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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan 
terroristisen sisällön levittämisen estämisestä
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0640),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C8-0405/2018),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Tšekin edustajainhuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, 
jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon 1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A8-0000/2019),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Komission teksti Tarkistus

(3) Terroristisella verkkosisällöllä on 
vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin 
käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle 
yleensä ja kyseistä sisältöä palveluissaan 
ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, 
sillä terroristinen sisältö heikentää näiden 
verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja 
vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. 
Ottaen huomioon verkkopalvelujen 
tarjoajien keskeinen asema ja niiden 
tarjoamiin palveluihin liittyvät teknologiset 
keinot ja valmiudet, niillä on tietynlainen 
yhteiskunnallinen vastuu suojata 
palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja 
auttaa palvelujensa välityksellä levitetyn 
terroristisen sisällön torjunnassa.

(3) Terroristisella verkkosisällöllä on 
vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin 
käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle 
yleensä ja kyseistä sisältöä palveluissaan 
ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, 
sillä terroristinen sisältö heikentää näiden 
verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja 
vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. 
Ottaen huomioon verkkopalvelujen 
tarjoajien keskeinen asema ja niiden 
tarjoamiin palveluihin liittyvät teknologiset 
keinot ja valmiudet, niillä on tietynlainen 
yhteiskunnallinen vastuu suojata 
palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja 
auttaa palvelujensa välityksellä levitetyn 
terroristisen sisällön torjunnassa ja ottaa 
samalla huomioon sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden 
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa 
ja demokraattisessa yhteiskunnassa.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä asetuksella edistetään yleisen 
turvallisuuden parantamista ja perustetaan 
sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien 
turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus 
yksityiselämän kunnioittamiseen, 
henkilötietojen suojaan, oikeus 
tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, 
mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa 
tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä 
syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi toteutettava ainoastaan sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia 

(7) Tällä asetuksella edistetään yleisen 
turvallisuuden parantamista ja perustetaan 
sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien 
turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus 
yksityiselämän kunnioittamiseen, 
henkilötietojen suojaan, oikeus 
tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, 
mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa 
tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä 
syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien 
olisi toteutettava ainoastaan sellaisia 
toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
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demokraattisen yhteiskunnan mittapuun 
mukaan, ottaen huomioon erityisesti, 
kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, jotka ovat yksi 
moniarvoisen ja demokraattisen 
yhteiskunnan kulmakivistä ja yksi unionin 
perustana olevista arvoista. Toimenpiteet, 
joilla puututaan sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, 
olisi rajattava tiukasti niin, että niiden on 
palveltava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseen tähtääviä 
tavoitteita ilman, että ne vaikuttavat 
oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa 
laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon 
säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema 
julkisen keskustelun helpottajana ja 
faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten 
välittäjänä ja vastaanottajana 
lainsäädännön mukaisesti.

demokraattisen yhteiskunnan mittapuun 
mukaan, ottaen huomioon erityisesti, 
kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, jotka ovat yksi 
moniarvoisen ja demokraattisen 
yhteiskunnan kulmakivistä ja yksi unionin 
perustana olevista arvoista. Toimenpiteillä 
ei pitäisi puuttua sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, 
ja niiden olisi mahdollisuuksien mukaan 
palveltava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseen tähtääviä 
tavoitteita tiukasti rajatulla tavalla ilman, 
että ne vaikuttavat oikeuteen vastaanottaa 
ja jakaa tietoa laillisesti, ja niissä olisi 
otettava huomioon säilytyspalvelun 
tarjoajan keskeinen asema julkisen 
keskustelun helpottajana ja faktatiedon, 
mielipiteiden ja ajatusten välittäjänä ja 
vastaanottajana lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-
sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. 
Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä 
on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa 
kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia 
tämän asetuksen nojalla toteutettuja 
toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata 
kyseisten henkilöiden oikeuksien 
toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluu 
erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja 
sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa 
poistamismääräys sen jäsenvaltion 
tuomioistuimessa, jonka viranomaiset 
antoivat kyseisen poistamismääräyksen.

