavaks teenusepakkuja, 
kooskõlas isikuandmete kaitse 
õigusnormidega. Selle nõude täitmiseks 
võib kasutada kvalifitseeritud e-
andmevahetusteenuseid vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
910/201412.

(14) Pädev asutus peaks edastama 
eemaldamiskorralduse otse adressaadile ja 
kontaktpunktile mis tahes elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
tingimustel, mis võimaldavad 
teenusepakkujal teha kindlaks korralduse 
autentsuse, ilma et see tekitaks talle 
põhjendamatut finants- või muud 
koormust, kaasa arvatud korralduse 
saatmise ja kättesaamise täpse kuupäeva ja 
kellaaja; selleks kasutatakse näiteks 
turvalisi e-kirju ja platvorme või muid 
turvalisi kanaleid, mille hulka kuuluvad ka 
need, mille on teinud kättesaadavaks 
teenusepakkuja, kooskõlas isikuandmete 
kaitse õigusnormidega. Selle nõude 
täitmiseks võib kasutada kvalifitseeritud e-
andmevahetusteenuseid vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
910/201412.

__________________ __________________
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 
2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-
identimise ja e-tehingute jaoks vajalike 
usaldusteenuste kohta siseturul ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 
73).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 
2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-
identimise ja e-tehingute jaoks vajalike 
usaldusteenuste kohta siseturul ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 
73).
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Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse 
saanud veebimajutusteenuse pakkuja 
annaks aru võetud ennetavate meetmete 
kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad 
olla meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis 
on eemaldamiskorralduse või esildise 
põhjal juba eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, ning sisu 
võrdlemine avalik-õiguslike või 
eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad 
teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende 
jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid 
(kas turul olevaid või veebimajutusteenuse 
pakkuja enda arendatud) tehnilisi 
vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu 
kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks 
andma aru konkreetsete kehtestatud 
ennetavate meetmete kohta, et pädev 
asutus saaks hinnata nende meetmete 
mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, 
kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka 
seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on 
inimeste teostatava jälgimise ja 
kontrollimise suutlikkus. Meetmete 
mõjususe ja proportsionaalsuse hindamisel 
peaksid pädevad asutused võtma arvesse 
asjaomaseid parameetreid, sealhulgas 
teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 
teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele 
(võttes arvesse näiteks liidus olevate 

(18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse 
saanud veebimajutusteenuse pakkuja 
annaks aru võetud ennetavate meetmete 
kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad 
olla meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis 
on eemaldamiskorralduse või esildise 
põhjal juba eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, ning sisu 
võrdlemine avalik-õiguslike või 
eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad 
teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende 
jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid 
(kas turul olevaid või veebimajutusteenuse 
pakkuja enda arendatud) tehnilisi 
vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu 
kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks 
andma aru konkreetsete kehtestatud 
ennetavate meetmete kohta, et pädev 
asutus saaks hinnata nende meetmete 
vajalikkust, mõjusust ja proportsionaalsust 
ning juhul, kui kasutatakse automaatseid 
vahendeid, ka seda, kas 
veebimajutusteenuse pakkujal on inimeste 
teostatava jälgimise ja kontrollimise 
suutlikkus. Meetmete mõjususe, 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse 
hindamisel peaksid pädevad asutused 
võtma arvesse asjaomaseid parameetreid, 
sealhulgas teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 
teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele 
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kasutajate arvu). (võttes arvesse näiteks liidus olevate 
kasutajate arvu), samuti sõna- ja 
teabevabaduse kaitseks kehtestatud 
meetmeid ning õigusliku sisuga seotud 
piirangute arvu.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19) Vastavasisulise taotluse peale peaks 
pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate ennetavate meetmete 
üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud 
meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, 
peaks ta vajaduse korral kehtestama 
kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja 
proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. 
Põhimõtteliselt ei tohiks selliste ennetavate 
meetmete kehtestamise otsus viia üldise 
jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. 
Võttes arvesse terroristliku sisu levikuga 
seotud eriti suuri riske, võib pädevate 
asutuste käesoleva määruse alusel vastu 
võetud otsuste puhul teha erandeid 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 
sätestatud lähenemisviisist selles osas, mis 
puudutab teatavaid konkreetseid 
sihipäraseid meetmeid, mille vastuvõtmine 
on vajalik avaliku julgeolekuga seotud 
ülekaalukatel põhjustel. Enne sellise otsuse 
vastuvõtmist peaks pädev asutus leidma 
õiglase tasakaalu avaliku huvi eesmärkide 
ning asjassepuutuvate põhiõiguste vahel 
(eriti seoses sõna- ja teabevabaduse ja 
ettevõtlusvabadusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

