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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 ajutise erandi 
kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ teatavatest sätetest seoses 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba isikutevahelise side teenuse osutajad kasutavad 
isikuandmete ja muude andmete töötlemiseks, et võidelda internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu
(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0568),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 16 lõiget 2 ja 
artikli 114 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C9-0288/2020),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 29. oktoobri 2020. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9-
0258/2020),

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.

1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ajutise erandi kohta Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ 
teatavatest sätetest seoses tehnoloogiaga, 
mida numbrivaba isikutevahelise side 
teenuse osutajad kasutavad isikuandmete ja 
muude andmete töötlemiseks, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivist 2002/58/EÜ tulenevate 
teatavate õiguste ja kohustuste ajutise 
piiramise kohta seoses tehnoloogiaga, 
mida numbrivaba isikutevahelise side 
teenuse osutajad kasutavad isikuandmete ja 
muude andmete töötlemiseks, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Direktiivi 2002/58/EÜ 
kohaldatakse üldkasutatavate elektroonilise 
side teenuste osutamisega seoses toimuva 
isikuandmete töötlemise suhtes. 
Elektroonilise side teenuse määratlus on 
praegu esitatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2002/21/EÜ4 artikli 2 
punktis c. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) 2018/19725 
tunnistatakse direktiiv 2002/21/EÜ alates 
21. detsembrist 2020 kehtetuks. Alates 
sellest kuupäevast asendatakse 
elektroonilise side teenuse määratlus 
direktiivi (EL) 2018/1972 artikli 2 
punktis 4 esitatud uue määratlusega, mis 
hõlmab numbrivaba isikutevahelise side 
teenuseid, nagu on määratletud kõnealuse 
direktiivi artikli 2 punktis 7. Need 
teenused, mis hõlmavad näiteks IP-
kõnesid, sõnumivahetust ja veebipõhiseid 
e-posti teenuseid, kuuluvad seega alates 
21. detsembrist 2020 direktiivi 2002/58/EÜ 
kohaldamisalasse.

(2) Direktiivi 2002/58/EÜ 
kohaldatakse üldkasutatavate elektroonilise 
side teenuste osutamisega seoses toimuva 
isikuandmete töötlemise suhtes. Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2002/21/EÜ4 artikli 2 punktis c 
sätestatud elektroonilise side teenuse 
määratlus kehtis kuni 21. detsembrini 
2020. Sellel kuupäeval tunnistati 
direktiiv 2002/21/EÜ Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusega (EL) 2018/19725 
kehtetuks. Elektroonilise side teenuse 
määratlus direktiivi (EL) 2018/1972 
artikli 2 punktis 4 hõlmab numbrivaba 
isikutevahelise side teenuseid, nagu on 
määratletud kõnealuse direktiivi artikli 2 
punktis 7. Need teenused, mis hõlmavad 
näiteks IP-kõnesid, sõnumivahetust ja 
veebipõhiseid e-posti teenuseid, on seega 
kuulunud alates 21. detsembrist 2020 
direktiivi 2002/58/EÜ kohaldamisalasse.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artikli 6 lõikele 1 tunnustab liit Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi, 
vabadusi ja põhimõtteid. Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) 
artiklis 7 on sätestatud igaühe põhiõigus 
sellele, et austataks tema era- ja 
perekonnaelu, kodu ja edastatavate 
sõnumite saladust, mis hõlmab ka side 
konfidentsiaalsust. Harta artiklis 8 on 
sätestatud õigus isikuandmete kaitsele. 
Harta artikli 24 lõikes 2 on sätestatud, et 
kõikides lastega seotud toimingutes, mida 
teevad avalik-õiguslikud asutused või 
eraõiguslikud institutsioonid, tuleb 
esikohale seada lapse huvid.

(3) Vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artikli 6 lõikele 1 tunnustab liit Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi, 
vabadusi ja põhimõtteid. Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) 
artiklis 7 on sätestatud igaühe põhiõigus 
sellele, et austataks tema era- ja 
perekonnaelu, kodu ja edastatavate 
sõnumite saladust, mis hõlmab ka side 
konfidentsiaalsust. Harta artiklis 8 on 
sätestatud õigus isikuandmete kaitsele. 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
1989. aasta lapse õiguste konventsiooni 
artikli 3 lõikes 1 ja harta artikli 24 lõikes 2 
on sätestatud, et kõikides lastega seotud 
toimingutes, mida teevad avalik-õiguslikud 
asutused või eraõiguslikud institutsioonid, 
tuleb esikohale seada lapse huvid. ÜRO 
lapse õiguste konventsiooni artikli 3 
lõikes 3 ja harta artikli 24 lõikes 1 
käsitletakse lapse õigust tema heaoluks 
vajalikule kaitsele ja hoolitsusele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Laste seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine on rasked inimõiguste 
rikkumised, eelkõige seoses laste õigusega 
kaitsele igasuguse vägivalla, 
kuritarvitamise ja hooletusse jätmise, 
väärkohtlemise või ärakasutamise, 
sealhulgas seksuaalse kuritarvitamise eest, 
nagu on sätestatud ÜRO 1989. aasta lapse 
õiguste konventsioonis ja hartas. 

(4) Lapse kaitse on üks liidu 
prioriteete. Laste seksuaalne 
kuritarvitamine ja ärakasutamine on rasked 
inim- ja põhiõiguste rikkumised, eelkõige 
seoses laste õigusega kaitsele igasuguse 
vägivalla, kuritarvitamise ja hooletusse 
jätmise, väärkohtlemise või ärakasutamise, 
sealhulgas seksuaalse kuritarvitamise eest, 
nagu on sätestatud ÜRO 1989. aasta lapse 
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Digitaliseerimine on toonud ühiskonnale ja 
majandusele palju kasu, kuid ka 
probleeme, sealhulgas laste seksuaalse 
kuritarvitamise sagenemise internetis. 
Lapse kaitse internetis on üks liidu 
prioriteete. Komisjon võttis 24. juulil 2020 
vastu ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu6 (edaspidi 
„strateegia“) ja mille eesmärk on 
reageerida liidu tasandil tulemuslikult 
laste seksuaalse kuritarvitamise kuriteole.

õiguste konventsioonis ja hartas. 
Digitaliseerimine on toonud ühiskonnale ja 
majandusele palju kasu, kuid ka 
probleeme, sealhulgas internetis toimuva 
laste seksuaalse kuritarvitamise 
sagenemise, mis on tingitud 
laiaulatuslikumast juurdepääsust 
võimalikele ohvritele ja interneti 
lapsporno vahetamise järsust kasvust. 
Interneti lapsporno põhineb tegelikul 
kuritarvitamisel väljaspool 
internetimaailma, kus kõige rohkem 
kuritarvitamisi panevad toime perekonda 
kuuluvad või perekonnale lähedased 
isikud.

_________________ _________________
6 Komisjoni teatis Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele, „ELi strateegia, 
mis käsitleb tulemuslikumat võitlust laste 
seksuaalse väärkohtlemise vastu“, 
24.7.2020, COM(2020) 607 final.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Teismelistel on õigus oma 
seksuaalset identiteeti avastada turvalises 
ja privaatses keskkonnas. Interneti 
lapsporno hulga teadaolev kasv on 
osaliselt tingitud ka sellest, et teismeliste 
hulgas, kelle seksuaalne identiteet ja 
kogemused on kujunemisjärgus, on 
tekkinud tava teha endast paljastavaid 
pilte ja videoid ning saata neid 
eakaaslastele või sellist materjali jagada, 
ilma et sellel oleks seksuaalne tagamõte. 
Lisaks on seksuaalse nõusoleku vanus 
liikmesriigiti erinev. Kui kasutajad on 
siseriikliku õiguse kohaselt jõudnud 
seksuaalse nõusoleku vanuseni, ei peaks 
õiguskaitseasutustele laste ahvatlemisest 
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teatama.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste, nt veebimeili 
ja sõnumiteenuste osutajad juba kasutavad 
vabatahtlikult teatavaid tehnoloogiaid, et 
tuvastada internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ning teatada sellest 
õiguskaitseasutustele ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevatele organisatsioonidele või 
eemaldada lapsporno. Nende 
organisatsioonide all peetakse silmas nii 
liidus kui ka kolmandates riikides 
tegutsevaid riiklikke vihjetelefone 
lapspornost teatamiseks ning 
organisatsioone, mille eesmärk on 
vähendada laste seksuaalset ärakasutamist 
ja hoida ära laste ohvristamist. Sellisel 
vabatahtlikul tegevusel tervikuna on 
väärtuslik roll ohvrite tuvastamisel ja 
päästmisel ning lapsporno levitamise 
vähendamisel; ühtlasi aitab see kaasa 
õigusrikkujate tuvastamisele ja uurimisele 
ning laste seksuaalse kuritarvitamisega 
seotud kuritegude ennetamisele.