(8) Oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-
sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. 
Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä 
on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa 
kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia 
tämän asetuksen nojalla toteutettuja 
toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata 
kyseisten henkilöiden oikeuksien 
toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluu 
erityisesti tämän asetuksen yhteydessä 
käyttäjien mahdollisuus riitauttaa sisällön 
poistaminen, joka on seurausta 
säilytyspalvelun tarjoajien tämän 
asetuksen mukaisesti toteuttamista 
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toimista, ja saada tietoa tehokkaista 
muutoksenhakukeinoista.  Siihen sisältyy 
myös säilytyspalvelun tarjoajien ja 
sisällöntarjoajien oikeus riitauttaa 
poistamismääräys, ennakoivat 
toimenpiteet tai seuraamukset sen 
jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka 
viranomaiset antoivat kyseisen 
poistamismääräyksen, määräsivät 
ennakoivia toimenpiteitä tai 
seuraamuksia, tai sen jäsenvaltion 
tuomioistuimessa, johon 
säilytyspalvelujen tarjoaja on 
sijoittautunut tai jossa se on edustettuna.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 

(9) Niiden toimien selkeyttämiseksi, 
joita säilytyspalvelun tarjoajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toteutettava terroristisen sisällön 
levittämisen estämiseksi verkossa, tässä 
asetuksessa olisi ennakoivassa 
tarkoituksessa vahvistettava terroristisen 
sisällön määritelmä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 
vahvistetun terrorismirikoksia koskevan 
määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen 
puuttua kaikkein haitallisimpaan 
terrorismipropagandaan verkossa, 
määritelmän olisi katettava aineistot ja 
tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat 
terrorismirikosten tekemiseen tai 
edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat 
ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai 
kehottavat osallistumaan terroristiryhmän 
toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti 
tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. 
Arvioidessaan, täyttääkö sisältö 
terroristisen sisällön määritelmän tässä 
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asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava 
huomioon muun muassa viestien luonne ja 
sanamuoto, konteksti, jossa viestit on 
annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti 
viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka 
uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. 
Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, 
onko aineisto EU:n luettelossa olevan 
terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, 
kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai 
henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen 
järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, 
journalismi- tai tutkimustarkoituksessa 
levitettävä sisältö olisi suojattava 
asianmukaisella tavalla. Radikaalien, 
kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden 
esittämistä julkisessa keskustelussa 
arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä 
ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi. 
Oikeutta tällaisten mielipiteiden 
esittämiseen voidaan vaatia sen 
jäsenvaltion tuomioistuimessa, jossa 
säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka 
sijaitsee tai jossa säilytyspalvelun 
tarjoajan tämän asetuksen mukaisesti 
nimeämä laillinen edustaja asuu tai johon 
se on sijoittautunut.

__________________ __________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 
päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 
2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 
88, 31.3.2017, s. 6).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 
päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 
2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 
88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, riippumatta siitä, 
onko tämä toiminta luonteeltaan 
yksinomaan teknistä, automaattista tai 
passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne 
asettavat kyseisiä tietoja kolmansien 
osapuolten saataville, sekä verkkosivustot, 
joilla käyttäjät voivat julkaista 
kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta 
olisi myös sovellettava unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta 
unionissa palvelujaan tarjoaviin 
säilytyspalvelun tarjoajiin, koska 
merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, 
joiden palveluja käytetään terroristisen 
sisällön levittämiseen, on sijoittautunut 
kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki digitaalisilla 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
noudattavat samoja vaatimuksia 
sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen 
määrittämiseksi, voidaanko 
palveluntarjoajan katsoa tarjoavan 
palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 

