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

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

keeltest, milles on kättesaadavad nende 
teenuse tingimused.
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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 eemaldamiskorralduse 
kättesaamisel ilma põhjendamatu 
viivituseta.
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Määruse (EL)…1 artikli 4 kohaselt 
eemaldab eemaldamiskorralduse adressaat 
terroristliku sisu või blokeerib sellele 
juurepääsu ühe tunni jooksul pärast seda, 
kui ta on saanud pädevalt asutuselt 
eemaldamiskorralduse.

Määruse (EL)…1 artikli 4 kohaselt 
eemaldab eemaldamiskorralduse adressaat 
terroristliku sisu või blokeerib sellele 
juurepääsu põhjendamatu viivituseta 
pärast seda, kui ta on saanud pädevalt 
asutuselt eemaldamiskorralduse.

_________________ _________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
terroristliku veebisisu levitamise 
tõkestamise kohta (ELT L …).

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
terroristliku veebisisu levitamise 
tõkestamise kohta (ELT L …).
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B sisu, mis tuleb eemaldada või 
millele juurdepääs tuleb blokeerida ühe 
tunni jooksul

B sisu, mis tuleb eemaldada või 
millele juurdepääs tuleb blokeerida 
põhjendamatu viivituseta

Or. en