(5) Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste, nt veebimeili 
ja sõnumiteenuste osutajad juba kasutavad 
vabatahtlikult teatavaid tehnoloogiaid, et 
tuvastada internetis oma teenuste siseselt 
laste seksuaalset kuritarvitamist ning 
teatada sellest õiguskaitseasutustele ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevatele organisatsioonidele, 
skaneerides kas sisu, näiteks pilt- ja 
tekstmaterjali, või side liiklusandmeid, 
kasutades mõnel juhul ka varasemaid 
andmeid. Nende tegevuste jaoks kasutatav 
tehnoloogia võib olla piltide ja videote 
ning klassifikaatorite räsimistehnoloogia 
ning teksti- või liiklusandmeid analüüsiv 
tehisintellekt. Nende teenuste osutajate all 
peetakse silmas nii liidus kui ka 
kolmandates riikides tegutsevaid riiklikke 
vihjetelefone lapspornost teatamiseks ning 
organisatsioone (eelkõige teadmata 
kadunud ja seksuaalselt ärakasutatud 
laste riiklik keskus Ameerika 
Ühendriikides), mille eesmärk on lapsi 
tuvastada ning vähendada laste seksuaalset 
ärakasutamist ja seksuaalset 
kuritarvitamist ning hoida ära laste 
ohvristamist. Sellised organisatsioonid ei 
kuulu tavaliselt määruse (EL) 2016/679 
kohaldamisalasse. Kõnealusel 
vabatahtlikul tegevusel tervikuna on olulise 
tähtsusega roll ohvrite tuvastamisel ja 
päästmisel, kelle põhiõigusi 
inimväärikusele ning kehalisele ja 
vaimsele puutumatusele on tõsiselt 
rikutud, ning lapsporno levitamise 
vähendamisel; ühtlasi aitab see kaasa 
õigusrikkujate tuvastamisele ja uurimisele 
ning laste seksuaalse kuritarvitamisega 
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seotud kuritegude ennetamisele, 
avastamisele, uurimisele ja kohtus 
menetlemisele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Hoolimata oma õiguspärasest 
eesmärgist, riivavad need tegevused 
asjaomaste isikute, nimelt kõigi 
kasutajate, arvatavate kuriteo 
toimepanijate ja ohvrite põhiõigusi seoses 
era- ja perekonnaelu austamise ning 
isikuandmete kaitsega. Era- ja 
perekonnaelu austamist, sealhulgas side 
konfidentsiaalsusega seotud põhiõiguse 
piiramist ei saa õigustada ainuüksi sellel 
põhjusel, et teatav tehnoloogia võeti 
kasutusele enne seda, kui asjaomastest 
teenustest said õiguslikust seisukohast 
elektroonilise side teenused. Selline 
riivamine on võimalik ainult teatud 
tingimustel. See peab olema ette nähtud 
seadusega, sellega tuleb austada era- ja 
perekonnaelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse õiguste olemust, see 
peab olema kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega, olema vajalik ning vastama 
tegelikult liidu poolt tunnustatud üldist 
huvi pakkuvatele eesmärkidele või 
vajadusel kaitsma teiste isikute õigusi ja 
vabadusi, nagu on sätestatud harta 
artikli 52 lõikes 1. Kui sellised meetmed 
hõlmavad püsivalt kõigi kasutajate 
teabevahetuse üldist ja valimatut jälgimist 
ja analüüsi, rikutakse nendega õigust side 
konfidentsiaalsusele, nagu Euroopa 
Kohus on otsustanud liidetud 
kohtuasjades C-511/18, C-512/18 ja C-
520/18 – La Quadrature jt1a ning liidetud 
kohtuasjades C-293/12 – Digital Rights 
Ireland ja C-594/12 – Seitlinger1b.
_________________



RR\1220572ET.docx 11/61 PE660.288v02-00

ET

1a ECLI:EU:C:2020:791.
1b ECLI EU:C:2014:238.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Isikuandmete töötlemist, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad teevad seoses vabatahtlike 
meetmetega internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks, sellest 
teatamiseks ja lapsporno eemaldamiseks, 
reguleeritakse kuni 20. detsembrini 2020 
määrusega (EL) 2016/679.

(6) Isikuandmete töötlemist, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad teevad seoses vabatahtlike 
meetmetega internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks, sellest 
teatamiseks ja interneti lapsporno 
eemaldamiseks, reguleeritakse 
määrusega (EL) 2016/679. 
Direktiivil (EL) 2018/1972 ei ole otsest 
mõju numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajatele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiv 2002/58/EÜ ei sisalda 
erisätteid sellise isiku- ja muude andmete 
töötlemise kohta, mida tehakse 
elektroonilise side teenuste osutamise 
raames laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks, sellest teatamiseks ja 
lapsporno eemaldamiseks. 
Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid siiski võtta 
seadusandlikke meetmeid, et piirata muu 
hulgas kõnealuse direktiivi artiklites 5 ja 6 
sätestatud, side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust käsitlevate õiguste ja 
kohustuste ulatust laste seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud kuritegude 
ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtus 
menetlemise eesmärgil. Kui selliseid 

(7) Direktiiv 2002/58/EÜ ei sisalda 
erisätteid sellise isiku- ja muude andmete 
töötlemise kohta, mida tehakse 
elektroonilise side teenuste osutamise 
raames internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks, sellest 
teatamiseks ja lapsporno eemaldamiseks. 
Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid siiski võtta 
seadusandlikke meetmeid, et piirata muu 
hulgas kõnealuse direktiivi artiklites 5 ja 6 
sätestatud, side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust käsitlevate õiguste ja 
kohustuste ulatust laste seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud kuritegude 
ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtus 
menetlemise eesmärgil. Kui selliseid 
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seadusandlikke meetmeid ei ole võetud, ei 
oleks numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajatel õiguslikku alust jätkata 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamist ja sellest teatamist ning 
lapsporno eemaldamist oma teenustest 
pärast 21. detsembrit 2020, kuni võetakse 
vastu strateegias välja kuulutatud uus 
pikaajaline õigusraamistik laste seksuaalse 
kuritarvitamise tulemuslikuks 
tõkestamiseks liidu tasandil.

siseriiklikke seadusandlikke meetmeid ei 
ole võetud, ei saa numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste osutajate 
vabatahtlikud meetmed enam tugineda 
määruse (EL) 2016/679 artiklile 6, et 
jätkata internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamist ja sellest 
teatamist ning interneti lapsporno 
eemaldamist oma teenustest pärast 
21. detsembrit 2020, kuni võetakse vastu 
uus pikaajaline õigusraamistik laste 
seksuaalse kuritarvitamise tulemuslikuks 
tõkestamiseks liidu tasandil. Käesolevas 
määruses ei nähta ette numbrivaba 
isikutevahelise side teenuse osutajate 
poolset isikuandmete töötlemist mitte 
ainult selleks, et tuvastada internetis laste 
seksuaalset kuritarvitamist ja sellest 
teatada ning eemaldada internetis oma 
teenustest lapsporno, vaid sellega 
piiratakse teatavaid 
direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud õigusi ja 
kohustusi. Selles sätestatakse ka 
lisakaitsemeetmed, millest numbrivaba 
isikutevahelise side teenuse osutajad 
peavad kinni pidama, kui nad soovivad 
sellele määrusele toetuda.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Käesoleva määruse kohast piltide 
ja videote töötlemist tuleks alati pidada 
isikuandmete eriliikide töötlemiseks, nagu 
on sätestatud määruse (EL) 2016/679 
artiklis 9, kuna pildid ja videod on 
biomeetrilised andmed, mida töödeldakse 
konkreetsete tehniliste vahenditega, mis 
võimaldavad füüsilist isikut kordumatult 
tuvastada või autentida.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seetõttu nähakse käesoleva 
määrusega ette ajutine erand 
direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõikest 1 ja 
artiklist 6, millega kaitstakse side ja 
liiklusandmete konfidentsiaalsust. Kuna 
direktiiv 2002/58/EÜ võeti vastu Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 114 alusel, 
tuleks käesolev määrus võtta vastu samal 
õiguslikul alusel. Lisaks sellele ei ole kõik 
liikmesriigid võtnud riiklikul tasandil 
seadusandlikke meetmeid, et piirata 
kõnealustes sätetes sätestatud õiguste ja 
kohustuste kohaldamisala kooskõlas 
direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 lõikega 1, 
ning selliste meetmete vastuvõtmisega 
kaasneb märkimisväärne killustumise oht, 
mis võib negatiivselt mõjutada siseturgu.