(10) Terroristisen sisällön levittämiseen 
käytettävien verkossa toimivien 
säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi 
soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, 
jotka varastoivat palvelun vastaanottajan 
antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja 
asettavat kyseisiä tietoja suoraan yleisön 
saataville. Näitä tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median alustat, 
videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja 
äänimateriaalin jakamispalvelut, 
tiedostojenjakamispalvelut ja muut 
pilvipalvelut, lukuun ottamatta 
tietotekniikkainfrastruktuurin 
pilvipalvelujen tarjoajia, siinä tapauksessa, 
että ne asettavat kyseisiä tietoja suoraan 
yleisön saataville. Tätä asetusta olisi myös 
sovellettava unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneisiin mutta unionissa 
palvelujaan tarjoaviin säilytyspalvelun 
tarjoajiin, koska merkittävä osa 
säilytyspalvelun tarjoajista, joiden 
palveluja käytetään terroristisen sisällön 
levittämiseen, on sijoittautunut kolmansiin 
maihin. Tällä on tarkoitus varmistaa, että 
kaikki digitaalisilla sisämarkkinoilla 
toimivat yritykset noudattavat samoja 
vaatimuksia sijoittautumismaastaan 
riippumatta. Sen määrittämiseksi, 
voidaanko palveluntarjoajan katsoa 
tarjoavan palvelujaan unionissa, on 
arvioitava, onko yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa sijaitsevien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden mahdollista käyttää 
niiden tarjoamia palveluja. Se, että 
palveluntarjoajan verkkosivusto tai 
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat 
saatavilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä 
täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen 
soveltamiselle.
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soveltamiselle.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Olisi yhdenmukaistettava 
sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta 
määräyksestä johtuvat menettelyt ja 
velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun 
tarjoajia pyydetään toimivaltaisten 
viranomaisten arvioinnin perusteella 
poistamaan terroristista sisältöä tai 
estämään pääsy terroristiseen sisältöön. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava jatkossakin 
vapaus valita toimivaltaiset 
viranomaisensa niin, että ne voivat nimetä 
kyseiseen tehtävään haluamansa hallinto-, 
lainvalvonta- tai oikeusviranomaisen. 
Ottaen huomioon, kuinka nopeasti 
terroristinen sisältö leviää verkossa, 
säädetään säilytyspalvelun tarjoajia 
koskevista velvoitteista, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
poistamismääräyksessä terroristiseksi 
sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai 
siihen pääsy estetään tunnin kuluessa 
poistamismääräyksen vastaanottamisesta. 
On säilytyspalvelun tarjoajien 
päätettävissä, poistavatko ne kyseisen 
sisällön unionin käyttäjien saatavilta vai 
estävätkö ne unionin käyttäjiltä pääsyn 
siihen.

(13) Olisi yhdenmukaistettava 
sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta 
määräyksestä johtuvat menettelyt ja 
velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun 
tarjoajia pyydetään toimivaltaisten 
viranomaisten arvioinnin perusteella 
poistamaan terroristista sisältöä tai 
estämään pääsy terroristiseen sisältöön. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava vapaus nimetä 
tehtävään yksi toimivaltainen 
viranomainen, paitsi jos niiden 
perustuslaillisissa järjestelyissä estetään 
vastuun antaminen yhdelle 
viranomaiselle. Ottaen huomioon, kuinka 
nopeasti terroristinen sisältö leviää 
verkossa, säädetään säilytyspalvelun 
tarjoajia koskevista velvoitteista, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
poistamismääräyksessä terroristiseksi 
sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai 
siihen pääsy estetään tunnin kuluessa 
poistamismääräyksen vastaanottamisesta. 
On säilytyspalvelun tarjoajien 
päätettävissä, poistavatko ne kyseisen 
sisällön unionin käyttäjien saatavilta vai 
estävätkö ne unionin käyttäjiltä pääsyn 
siihen.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
toimitettava poistamismääräys suoraan 
vastaanottajalle ja yhteyspisteelle 
sellaisella sähköisellä välineellä, josta 
voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että 
palveluntarjoaja voi varmistua pyynnön 
aitoudesta, tarkka päivämäärä ja 
määräyksen lähetys- ja 
vastaanottoajankohta mukaan luettuina, 
esimerkiksi suojatulla sähköpostilla tai 
alustalla tai muita suojattuja kanavia 
käyttäen, palveluntarjoajan käyttöön 
asettamat kanavat mukaan luettuina, 
henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Tämä vaatimus voidaan täyttää 
käyttämällä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 910/201412 
tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä 
rekisteröityä jakelupalvelua.

(14) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
toimitettava poistamismääräys suoraan 
vastaanottajalle ja yhteyspisteelle 
sellaisella sähköisellä välineellä, josta 
voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että 
määräyksen aitous voidaan varmistaa 
ilman kohtuuttomia taloudellisia tai muita 
rasitteita palveluntarjoajalle, tarkka 
päivämäärä ja määräyksen lähetys- ja 
vastaanottoajankohta mukaan luettuina, 
esimerkiksi suojatulla sähköpostilla tai 
alustalla tai muita suojattuja kanavia 
käyttäen, palveluntarjoajan käyttöön 
asettamat kanavat mukaan luettuina, 
henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Tämä vaatimus voidaan täyttää 
käyttämällä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 910/201412 
tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä 
rekisteröityä jakelupalvelua.

