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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 
kohtusasutuse. Arvestades, kui kiiresti 
levib terroristlik sisu internetipõhiste 
teenuste vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
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.

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 
kohtusasutuse. Arvestades, kui kiiresti 
levib terroristlik sisu internetipõhiste 
teenuste vahel, kohustab käesolev säte 
veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse 
võimalikult kiiresti ning võimaluse korral, 
sõltuvalt veebimajutusteenuse osutaja 
suurusest ja majanduslikust suutlikkusest, 
ühe tunni jooksul alates 
eemaldamiskorralduse kättesaamisest. 
Veebimajutusteenuse pakkuja otsustab ise, 
kas eemaldab kõnealuse sisu või blokeerib 
liidu kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

Or. en

(Seotud artikli 4 lõike 2 muudatusettepanekuga. Tuleks lugeda vastuvõetuks, kui 
muudatusettepanek artikli 4 lõike 2 kohta vastu võetakse, või tuleks hääletada koos ühe 

tervikuna.)
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2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul 
pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist.

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele võimalikult kiiresti 
pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist.

Or. en