(8) Seetõttu piiratakse käesoleva 
määrusega ajutiselt direktiivi 2002/58/EÜ 
artikli 5 lõiget 1 ja artikli 6 lõiget 1,millega 
kaitstakse side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust. Vabatahtlike meetmete 
suhtes, mida rakendavad liidus 
numbrivaba isikutevahelise side teenuse 
osutajad üksnes internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
ja sellest teatamiseks ning interneti 
lapsporno tuvastamiseks, eemaldamiseks 
ja sellest teatamiseks, kohaldatakse 
seetõttu käesolevas määruses ja 
määruses (EL) 2016/679 sätestatud 
kaitsemeetmeid ja tingimusi. Kuna 
direktiiv 2002/58/EÜ võeti vastu Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 114 alusel, 
tuleks käesolev määrus võtta vastu samal 
õiguslikul alusel. Kui liikmesriigid võtavad 
riiklikul tasandil seadusandlikke meetmeid, 
et piirata kõnealustes sätetes sätestatud 
õiguste ja kohustuste kohaldamisala 
kooskõlas direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 
lõikega 1, peaksid nad kinni pidama 
määrusest (EL) 2016/679 ja eelkõige selle 
artiklist 23.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuna füüsilise isiku osalusel 
toimuvat elektroonilist sidet käsitatakse 
tavaliselt isikuandmetena, peaks käesolev 
määrus põhinema ka ELi toimimise 
lepingu artiklil 16, mis sätestab konkreetse 
õigusliku aluse, et võtta vastu eeskirju 
füüsiliste isikute kaitse kohta seoses 

(9) Kuna füüsilise isiku osalusel 
toimuva elektroonilise sidega seotud 
andmeid käsitatakse alati isikuandmetena, 
peaks käesolev määrus põhinema ka ELi 
toimimise lepingu artiklil 16, mis sätestab 
konkreetse õigusliku aluse, et võtta vastu 
eeskirju füüsiliste isikute kaitse kohta 



PE660.288v02-00 14/61 RR\1220572ET.docx

ET

isikuandmete töötlemisega liidu 
institutsioonides ning liikmesriikides liidu 
õiguse kohaldamisalasse kuuluva tegevuse 
puhul, samuti selliste andmete vaba 
liikumise eeskirjad.

seoses isikuandmete töötlemisega liidu 
institutsioonides ning liikmesriikides liidu 
õiguse kohaldamisalasse kuuluva tegevuse 
puhul, samuti selliste andmete vaba 
liikumise eeskirjad.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kui isikuandmete töötlemine, mis 
on seotud elektroonilise side teenuste 
osutamisega numbrivaba isikutevahelise 
side teel ja mille ainus eesmärk on 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamine ja sellest teatamine ning 
lapsporno eemaldamine, kuulub käesolevas 
määruses sätestatud erandi 
kohaldamisalasse, kohaldatakse sellise 
töötlemise suhtes määrust (EL) 2016/679, 
sealhulgas nõuet hinnata kavandatud 
töötlemise mõju vajaduse korral vastavalt 
kõnealuse määruse artiklile 35 enne 
asjaomase tehnoloogia kasutuselevõttu.

(10) Kui isikuandmete töötlemine, mis 
on seotud elektroonilise side teenuste 
osutamisega numbrivaba isikutevahelise 
side teel ja mille ainus eesmärk on 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamine ja sellest teatamine ning 
interneti lapsporno eemaldamine, kuulub 
käesolevas määruses sätestatud piirangu 
kohaldamisalasse, kohaldatakse sellise 
töötlemise suhtes määrust (EL) 2016/679, 
sealhulgas, kuid mitte ainult, selle sätteid, 
mis puudutavad isikuandmete töötlemise 
põhimõtteid (artikkel 5), isikuandmete 
töötlemise seaduslikkust (artikkel 6), 
isikuandmete eriliikide töötlemist 
(artikkel 9), piiranguid (artikkel 23), 
töötlemise turvalisust (artikkel 32), 
isikuandmete edastamist kolmandatele 
riikidele ja rahvusvahelistele 
organisatsioonidele (V peatükk), 
sõltumatuid järelevalveasutusi 
(VI peatükk), koostööd ja järjepidevust 
(VII peatükk) ning õiguskaitsevahendeid, 
vastutust ja karistusi (VIII peatükk), 
samuti nõuet hinnata kavandatud 
töötlemise mõju vastavalt kõnealuse 
määruse artiklile 35 enne mis tahes 
asjaomase tehnoloogia kasutuselevõttu 
ning selle määruse artikli 36 kohast nõuet 
konsulteerida enne töötlemist asjaomase 
järelevalveasutusega või andmeliiklust või 
sisu käsitlevaid andmeid analüüsivate 
tehnoloogiate kasutamise korral, et 
tuvastada võimalikke laste ahvatlemise 
juhtumeid enne järelevalveasutuselt 
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vastava loa saamist.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu, peaks käesoleva määrusega ette 
nähtud erand piirduma sissetöötatud 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenused kasutasid 
enne käesoleva määruse jõustumist 
korrapäraselt internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks. Viide tehnoloogiale 
hõlmab vajaduse korral inimkontrolli, mis 
on otseselt seotud tehnoloogia kasutamise 
ja selle järelevalvega. Kõnealuse 
tehnoloogia kasutamine peaks seetõttu 
olema sektoris tavaline, ilma et oleks 
tingimata nõutav, et kõik teenuseosutajad 
seda tehnoloogiat kasutaksid, ja ilma et see 
takistaks tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes ei tohiks olla oluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib kõnealusele 
erandile tugineda, juba kasutab sellist 
tehnoloogiat käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval. Kasutatavad tehnoloogiad 
peaksid olema eraelu puutumatust kõige 
vähem mõjutavad vastavalt valdkonna 
tehnika tasemele ega tohiks hõlmata teksti 
sisaldava side süsteemset filtreerimist ja 
skaneerimist, vaid peaksid töötlema üksnes 
konkreetseid sõnumeid, kui esinevad 
konkreetsed asjaolud, mis tekitavad laste 
seksuaalse kuritarvitamise kahtluse.

(11) Kuna käesoleva määrusega 
püütakse võimaldada jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, mille eesmärk 
on interneti lapsporno tuvastamine, sellest 
teatamine ja selle eemaldamine ning 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamine ja sellest teatamine, mis 
vastab määrusele (EL) 2016/679, peaks 
käesoleva määrusega ette nähtud piirang 
piirduma tehnoloogiaga, seoses millega on 
eelnevalt konsulteeritud vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 artiklile 36, või 
kui käesoleva määrusega seda nõutakse, 
siis järelevalveasutuselt vastava eelneva 
loa saamisel tehnoloogiaga, mida 
kasutatakse numbrivaba isikutevahelise 
side teenustes korrapäraselt üksnes 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks ja sellest teatamiseks ning 
interneti lapsporno eemaldamiseks. Viide 
tehnoloogiale hõlmab vajaduse korral 
inimkontrolli, mis on otseselt seotud 
tehnoloogia kasutamise ja selle toimimise 
järelevalvega, et vältida tarbetut ja 
ebaproportsionaalset sekkumist 
põhiõigustesse. Kõnealuse tehnoloogia 
kasutamine peaks seetõttu olema sektoris 
tavaline, ilma et oleks tingimata nõutav, et 
kõik teenuseosutajad seda tehnoloogiat 
kasutaksid, ja ilma et see takistaks 
tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes peaks olema ebaoluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib käesoleva 
määrusega sätestatud piirangule tugineda, 
juba kasutab sellist tehnoloogiat käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeval. 
Kasutatavad tehnoloogiad peaksid olema 
eraelu puutumatust kõige vähem mõjutavad 
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vastavalt valdkonna tehnika tasemele ega 
tohiks hõlmata teksti sisaldava side 
süsteemset filtreerimist ja skaneerimist, vaid 
peaksid töötlema üksnes konkreetseid 
sõnumeid, kui esinevad konkreetsed 
asjaolud, mis tekitavad laste seksuaalse 
kuritarvitamise kahtluse. Kuivõrd neid 
kasutatakse teksti sisaldava side 
skaneerimiseks, ei peaks tehnoloogiad 
suutma aru saada sisust, vaid peaksid 
ainult tuvastama mustreid, mis viitavad 
võimalikule internetis laste seksuaalsele 
kuritarvitamisele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Käesolevas määruses sätestatud 
erandiga hõlmatud toimingutes 
kasutatavad isiku- ja muud andmed ning 
ajavahemik, mille jooksul andmeid 
positiivse tulemuse korral säilitatakse, 
tuleks viia miinimumini, et tagada erandi 
piirdumine rangelt vajalikuga.