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

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

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 
terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat 
terroristiselle sisällölle, ryhtyvät 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
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palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille 
osoitettu poistamismääräys on lopullinen, 
raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista 
toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä 
ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen 
terroristisen sisällön uudelleenlataaminen 
palveluun, joka on kertaalleen poistettu tai 
pääsy siihen on kertaalleen estetty 
poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan 
ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön 
vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä 
työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi 
sisällöksi tunnistettua sisältöä. 
Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös 
hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä 
– joko markkinoilla saatavilla olevia tai 
säilytyspalvelun tarjoajan itsensä 
kehittämiä – uuden terroristisen sisällön 
tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi 
raportoitava käytössä olevista erityisistä 
ennakoivista toimenpiteistä, jotta 
toimivaltainen viranomainen voi arvioida, 
ovatko toimenpiteet tehokkaita ja 
oikeasuhteisia ja, jos käytössä on 
automaattisia keinoja, onko 
säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat 
valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- 
ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan 
toimenpiteiden tehokkuutta ja 
oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava huomioon 
asiaankuuluvat parametrit, joita ovat 
kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan 
taloudelliset valmiudet sekä 
palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen 
(esimerkiksi ottaen huomioon unionissa 
sijaitsevien käyttäjien lukumäärä).

palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille 
osoitettu poistamismääräys on lopullinen, 
raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista 
toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä 
ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen 
terroristisen sisällön uudelleenlataaminen 
palveluun, joka on kertaalleen poistettu tai 
pääsy siihen on kertaalleen estetty 
poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan 
ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön 
vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä 
työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi 
sisällöksi tunnistettua sisältöä. 
Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös 
hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä 
– joko markkinoilla saatavilla olevia tai 
säilytyspalvelun tarjoajan itsensä 
kehittämiä – uuden terroristisen sisällön 
tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi 
raportoitava käytössä olevista erityisistä 
ennakoivista toimenpiteistä, jotta 
toimivaltainen viranomainen voi arvioida, 
ovatko toimenpiteet tarpeellisia, tehokkaita 
ja oikeasuhteisia ja, jos käytössä on 
automaattisia keinoja, onko 
säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat 
valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- 
ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan 
toimenpiteiden tehokkuutta, tarpeellisuutta 
ja oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava huomioon 
asiaankuuluvat parametrit, joita ovat 
kyseessä olevalle säilytyspalvelun 
tarjoajalle osoitettujen 
poistamismääräysten ja sisältöä koskevien 
ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan 
taloudelliset valmiudet sekä 
palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 
vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen 
(esimerkiksi ottaen huomioon unionissa 
sijaitsevien käyttäjien lukumäärä) sekä 
sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden turvaamiseksi asetetut 
suojatoimet ja laillisen sisällön 
rajoittamista koskevien tapausten 
lukumäärä.
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Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Pyynnön seurauksena 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava keskustelut säilytyspalvelun 
tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista 
toimenpiteistä, jotka olisi otettava 
käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi tarvittaessa määrättävä 
asianmukaisten, tehokkaiden ja 
oikeasuhteisten ennakoivien 
toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se 
katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat 
riittämättömiä riskeihin verrattuna. 
Tällaisia erityisiä ennakoivia toimenpiteitä 
määräävän päätöksen ei periaatteessa 
pitäisi johtaa yleisen 
valvontavelvollisuuden määräämiseen, 
sellaisena kuin se on vahvistettu direktiivin 
2000/31/EY 15 artiklan 1 kohdassa. Koska 
terroristisen sisällön levittämiseen liittyy 
erityisen vakavia riskejä, toimivaltaisten 
viranomaisten tämän asetuksen perusteella 
tekemät päätökset voivat poiketa 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 
kohdassa vahvistetusta lähestymistavasta 
tiettyjen kohdennettujen toimenpiteiden 
osalta, joiden hyväksyminen on tarpeen 
yleiseen turvallisuuteen liittyvistä 
pakottavista syistä. Ennen tällaisten 
päätösten tekemistä toimivaltaisen 
viranomaisen olisi löydettävä tasapaino 
yleisestä edusta johtuvien tavoitteiden ja 
niiden perusoikeuksien välillä, joita asia 
koskee, mukaan lukien erityisesti 
sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus 
sekä liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, 
ja esitettävä asianmukaiset perustelut.