(19) Vastavasisulise taotluse peale peaks 
pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate ennetavate meetmete 
üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud 
meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, 
peaks ta vajaduse korral kehtestama 
kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja 
proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. 
Pädev asutus peaks kehtestama üksnes 
selliseid ennetavaid meetmeid, mille 
rakendamist veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt võib mõistlikult eeldada, 
võttes muu hulgas arvesse 
veebimajutusteenuse pakkujate finants- ja 
muid vahendeid. Põhimõtteliselt ei tohiks 
selliste ennetavate meetmete kehtestamise 
otsus viia üldise jälgimiskohustuse 
kehtestamiseni vastavalt direktiivi 
2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. Võttes 
arvesse terroristliku sisu levikuga seotud 
eriti suuri riske, võib pädevate asutuste 
käesoleva määruse alusel vastu võetud 
otsuste puhul erakorralistel asjaoludel 
teha erandeid direktiivi 2000/31/EÜ artikli 
15 lõikes 1 sätestatud lähenemisviisist 
selles osas, mis puudutab teatavaid 
konkreetseid sihipäraseid meetmeid, mille 
vastuvõtmine on vajalik avaliku 
julgeolekuga seotud ülekaalukatel 
põhjustel. Enne sellise otsuse vastuvõtmist 
peaks pädev asutus leidma õiglase 
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tasakaalu avaliku huvi eesmärkide ning 
asjassepuutuvate põhiõiguste vahel (eriti 
seoses sõna- ja teabevabaduse ja 
ettevõtlusvabadusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Veebimajutusteenuse pakkujate 
terroristlikku sisu käsitlevate põhimõtete 
läbipaistvus on äärmiselt tähtis, et 
parandada nende vastutust kasutajate ees ja 
suurendada kodanike usaldust digitaalse 
ühtse turu vastu. Veebimajutusteenuse 
pakkuja peaks igal aastal avaldama 
läbipaistvusaruande, mis sisaldab sisulist 
teavet terroristliku sisu avastamiseks, 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
võetud meetmete, samuti õigusliku sisuga 
seotud piirangute arvu kohta. 
Eemaldamiskorraldusi andvad pädevad 
asutused peaksid ühtlasi igal aastal 
avaldama läbipaistvusaruanded, mis 
sisaldavad sisukat teavet väljastatud 
seaduslike korralduste arvu, 
eemaldamiste arvu, tuvastatud 
terroristliku sisu eemaldamiste arvu ning 
õigusliku sisuga seotud piirangute arvu 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

ka sisuteenuse pakkuja võimaluste kohta 
see otsus vaidlustada tuleks anda 
vastavasisulise taotluse korral. Kui 
pädevad asutused otsustavad, et avaliku 
julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa 
arvatud seoses uurimisega, oleks sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise kohta käiva teabe esitamine 
otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või 
kahjulik, peaksid nad teavitama 
veebimajutusteenuse pakkujat.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

Or. en

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
ühtsed õigusnormid, et tõkestada 
veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
terroristliku veebisisu levitamiseks ja selle 
suhtes meetmeid võtta. Täpsemalt 
sätestatakse määruses:

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selliste teenuste osutajad, mis ei ole üldsusele kättesaadavad ja mille sisu ise ei ole 
teenuseosutajatele kättesaadav, ei peaks kuuluma käesoleva määruse kohaldamisalasse, kuna 
selline olukord võib põhjustada vastuolu eraelu puutumatuse põhimõtetega ja kahjustada 
pilveteenuste osutamist. Määruse reguleerimisalasse peaksid kuuluma sellised 
teenuseosutajad, kes hõlbustavad infosisu levitamist arvukatele lõppkasutajatele ja üldsusele.
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Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selliste teenuste osutajad, mis ei ole üldsusele kättesaadavad ja mille sisu ise ei ole 
teenuseosutajatele kättesaadav, ei peaks kuuluma käesoleva määruse kohaldamisalasse, kuna 
selline olukord võib põhjustada vastuolu eraelu puutumatuse põhimõtetega ja kahjustada 
pilveteenuste osutamist. Määruse reguleerimisalasse peaksid kuuluma teenuseosutajad, kes 
hõlbustavad infosisu levitamist arvukatele lõppkasutajatele ja üldsusele.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) veebimajutusteenuse pakkuja ja 
sisuteenuse pakkuja 
edasikaebamistähtajad.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Veebimajutusteenuse pakkujad 
võivad vajaduse korral, eelkõige kui 
kokkupuude terroristliku sisuga ei ole 
juhuslik ja kui on saadud 
eemaldamiskorraldused, võtta ennetavaid 
meetmeid, et kaitsta oma teenuseid 
terroristliku veebisisu levitamise eest. Need 
meetmed peavad olema tulemuslikud, 
sihipärased ning terroristliku sisuga 
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demokraatlikus ühiskonnas. kokkupuutumise riski ja ulatusega 
proportsionaalsed, võttes eelkõige arvesse 
kasutajate põhiõigusi ning sõna- ja 
teabevabaduse olulisust avatud ja 
demokraatlikus ühiskonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 24

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Veebimajutusteenuse pakkujad ja 
asutused, kellel on volitused teha 
eemaldamiskorraldusi, avaldavad igal 
aastal läbipaistvusaruande terroristliku sisu 
levitamise vastu võetud meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ülevaade kaebuste esitamise 
menetlustest ja nende tagajärjed.

(d) ülevaade kaebuste esitamise 
menetlustest ja nende tagajärjed, kaasa 
arvatud juhtumite arv, kus tehti kindlaks, 
et sisu oli ekslikult peetud terroristlikuks 
sisuks.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kaitsemeetmed seisnevad eelkõige 
inimeste teostatavas jälgimises ja 
kontrollimises, kas sisu eemaldamise 
korraldus või sisule juurdepääsu 
tõkestamine on asjakohane, võttes eelkõige 
arvesse sõna- ja teabevabadust. Inimeste 
teostatav jälgimine on nõutav, kui on 
tarvis üksikasjalikku hindamist, et teha 
kindlaks, kas tegemist on terroristliku 
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sisuga.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Olenemata lõigete 1 ja 2 sätetest 
täiendab veebimajutusteenuse pakkujate 
kaebuste esitamise mehhanism 
liikmesriikide kohaldatavaid õigusakte ja 
menetlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 31

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

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

2. Sisuteenuse pakkuja taotluse korral 
teavitab veebimajutusteenuse pakkuja 
sisuteenuse pakkujat sisu eemaldamise või 
sellele juurdepääsu blokeerimise 
põhjustest, kaasa arvatud selle meetme 
õiguslik alus, ja otsuse vaidlustamise 
võimalustest.

Or. en

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 4 lõikes 9 osutatud 
edasikaebus esitatakse selle liikmesriigi 
kohtule, kus asub veebimajutusteenuse 
pakkuja peamine tegevuskoht või kus 
veebimajutusteenuse pakkuja poolt 
vastavalt käesolevale määrusele määratud 
esindaja elab või on asutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Iga liikmesriik määrab asutuse, 
kelle pädevusse kuulub:

Or. en
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Pädevad asutused loevad 
tahtmatuid viivitusi, eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ja 
idufirmade poolt, karistuste liikide ja 
taseme kindlaksmääramisel leevendavaks 
teguriks.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab käesolevat määrust mitte 
varem kui [kolm aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva] ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohaldamise kohta, kaasa 
arvatud kaitsemehhanismide mõjususe 
toimimise kohta. Vajaduse korral esitatakse 
koos aruandega seadusandlikud 
ettepanekud. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile teabe, mida on vaja aruande 
koostamiseks.

Komisjon hindab käesolevat määrust mitte 
varem kui [kolm aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva] ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohaldamise kohta, kaasa 
arvatud kaitsemehhanismide mõjususe 
toimimise kohta. Aruanne hõlmab ka 
käesoleva määruse mõju sõna- ja 
teabevabadusele. Vajaduse korral 
esitatakse koos aruandega seadusandlikud 
ettepanekud. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile teabe, mida on vaja aruande 
koostamiseks.

Or. en