(13) Käesolevas määruses ette nähtud 
piiranguga hõlmatud toimingutes 
kasutatavad isikuandmed ning ajavahemik, 
mille jooksul andmeid ja nende töötlemise 
kõiki tulemusi positiivse tulemuse korral 
säilitatakse, tuleks viia miinimumini, mis 
on rangelt vajalik tagamaks, et side 
konfidentsiaalsuse riivamine jääb 
võimalikult piiratuks.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et tagada erandi kohase 
tegevuse läbipaistvus ja sellega seotud 
vastutus, peaksid teenuseosutajad 
avaldama igal aastal käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluva töötlemise kohta 
aruande, kus on esitatud töödeldud 
andmete liik ja maht, tuvastatud juhtumite 
arv, põhinäitajate valimiseks ja 

(14) Selleks et tagada käesoleva 
määrusega sätestatud piirangu kohase 
tegevuse läbipaistvus ja sellega seotud 
vastutus, peaksid isikutevahelise side 
teenuse osutajad hiljemalt ... [kuus kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist] ja 
seejärel kord aastas avaldama ja esitama 
käesoleva määruse kohaldamisalasse 



RR\1220572ET.docx 17/61 PE660.288v02-00

ET

parandamiseks võetud meetmed, erinevate 
kasutatud tehnoloogiate vigade 
(valepositiivsete tulemuste) arv ja osakaal, 
veamäära piiramiseks võetud meetmed ja 
saavutatud veamäär, säilitamispoliitika ja 
kohaldatud andmekaitsemeetmed.

kuuluva töötlemise kohta aruande, kus on 
esitatud töödeldud andmete liik ja maht, 
töötlemise õiguslik alus vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 artiklile 6, 
isikuandmete liidust väljapoole 
edastamise õiguslik alus vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 V peatükile (kui 
see on asjakohane), tuvastatud juhtumite 
arv, juhtumite arv, mille korral kasutaja 
on esitanud asutusesisese 
õiguskaitsemehhanismi kaudu või 
õigusasutusele kaebuse, ja nende 
menetluste tulemused, põhinäitajate 
valimiseks ja parandamiseks võetud 
meetmed, erinevate kasutatud 
tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679 kohaldatud 
andmekaitsemeetmed. Teenuseosutajad 
peaksid vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679 esitama oma 
aruanded ka järelevalveasutustele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Vastutavate järelevalveasutuste 
toetamiseks nende ülesannete täitmisel 
peaks komisjon paluma, et Euroopa 
Andmekaitsenõukogu väljastaks suunised 
käesoleva määrusega kehtestatud 
piirangu kohaldamisalasse jääva 
töötlemise määrusele (EL) 2016/679 
vastavuse kohta. Need suunised peaksid 
eelkõige aitama järelevalveasutustel anda 
nõu määruse (EL) 2016/679 artikliga 36 
sätestatud eelneva konsultatsioonikorra 
raames, mis tuleb ellu viia selle 
hindamisel, kas kasutatav olemasolev või 
uus tehnoloogia on kõige moodsam, kõige 
vähem eraelu puutumatust rikkuv ning 
kas seda kasutatakse 
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määruses (EL) 2016/679 sätestatud 
nõuetekohasel õiguslikul alusel.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesolev määrus peaks jõustuma 
kolmandal päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas, et tagada selle 
kohaldamine alates 21. detsembrist 2020.

välja jäetud

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva määrusega piiratakse 
õigust side konfidentsiaalsuse kaitsele ja 
tehakse erand direktiiviga (EL) 2018/1972 
tehtud otsusest kohaldada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste suhtes samu 
eraelu puutumatuse eeskirju kui kõigi 
muude elektroonilise side teenuste suhtes. 
Käesoleva määruse kohaldamine peaks 
seetõttu lõppema 31. detsembril 2025, st 
piirduma ajavahemikuga, mida on vaja 
üksikasjalikumaid kaitsemeetmeid 
sisaldava uue pikaajalise õigusraamistiku 
vastuvõtmiseks. Juhul kui välja kuulutatud 
pikaajaline õigusraamistik võetakse vastu 
ja jõustub enne seda kuupäeva, tuleks 
käesolev määrus selle õigusraamistikuga 
kehtetuks tunnistada.

(16) Käesoleva määrusega piiratakse 
õigust sellise side konfidentsiaalsuse 
kaitsele, mida viiakse ellu numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste poolt üksnes 
interneti lapsporno tuvastamiseks ja 
eemaldamiseks ning sellest teatamiseks 
õiguskaitseasutustele ja 
organisatsioonidele, kes tegutsevad 
avalikes huvides laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu, ning internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
ja sellest teatamiseks 
õiguskaitseasutustele. Käesoleva määruse 
kohaldamine peaks seetõttu lõppema 
31. detsembril 2022. Juhul kui välja 
kuulutatud pikaajaline õigusraamistik 
võetakse vastu ja jõustub enne seda 
kuupäeva, tuleks käesolev määrus selle 
õigusraamistikuga kehtetuks tunnistada.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17a) Käesoleva määruse rakendamise 
kontrollimise eest vastutavad 
järelevalveasutused peaksid olema samad 
sõltumatud järelevalveasutused, mis on 
määratud määruse (EL) 2016/679 
VI peatüki kohaselt.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17b) Otspunktkrüpteerimine on tähtis 
vahend, millega tagatakse kasutajate, 
sealhulgas laste side turvalisus ja 
konfidentsiaalsus. Kuritahtlikel 
kolmandatel isikutel võib olla võimalik 
nõrgenenud krüpteerimist kuritarvitada. 
Seetõttu ei tohi selle määrusega sätestatut 
ühelgi juhul tõlgendada 
otspunktkrüpteerimist keelava või 
nõrgendavana.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17c) Era- ja perekonnaelu austamise 
õigus, sealhulgas side konfidentsiaalsus 
on harta artikliga 7 antud põhiõigus. 
Seetõttu on see ka laste seksuaalse 
kuritarvitamise ohvrite ja usaldatava 
täiskasvanu või laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu võitlevate 
organisatsioonide vahelise turvalise side 
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ning ohvrite ja nende advokaatide 
vahelise side eeltingimus.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17d) Igasugune süüdistatava või 
süüdimõistetu ja tema advokaadi vaheline 
side peaks olema kaitstud, et tagada 
vastavalt harta artiklile 47 põhiõigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele ning vastavalt 
selle artiklile 48 õigus süütuse 
presumptsioonile ja õigus kaitsele.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse eesmärk on 
kehtestada ajutine erand 
direktiivi 2002/58/EÜ teatavatest sätetest, 
põhjustamata siseturu killustumist. Lisaks 
ei jõutaks siseriiklikke õigusakte kõigis 
liikmesriikides tõenäoliselt õigeaegselt 
vastu võtta. Kuna seda eesmärki ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga 
saab seda paremini saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale. Sellega 
kehtestatakse direktiivi 2002/58/EÜ 
artikli 5 lõike 1 ja artikli 6 kohaldamisest 
ajutine ja rangelt piiratud erand ning mitu 
kaitsemeedet, mis tagavad, et erand ei lähe 
seatud eesmärkide saavutamiseks 