(19) Pyynnön seurauksena 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
aloitettava keskustelut säilytyspalvelun 
tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista 
toimenpiteistä, jotka olisi otettava 
käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi tarvittaessa määrättävä 
asianmukaisten, tehokkaiden ja 
oikeasuhteisten ennakoivien 
toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se 
katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat 
riittämättömiä riskeihin verrattuna. 
Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
määrättävä vain sellaisia ennakoivia 
toimenpiteitä, joita säilytyspalvelun 
tarjoajan voidaan kohtuudella odottaa 
toteuttavan ottaen huomioon muiden 
seikkojen ohella säilytyspalvelun 
tarjoajan taloudelliset ja muut resurssit. 
Tällaisia erityisiä ennakoivia toimenpiteitä 
määräävän päätöksen ei pitäisi johtaa 
yleisen valvontavelvollisuuden 
määräämiseen, sellaisena kuin se on 
vahvistettu direktiivin 2000/31/EY 15 
artiklan 1 kohdassa. Koska terroristisen 
sisällön levittämiseen liittyy erityisen 
vakavia riskejä, toimivaltaisten 
viranomaisten tämän asetuksen perusteella 
tekemät päätökset voivat 
poikkeuksellisissa olosuhteissa poiketa 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 
kohdassa vahvistetusta lähestymistavasta 
tiettyjen kohdennettujen toimenpiteiden 
osalta, joiden hyväksyminen on tarpeen 
yleiseen turvallisuuteen liittyvistä 
pakottavista syistä. Ennen tällaisten 
päätösten tekemistä toimivaltaisen 
viranomaisen olisi löydettävä tasapaino 
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yleisestä edusta johtuvien tavoitteiden ja 
niiden perusoikeuksien välillä, joita asia 
koskee, mukaan lukien erityisesti 
sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus 
sekä liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, 
ja esitettävä asianmukaiset perustelut.

Or. en

Tarkistus 10

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 sekä 
laillista sisältöä koskevien rajoitusten 
lukumäärä. Viranomaisten, jotka ovat 
toimivaltaisia antamaan 
poistamismääräyksen, olisi myös 
julkaistava vuosittain avoimuusselostus, 
joka sisältää olennaiset tiedot annettujen 
lainsäädäntöön perustuvien määräysten 
lukumäärästä, poistojen lukumäärästä, 
tunnistetun, havaitun ja poistetun 
terroristisen sisällön lukumäärästä sekä 
laillista sisältöä koskevien rajoitusten 
lukumäärästä.

Or. en
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Tarkistus 11

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, ja tähän olisi sisällyttävä 
tietoa kaikista tehokkaista 
muutoksenhakuvaihtoehdoista, myös 
oikeussuojakeinoista. Säilytyspalvelun 
tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun 
sisällön palauttamisesta ei vaikuta 
säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuuteen 
valvoa omien ehtojensa ja edellytystensä 
toteutumista muilla perusteilla.

Or. en

Tarkistus 12

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 

(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 
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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.

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 13

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. 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, riippuen 
säilytyspalvelun tarjoajan koosta ja 
resursseista. 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 
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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.

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 14

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 
levittämiseen verkossa ja puuttua siihen. 
Siinä säädetään erityisesti seuraavista:

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden b) toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden 



PR\1174496FI.docx 19/28 PE633.042v01-00

FI

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

on toteutettava terroristisen sisällön 
tunnistamiseksi, sen pikaisen poistamisen 
mahdollistamiseksi unionin 
lainsäädännön mukaisesti ja tarjoten 
sopivat suojatoimet sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden turvaamiseksi 
ja yhteistyön helpottamiseksi muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, säilytyspalvelun tarjoajien 
ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin 
elinten kanssa.