(18) Käesoleva määruse eesmärk on 
kehtestada ajutine direktiivi 2002/58/EÜ 
konkreetsetele sätetele kehtiv piirang, 
põhjustamata siseturu killustumist. Lisaks 
ei jõutaks siseriiklikke õigusakte kõigis 
liikmesriikides tõenäoliselt õigeaegselt 
vastu võtta. Kuna seda eesmärki ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga 
saab seda paremini saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale. Sellega 
kehtestatakse direktiivi 2002/58/EÜ 
artikli 5 lõike 1 ja artikli 6 lõike 1 
kohaldamisele ajutine ja rangelt piiratud 
piirang ning mitu kaitsemeedet, mis 
tagavad, et erand ei lähe seatud eesmärkide 
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vajalikust kaugemale. saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2018/17257 
artikli 42 lõikele 1 on konsulteeritud 
Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes 
esitas oma arvamuse [...],

(19) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2018/17257 
artikli 42 lõikele 1 on konsulteeritud 
Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes 
esitas oma arvamuse 10. novembril 2020,

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 Artikkel 1

Reguleerimisese Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
teatavate direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
kohustuste kohaldamisest ajutine ja rangelt 
piiratud erand, mille ainus eesmärk on 
võimaldada numbrivaba isikutevahelise 
side teenuste osutajatel jätkata 
tehnoloogiate kasutamist isikuandmete ja 
muude andmete töötlemiseks sellises 
ulatuses, mida on vaja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks ja 
sellest teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks nende teenustest.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
teatavate direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
õiguste ja kohustuste kohaldamisele 
piirang, mis on ajutine ja rangelt piiratud 
ja mille ainus eesmärk on võimaldada 
teatavatel numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajatel, austades seejuures 
täielikult määruses (EÜ) 2016/679 
sätestatud õigusi ja kohustusi, kasutada 
spetsiaalseid tehnoloogiaid, pidades 
eelkõige silmas kordumatu 
tagasiteisendamatu digiallkirja (räsi) ja 
andmeliikluse või sisu andmeid 
analüüsivate tehnoloogiate kasutamist, 
üksnes selleks, et töödelda isikuandmeid 
sellises ulatuses, mida on rangelt vaja 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks ja sellest teatamiseks ning 
interneti lapsporno eemaldamiseks nende 
teenustest.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 Artikkel 2

Mõisted Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

1) „numbrivaba isikutevahelise side 
teenus“ – direktiivi (EL) 2018/1972 
artikli 2 lõikes 7 määratletud teenus;

1) „numbrivaba isikutevahelise side 
teenus“ – direktiivi (EL) 2018/1972 
artikli 2 lõikes 7 määratletud numbrivaba 
isikutevahelise side teenus;

2) „laste seksuaalne kuritarvitamine 
internetis“ –

2) „interneti lapsporno“ –

a) materjal, mis kujutab endast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2011/93/EL artikli 2 punktis c 
määratletud lapspornot;

a) lapsporno, nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2011/93/EL artikli 2 punktis c;

b) laste ahvatlemine lapsega 
seksuaaltegevuses osalemise või 
lapsporno tootmise eesmärgil mõnel 
järgmisel viisil:
i) lapse ahvatlemine kingituste või muude 
hüvede pakkumise teel;
ii) lapse ähvardamine negatiivse 
tagajärjega, millel on tõenäoliselt 
märkimisväärne mõju lapsele;
iii) pornograafilise materjali lapsele 
näitamine või kättesaadavaks tegemine.
c) pornograafiline etteaste, nagu on 
määratletud direktiivi 2011/93/EL artikli 2 
punktis e.

c) pornograafiline etteaste, nagu on 
määratletud direktiivi 2011/93/EL artikli 2 
punktis e;
2a) „laste ahvatlemine“ – mis tahes 
tahtlik käitumine, mis on vastavalt 
direktiivi 2011/93/EL artiklile 6 kuritegu;
2b) „internetis laste seksuaalne 
kuritarvitamine“ – „interneti lapsporno“ 
ja „laste ahvatlemine“;
2c) „interneti lapsporno 
päringutabamus“ – vaste, mis on saadud 
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pildi või video võrdlemisel räsiga 
andmebaasist, mis sisaldab kinnitatud 
lapspornot ja mida haldab vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 3f komisjoni 
poolt tunnustatud organisatsioon.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 Artikkel 3

Erandi kohaldamisala Piirangu kohaldamisala

Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõikes 1 ja 
artiklis 6 sätestatud erikohustusi ei 
kohaldata numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutamisega seoses toimuva 
isiku- ja muude andmete sellise töötlemise 
suhtes, mis on rangelt vajalik, et kasutada 
tehnoloogiat üksnes lapsporno 
eemaldamiseks ja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
või sellest õiguskaitseasutustele ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevatele organisatsioonidele 
teatamiseks, tingimusel et:

1. Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 
lõikes 1 ja artikli 6 lõikes 1 sätestatud 
eriõigusi ja -kohustusi piiratakse sellise 
isikuandmete töötlemisega seotud side 
konfidentsiaalsuse osas, mis puudutab 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutamist, tingimusel et selline piirang on 
rangelt vajalik, et kasutada spetsiaalset 
tehnoloogiat üksnes interneti lapsporno 
tuvastamiseks ja eemaldamiseks ning 
sellest õiguskaitseasutustele ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevatele organisatsioonidele 
teatamiseks ning internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
õiguskaitseasutustele teatamiseks, 
tingimusel et:

(a) töötlemine on proportsionaalne ja 
piirdub sissetöötatud tehnoloogiatega, 
mida numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajad kasutasid enne 
käesoleva määruse jõustumist 
korrapäraselt sellel otstarbel ning mis 
vastavad sektoris kasutatavale tehnika 
tasemele ja on eraelu puutumatust kõige 
vähem mõjutavad;

a) töötlemine on proportsionaalne ja 
piirdub tehnoloogiatega, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste osutajad 
kasutavad korrapäraselt üksnes sellel 
otstarbel, ning eeldusel, et tehnoloogiad 
vastavad kõigile alltoodud tingimustele:

i) need on kooskõlas tööstuses 
kasutatava tipptasemega ja riivavad 
eraelu puutumatust kõige vähem, 
sealhulgas seoses lõimitud ja vaikimisi 
andmekaitse põhimõttega, nagu on 
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sätestatud määruse (EL) 2016/679 
artiklis 25, ning niivõrd, kuivõrd neid 
kasutatakse teksti sisaldava teatise 
skaneerimiseks, ei suuda need sisust aru 
saada, vaid ainult tuvastada mustreid, mis 
viitavad võimalikule laste seksuaalsele 
kuritarvitamisele internetis;
ii) määruse (EL) 2016/679 artikli 35 
kohane eelnev andmekaitsealane 
mõjuhinnang ja määruse (EL) 2016/679 
artikli 36 kohane eelnev 
konsultatsioonimenetlus on ellu viidud 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 3a ja 
on tõendanud, et töötlemine ei tooks 
kaasa suurt ohtu füüsiliste isikute 
õigustele ja vabadustele või et vastutav 
töötleja on võtnud ohu vähendamiseks 
meetmeid;
iii) andmeliikluse või sisu andmeid 
analüüsivate tehnoloogiate puhul laste 
ahvatlemise võimalike juhtumite 
tuvastamiseks on järelevalveasutus 
andnud eelneva loa pärast eelnevat 
andmekaitse mõju hindamist ja 
järelevalveasutusega konsulteerimist;
iv) töötlemise alus on 
määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõige 1, 
tingimusel et kõik käesolevas määruses 
sätestatud tingimused on täidetud, ilma et 
see piiraks määruse (EL) 2016/679 
kohaldamist;
v) kõigi töötlemistoimingute puhul 
töödeldavate isikuandmete kategooriad on 
sisuandmed, seotud liiklusandmed ning 
sellise töötlemise käigus loodud andmed;
vi) numbrivaba isikutevahelise side 
teenuse raames on kehtestatud sisekorrad 
kuritarvitamise, loata juurdepääsu ja 
edastamise takistamiseks;
vii) vastutava töötleja või vastutavate 
töötlejate isikud ja kategooriad on selgelt 
välja toodud;
viii) numbrivaba isikutevahelise side 
teenuse osutaja tagab inimese järelevalve 
ja sekkumise isikuandmete töötlemiseks 
ning selle, et ilma inimese eelneva 
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kinnituseta ei saadeta 
õiguskaitseasutustele või -
organisatsioonidele, nagu on osutatud 
käesoleva määruse artiklis 3f, ühtegi 
interneti lapsporno päringutabamuse 
juhtu;
ix) numbrivaba isikutevahelise side 
teenuse osutaja tagab inimese järelevalve 
ja sekkumise isikuandmete töötlemiseks 
ning selle, et ilma inimese eelneva 
kinnituseta ei saadeta 
õiguskaitseasutustele ühtegi konkreetsetel 
elementidel põhinevat põhjendatud 
kahtlust internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise kohta;
x) loodud on piisavad korrad ja 
õiguskaitsemehhanismid tagamaks, et 
inimesed saavad mõistliku aja jooksul 
esitada numbrivaba isikutevahelise side 
teenuse osutaja vastu kaebusi, et kasutajal 
oleks vastavalt artiklile 3c võimalik 
esitada oma seisukohad;
xi) ilma et see piiraks 
määruse (EL) 2016/679 artiklites 13 ja 14 
sätestatud teavet, teavitatakse 
andmesubjekte nende side 
konfidentsiaalsuse piiramisest üksnes 
lapsporno eemaldamiseks ja lapsporno 
tuvastamiseks või sellest teatamiseks, 
sealhulgas võimalusest, et nende 
isikuandmed edastatakse 
õiguskaitseasutustele ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevatele organisatsioonidele;
xii) interneti lapsporno 
päringutabamuse juhul või konkreetsetel 
elementidel põhineva internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise põhjendatud 
kahtluse korral antakse 
andmesubjektidele järgmine teave, ilma et 
see piiraks määruse (EL) 2016/679 
artiklites 13 ja 14 sätestatud teavet, välja 
arvatud juhul, kui sel viisil toimimine 
kahjustab käimasolevat uurimist, mille 
puhul võidakse selle teabe edastamisega 
viivitada rangelt vajalikus ulatuses ja 
andmesubjekte teavitatakse viivitamata 
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pärast uurimise lõpetamist:
a) pädev õiguskaitseasutus ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlev organisatsioon, kellele 
tema isikuandmed on edastatud;
b) võimalused kasutada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste osutaja vastu 
õiguskaitsevahendeid ning
c) pädeva järelevalveasutuse vastu 
kaebuse esitamise ning 
õiguskaitsevahendite kasutamise võimalus 
ja nende asutuste nimed;
xiii) ei sekkuta mis tahes 
ametisaladusega kaitstud sidesse, näiteks 
arstide ja nende patsientide, ajakirjanike 
ja nende teabeallikate ega advokaatide ja 
nende klientide vahelisse sidesse;
xiv) isikuandmete mis tahes 
kolmandatesse riikidesse või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamine on kooskõlas 
määruse (EL) 2016/679 V peatükiga;

(b) kasutatav tehnoloogia on iseenesest 
piisavalt usaldusväärne, st lapsporno 
avastamisega seotud veamäär on 
võimalikult väike ning juhuslike vigade 
esinemisel parandatakse nende tagajärjed 
viivitamata;

b) interneti lapsporno avastamiseks 
kasutatav tehnoloogia on iseenesest 
piisavalt usaldusväärne, kuna see piirab 
lapsporno avastamisega seotud vigade 
määra, kui sisu on valesti määratletud 
lapspornona (valepositiivsed tulemused), 
maksimaalselt ühel juhul 50 miljardist, 
ning juhuslike vigade esinemisel 
parandatakse nende tagajärjed viivitamata;

ba) laste ahvatlemise avastamiseks 
kasutatav tehnoloogia on iseenesest 
piisavalt usaldusväärne, kuna lapsporno 
avastamisega seotud veamäär on 
võimalikult väike ning juhuslike vigade 
esinemisel parandatakse nende tagajärjed 
viivitamata;

(c) laste ahvatlemise avastamiseks 
kasutatav tehnoloogia piirdub asjakohaste 
põhinäitajate kasutamisega, nagu 
märksõnad ja objektiivselt kindlaks tehtud 
riskitegurid, nagu vanusevahe, ilma et see 
piiraks õigust inimkontrollile;

c) laste võimaliku ahvatlemise 
mustrite avastamiseks kasutatav 
tehnoloogia piirdub asjakohaste 
põhinäitajate kasutamisega, nagu 
märksõnad ja objektiivselt kindlaks tehtud 
riskitegurid, ilma et see piiraks õigust 
inimkontrollile;
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(d) töötlemine piirdub sellega, mis on 
tingimata vajalik internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks, ning kui laste seksuaalset 
kuritarvitamist internetis ei tuvastata ja 
see ei leia kinnitust, kustutatakse 
töötlemisandmed viivitamata;

d) käesolevas määruses sätestatud 
piiranguga lubatud töötlemine piirdub 
sellega, mis on tingimata vajalik üksnes 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks ja sellest teatamiseks ning 
lapsporno eemaldamiseks;

da) kui internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ei ole tuvastatud ja 
sellisena kinnitatud, kustutatakse kogu 
sisuteave, seotud liiklusandmed ja nende 
andmete töötlemise tulemused kohe pärast 
töötlemist;
db) kui laste seksuaalne 
kuritarvitamine on tuvastatud ja sellisena 
kinnitatud, säilitatakse rangelt 
asjakohaseid sisuandmeid, seotud 
liiklusandmeid ja sellise töötlemise käigus 
loodud isikuandmeid üksnes järgmistel 
eesmärkidel ja üksnes tingimata vajalikul 
ajavahemikul, kuid igal juhul mitte 
kauem kui kolm kuud, pärast mida need 
kohe ja jäädavalt kustutatakse:
– aruandluseks ning vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679 põhjendamatu 
viivituseta pädevatele 
õiguskaitseasutustele edastamiseks;
– selleks, et neist vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679 teatada ja need 
edastada laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu avalikes huvides tegutsevatele 
organisatsioonidele, kes haldavad 
andmebaasi vastavalt käesoleva määruse 
artiklile 3f;
– asjaomase kasutaja konto 
blokeerimiseks või talle pakutava teenuse 
peatamiseks;
– isikuandmete kohta, mis on 
usaldusväärselt määratletud interneti 
lapspornona, räsi loomiseks;
– teenuseosutaja vastu 
õiguskaitsevahendite kasutamise või 
haldusliku läbivaatamise või 
edasikaebeõiguse taotlemise eesmärgil;
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(e) teenuseosutaja avaldab igal aastal 
vastava töötlemise kohta aruande, kus on 
esitatud töödeldud andmete liik ja maht, 
tuvastatud juhtumite arv, põhinäitajate 
valimiseks ja parandamiseks võetud 
meetmed, erinevate kasutatud 
tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja kohaldatud 
andmekaitsemeetmed.

e) teenuseosutaja avaldab ja esitab 
vastavalt määrusele (EL) 2016/679 
järelevalveasutusele ja komisjonile 
hiljemalt ... [kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist] ja seejärel kord 
aastas käesoleva määrusega sätestatud 
piiranguga lubatud isikuandmete 
töötlemise kohta aruande, kus on esitatud 
töödeldud andmete liik ja maht, töötlemise 
alus vastavalt määruse (EL) 2016/679 
artiklile 6, isikuandmete liidust väljapoole 
edastamise õiguslik alus vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 V peatükile, kui 
see on asjakohane, tuvastatud juhtumite 
arv, juhtumite arv, mille korral kasutaja 
on esitanud asutusesisese 
õiguskaitsemehhanismi kaudu või 
õigusasutusele kaebuse ja nende 
menetluste tulemused, erinevate kasutatud 
tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679 kohaldatud 
andmekaitsemeetmed;

Seoses punktiga d – kui laste seksuaalne 
kuritarvitamine internetis on tuvastatud ja 
kinnitust leidnud, võib asjakohaseid 
andmeid säilitada üksnes järgmistel 
eesmärkidel ja üksnes vajaliku 
ajavahemiku jooksul:
– aruandluseks ning 
õiguskaitseasutuste ja muude asjaomaste 
avaliku sektori asutuste 
proportsionaalsetele taotlustele 
vastamiseks;
– asjaomase kasutaja konto 
blokeerimiseks;
– andmete kohta, mis on 
usaldusväärselt määratletud lapspornona, 
kordumatu tagasiteisendamatu 
digiallkirja (räsi) loomiseks;

ea) kõigist internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise põhjendatud ja 
kontrollitud kahtluse juhtumitest 
teatatakse viivitamata pädevatele 
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siseriiklikele õiguskaitseasutustele.
1a. Seda määrust ei kohaldata 
audioside skaneerimise suhtes.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Eelneva andmekaitsealase mõjuhinnangu 

ja järelevalveasutusega eelneva 
konsulteerimise kohustus

1. Numbrivaba isikutevahelise side 
teenuse osutajad peavad selleks, et 
tugineda käesoleva määrusega sätestatud 
piirangule, viima vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 artiklile 35 ellu 
eelneva andmekaitsealase mõjuhinnangu 
ja vastavalt nimetatud määruse 
artiklile 36 eelneva konsulteerimise.
2. Liikmesriigid tagavad, et 
järelevalveasutustel on eelnevate 
andmekaitsealaste mõjuhinnangute ja 
eelnevate konsulteerimismenetluste 
elluviimiseks piisavad vahendid vastavalt 
määruses (EL) 2016/679 sätestatud 
nõuetele.
Käesolevat artiklit ei kohaldata juhul, kui 
andmekaitsealane mõjuhinnang ja eelnev 
konsulteerimine järelevalveasutustega on 
ellu viidud enne… [käesoleva määruse 
jõustumist] ning on tõendanud, et 
töötlemine ei tooks kaasa suurt riski 
füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele 
või et vastutav töötleja on võtnud riski 
vähendamiseks meetmeid.
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3b
Euroopa Andmekaitsenõukogu suunised