Or. en

Tarkistus 16

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 17

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



PE633.042v01-00 20/28 PR\1174496FI.docx

FI

Perustelu

Sellaisten palvelujen tarjoajien, joita ei aseteta yleisön saataville ja joissa sisältö ei ole 
palveluntarjoajien saatavilla, ei pitäisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, koska se voi 
johtaa ristiriitaan yksityisyyttä koskevien periaatteiden kanssa ja heikentää pilvi-
infrastruktuuripalvelujen tarjoamista. Asetuksen soveltamisalaan olisi kuuluttava 
palveluntarjoajat, jotka helpottavat sisällön levittämistä monille loppukäyttäjille ja yleisölle.

Tarkistus 18

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

Perustelu

Sellaisten palvelujen tarjoajien, joita ei aseteta yleisön saataville ja joissa sisältö ei ole 
palveluntarjoajien saatavilla, ei pitäisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, koska se voi 
johtaa ristiriitaan yksityisyyttä koskevien periaatteiden kanssa ja heikentää pilvi-
infrastruktuuripalvelujen tarjoamista. Asetuksen soveltamisalaan olisi kuuluttava 
palveluntarjoajat, jotka helpottavat sisällön levittämistä monille loppukäyttäjille ja yleisölle.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

perusoikeudet ja sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden 
perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa. 
Erityisesti tällaiset toimet eivät saa johtaa 
yleiseen valvontaan.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) muutoksenhaun määräajat 
säilytyspalvelun tarjoajalle ja 
sisällöntarjoajalle.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat 
tarvittaessa, ja erityisesti silloin, kun 
terroristiselle sisällölle altistuminen ja 
poistamismääräysten vastaanottaminen ei 
ole satunnaista, toteuttaa ennakoivia 
toimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi 
terroristisen sisällön levittämiseltä. Näiden 
toimenpiteiden on oltava tehokkaita, 
kohdennettuja ja oikeasuhteisia 
terroristiselle sisällölle altistumisen riskiin 
ja tasoon nähden, ja niissä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien 
perusoikeuksiin ja sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden 
perustavanlaatuiseen merkitykseen 
avoimessa ja demokraattisessa 
yhteiskunnassa.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yleiskatsaus valitusmenettelyistä ja 
niiden tulokset.

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

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Suojatoimiin on kuuluttava 
erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja 
tarkistustoimia, jotka koskevat sisällön 
poistamista tai siihen pääsyn estämistä 
koskevan päätöksen asianmukaisuutta, 
erityisesti sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden kannalta. 
Ihmisen suorittamat valvontatoimet ovat 
tarpeen, jos tarvitaan yksityiskohtainen 
arviointi sen määrittämiseksi, onko sisältöä 
pidettävä terroristisena.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sen estämättä, mitä 1 ja 2 
kohdassa säädetään, säilytyspalvelujen 
tarjoajien valitusmekanismien on oltava 
jäsenvaltioiden sovellettavia lakeja ja 
menettelyjä täydentäviä.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Säilytyspalvelun tarjoajan on 
sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava tälle 
tiedot poistamisen tai pääsyn estämisen 
syistä, myös tämän toimen 
oikeusperustasta, ja mahdollisuuksista 
vastustaa päätöstä.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
pidettävä erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten ja startup-yritysten 
tahattomia viivästyksiä lieventävinä 
tekijöinä määrittäessään seuraamusten 
tyyppiä ja tasoa.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee aikaisintaan [kolmen 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivästä] arvioinnin tästä 

Komissio tekee aikaisintaan [kolmen 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivästä] arvioinnin tästä 
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asetuksesta ja toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
asetuksen soveltamista koskevan 
kertomuksen, jossa käsitellään myös 
suojatoimien vaikuttavuutta. Kertomukseen 
on tarvittaessa liitettävä säädösehdotus. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kertomuksen laatimista varten tarvittavat 
tiedot.

asetuksesta ja toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
asetuksen soveltamista koskevan 
kertomuksen, jossa käsitellään myös 
suojatoimien vaikuttavuutta. Kertomuksen 
on katettava myös tämän asetuksen 
vaikutus sananvapauteen ja 
tiedonvälityksen vapauteen. Kertomukseen 
on tarvittaessa liitettävä säädösehdotus. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kertomuksen laatimista varten tarvittavat 
tiedot.

Or. en