Vastavalt määruse (EL) 2016/679 
artiklile 70 nõuab komisjon, et Euroopa 
Andmekaitsenõukogu annaks ... [üks kuu 
pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva] välja suunised, mille eesmärk 
on abistada määruse (EL) 2016/679 alusel 
vastutavaid järelevalveasutusi hindamisel, 
kas käesoleva määruse kohaldamisalas 
toimuv töötlemine on olemasolevate ja 
tulevaste üksnes internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu 
võitlemise eesmärgil kasutatavate 
tehnoloogiate osas 
määrusega (EL) 2016/679 kooskõlas.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3c
Kaebuste esitamise mehhanism

Numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad, kes kasutavad isikuandmete 
töötlemise tehnoloogiaid internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
ja sellest teatamiseks ning interneti 
lapsporno tuvastamiseks, sellest 
teatamiseks ja selle eemaldamiseks, 
loovad tõhusa ja ligipääsetava 
mehhanismi, mis võimaldab kasutajatel, 
kelle sisu on eemaldatud või millest on 
teatatud õiguskaitseasutustele või 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu avalikes huvides võitlevale 
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organisatsioonile, esitada kaebuse 
asjaomase teenuseosutaja tegevuse kohta, 
kui teatatud või eemaldatud materjal ei 
kujuta endast vastavalt käesolevale 
määrusele laste seksuaalset 
kuritarvitamist.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3d
Tõhusad õiguskaitsevahendid

Kasutajatel, keda on ebasoodsalt 
mõjutanud spetsiaalse tehnoloogia 
kasutamine isikuandmete töötlemisel 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks ja sellest teatamiseks ning 
interneti lapsporno eemaldamiseks 
numbrivaba inimestevahelise side 
teenustest, on õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile, kui teatatud või 
eemaldatud materjal ei kujuta endast 
vastavalt käesolevale määrusele laste 
seksuaalset kuritarvitamist. Liikmesriigid 
kehtestavad selle õiguse kasutamiseks 
tõhusad meetmed, sealhulgas järgmistel 
juhtudel:
i) kasutajate sisust või isikust on teatatud 
laste seksuaalse kuritarvitamise vastu 
avalikes huvides võitlevale 
organisatsioonile või 
õiguskaitseasutusele;
ii) kasutajate sisu on eemaldatud või 
nende konto on blokeeritud või neile 
pakutav teenus on peatatud.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3e
Järelevalveasutused

Käesoleva määruse rakendamise eest 
vastutavad järelevalveasutused peavad 
olema samad sõltumatud 
järelevalveasutused, mis on määratud 
määruse (EL) 2016/679 VI peatüki 
kohaselt.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3f
Laste seksuaalse kuritarvitamise vastu 

avalikes huvides võitlevate 
organisatsioonide avalik register

Komisjon peab ... [üks kuu pärast selle 
määruse jõustumise kuupäeva] koostama 
avaliku registri laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevate organisatsioonide kohta, 
kellega numbrivaba isikutevahelise side 
teenuse osutajad võivad käesoleva 
määruse alusel ja ilma, et see mõjutaks 
määruses (EL) 2016/679 V peatükis 
sätestatut, isikuandmeid jagada. See 
avalik register luuakse läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel ning 
seda ajakohastatakse.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3g
Statistika

1. Liikmesriigid teevad ... [kuus kuud 
pärast määruse jõustumist] ja seejärel igal 
aastal üldsusele kättesaadavaks ja 
esitavad komisjonile aruanded koos 
statistikaga kõigi järgmiste elementide 
kohta:
a) teatiste koguarv internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiste 
kohta, mille on esitanud numbrivaba 
isikutevahelise side teenused ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevad organisatsioonid 
pädevatele siseriiklikele 
õiguskaitseasutustele, tehes vahet 
juhtumite absoluutarvul ja korduvalt 
teatatud juhtumitel ning numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste osutajate 
liikidel, kelle puhul internetis laste 
seksuaalne kuritarvitamine tuvastati;
b) käesoleva määruse artikli 3 
kohaste meetmetega tuvastatud laste arv, 
eristatuna soo alusel;
c) kohtu kaudu vastutusele võetud 
kurjategijate arv pärast tehnoloogia abil 
tuvastamist;
d) süüdi mõistetud kurjategijate arv;
e) valepositiivsete juhtumite arv;
f) internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks kasutatud 
tehnoloogiad ja nende osakaal internetis 
laste seksuaalse kuritarvitamise 
avastamisel, ning
g) numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajad, kes pakuvad oma 
territooriumil teenuseid, kasutades 
tehnoloogiat internetis laste seksuaalse 
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kuritarvitamise tuvastamiseks, 
eemaldamiseks või sellest teatamiseks.
2. Komisjon koondab käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud statistika ja võtab 
seda käesoleva määruse läbivaatamisel 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 3h 
arvesse.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3h
Läbivaatamine

1. Artikli 3 lõike 1 punkti e kohaselt 
esitatud aruannete ja artikli 3g kohaselt 
esitatud statistika põhjal viib komisjon 
hiljemalt ... [kaks aastat pärast määruse 
jõustumist] ja seejärel igal aastal ellu 
käesoleva määruse läbivaatamise ning 
esitab aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
2. Läbivaatamise käigus pöörab 
komisjon erilist tähelepanu järgmisele:
a) kõik artikli 3 lõike 3 punktis a 
loetletud andmete töötlemise tingimused;
b) käesolevas määruses sätestatud 
piirangu proportsionaalsus, sealhulgas 
liikmesriikide artikli 3g kohaselt esitatud 
statistika hinnang;
c) sellise tegevusega seotud 
tehnoloogia areng ning see, mil määral 
parandab selline areng täpsust ja 
vähendab valepositiivseid tulemusi.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3i
Tingimused

Ilma et see piiraks artikli 3 punkti a 
alapunktide xi ja xii kohaldamist, lisavad 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad, kes kasutavad käesoleva 
määruse kohaldamisalasse kuuluvaid 
tehnoloogiaid, oma tingimustesse selge ja 
täieliku teabe selliste meetmete toimimise 
ja mõju kohta kasutajate side 
konfidentsiaalsusele.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamine Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Seda kohaldatakse 21. detsembrist 2020 
kuni 31. detsembrini 2025.

Seda kohaldatakse 21. detsembrist 2020 kuni 
31. detsembrini 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides 
liikmesriikides.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
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SELETUSKIRI

Laste seksuaalne kuritarvitamine on tõsine inim- ja põhiõiguste rikkumine. Seega võib see 
õigustada põhiõiguste side konfidentsiaalsusele ja isikuandmete kaitsele piiramist, kui 
seesugune piiramine on vajalik ning proportsionaalne demokraatlikus ühiskonnas rakendatav 
meede ja tingimusel, et selle rakendamisel peetakse lugu põhiõiguste ja -vabaduste 
põhimõttest.

Teatavad numbrivaba isikutevahelise side teenuse osutajad skaneerivad praegu lapsporno 
tuvastamiseks, sellest teatamiseks ning selle eemaldamiseks vabatahtlikult sidet, näiteks 
sõnumeid (sisu ja/või metaandmeid, mõnel juhul ajaloolisi andmeid). 

Kavandatud määruse eesmärk on piirata konfidentsiaalsuse kaitstuse õigust, et võimaldada 
nende vabatahtlike tegevuste jätkamist pärast 21. detsembrit 2020, mil jõustub Euroopa 
elektroonilise side seadustik, millega viidaks need teenuseosutajad direktiivi 2002/58/EÜ 
(elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) kohaldamisalasse ning kohustataks neid seega 
kasutajatelt enne side skaneerimist nõusolekut küsima.

Raportööri ja Euroopa Parlamendi töö selle kavandatava määruse vallas on olnud oluliselt 
raskendatud ajalise surve tõttu, mis on tingitud asjaolust, et komisjon esitas selle ettepaneku 
alles 10. septembril 2020 (ehkki Euroopa elektroonilise side seadustik võeti vastu juba 
2018. aasta detsembris). Komisjon ei pidanud ka kinni enda parema õigusloome kokkuleppest 
tulenevast kohustusest lisada kõnealusele ettepanekule mõjuhinnang ja ei soovi võtta 
seisukohta küsimuses, kas praegune vabatahtlik tegevus lapsporno tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks on ELi õiguse alusel seaduslik. Seega puudub käesoleva raporti projekti 
koostamise ajal äärmiselt oluline teave põhiõiguste side konfidentsiaalsuse kaitsele ja 
isikuandmete kaitsele rikkumise ulatuse kohta. 

Selle raporti projekti peamised elemendid on järgmised:

a) Üldised kaalutlused

– Otspunktkrüpteerimine on tähtis vahend, millega tagatakse kasutajate, sealhulgas laste ja 
ohvrite turvalisus ja konfidentsiaalsus. Selle määrusega sätestatut ei tohi ühelgi juhul 
tõlgendada otspunktkrüpteerimist keelava või nõrgendavana.

– Kavandatud määrus ei anna iseenesest teenuseosutajatele õiguslikku alust side 
skaneerimiseks. Selle asemel piiratakse määrusega direktiiviga 2002/58/EÜ kehtestatud 
teatavaid õigusi ja kohustusi ning sätestatakse lisakaitsemeetmed, millest teenuseosutajad 
peavad kinni pidama, kui nad soovivad sellele määrusele tugineda.

b) Meetme kohaldamisala täpsustamine

– Käesolevat määrust tuleks kohaldada üksnes sõnumi- või e-posti teenuse kaudu vahetatud 
videote ja piltide suhtes. See ei tohiks kehtida teksti või audioside skaneerimisele, mis jääb 
täielikult elektroonilist sidet käsitleva direktiivi sätetest sõltuvaks. 

– Selle ajutist iseloomu silmas pidades peaks määruse tegelik kohaldamisala piirduma 
väljakujunenud niinimetatud lasteporno mõistega vastavalt direktiivis 2011/93/EL 
määratletule ning nn pornograafiliste etteastetega vastavalt samas direktiivis määratletule. 
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– Õigusakti tulevikukindluse tagamiseks ei pea asjaomane tehnoloogia olema kasutusel juba 
enne selle määruse jõustumist, kui see vastab määruses kirjeldatud tingimustele.

c) Lisakaitsemeetmed

– Numbrivaba isikutevahelise side teenuse osutajad, kes soovivad sellele määrusele tugineda, 
peavad vastama teatud tingimustele. Need hõlmavad järgmist:

– enne tehnoloogia kasutamist kohustuslikku eelnevat andmekaitsealast mõjuhinnangut ja 
kohustuslikku konsulteerimist vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitega 35 ja 
36 nõutule;

– õigusliku alusena määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktide d või e kasutamist;

– mis tahes isikuandmete töötlemisel inimese järelevalve ja sekkumise tagamist ning 
positiivse tulemuse inimese poolt läbivaatamist, enne kui see saadetakse 
õiguskaitseasutusele või avalikes huvides tegutsevatele organisatsioonidele;

– piisavate protseduuride ja õiguskaitsemehhanismide loomist;

– mis tahes ametisaladusega kaitstud sidesse sekkumisest hoidumist;

– kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse V peatükiga piisavat õiguslikku alust andmete 
EList väljapoole edastamiseks;

– tõhusaid liikmesriikide poolt riiklikul tasandil pakutavaid õiguskaitsevahendeid.

Selle tegevusega kaasneva põhiõiguste piiramise proportsionaalsuse tagamiseks peavad olema 
täidetud kõik eeltoodud tingimused.

d) Laste seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes huvides võitlevate organisatsioonide 
avalik register

Komisjon peaks looma laste seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes huvides võitlevate 
organisatsioonide avaliku registri, kellega teenuseosutajad saavad isikuandmeid jagada.

e) Suurem läbipaistvus

Teenuseosutajad peaksid avaldama esimese aruande kuus kuud pärast selle määruse 
jõustumist ning seejärel iga-aastaseid aruandeid.

f) Kavandatud määruse ajaline piirang

Kõnealuse õigusakti kohaldamisaega tuleks piirata kuni 31. detsembrini 2022. Juhul kui 
pikaajaline õigusraamistik võetakse vastu ja jõustub enne seda kuupäeva, tuleks käesolev 
määrus selle õigusraamistikuga kehtetuks tunnistada.

Verts/ALE vähemuse seisukoht
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(vastavalt kodukorra artikli 55 lõikele 4)

Ettepanekuga ei kaitsta lapsi, vaid seatakse nii lapsed kui ka täiskasvanud suuremasse ohtu 
(näiteks tehisintellekti algoritmid tähistavad valesti laste ja täiskasvanute seaduslikke 
intiimseid kujutisi ja vestlusi seoses nende tervise ja seksuaaleluga) ning rikutakse miljonite 
laste ja täiskasvanute põhiõigusi. 

Eraettevõtjate poolt pahaaimamatute kodanike kogu eraviisilise kirjavahetuse sisu üldine ja 
valimatu analüüsimine, justkui postkontor oleks avanud ebaseadusliku sisu otsimiseks kõik 
kirjad, on vastuvõetamatu mitte ainult eraelu puutumatuse, sealhulgas laste ja ohvrite endi 
eraelu seisukohast, kuid ohustab konkreetselt ka vähemuste, LGBTQI-inimeste, 
teisitimõtlejate, ajakirjanike jne inimõigusi. 

Euroopa Kohtu hinnangul on sidepidamise automaatne analüüs proportsionaalne ainult juhul, 
kui see piirdub kahtlustatavatega (kohtuasi C-511/18), mida ettepanekust ei ilmne. 

Hoolimata kavandatavast määrusest rikutakse nende tavadega jätkuvalt isikuandmete kaitse 
üldmäärust (eraõiguslikel isikutel puudub kuritegevuse tuvastamiseks õiguslik alus, 
proportsionaalsuse puudumine). 

Nagu nähtub üldise jälgimise meetodit kasutavate ettevõtjate kasvavast teadete arvust, ei 
hõlma selline massjälgimine ebaseadusliku materjali ringlust, vaid varjab seda, muutes 
süüdistuste esitamise keerulisemaks.

Cornelia Ernsti (GUE/NGL) vähemuse seisukoht

(vastavalt kodukorra artikli 55 lõikele 4)

Selle määrusega lubatav elektroonilise side skaneerimine, eriti tekstsõnumite skaneerimine, 
rikub tõsiselt ELi põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8 sätestatud õigusi. See võrdub 
lausjälgimisega, mis ei ole kunagi õigustatud, isegi mitte kõige kohutavamate kuritegude 
vastu võitlemiseks.
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NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ajutise erandi kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ teatavatest sätetest seoses 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba isikutevahelise side teenuse osutajad kasutavad 
isikuandmete ja muude andmete töötlemiseks, et võidelda internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu
(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

Arvamuse koostaja: Christine Anderson

LÜHISELGITUS

Laste seksuaalne kuritarvitamine internetis on nii tõsine probleem ja toob kaasa nii 
kohutavaid tagajärgi ohvri elu kõigis aspektides, et seda ei saa mingil juhul käsitleda 
kergekäeliselt. Samal ajal on interneti kasutamise plahvatuslik kasv ning üha arvukamad 
vahendid ja rakendused muutnud selle paradiisiks pornosisu otsivate tarbijate jaoks, kellest 
noorimad on andmete kohaselt kõigest 12-17-aastased. Pornosõltuvusel on inimmõistusele 
rasked tagajärjed, sest pornograafia loob inimkehast, suhetest ning naiste ja meeste vahelisest 
suhtlusest tugevasti moonutatud ettekujutuse. Lisaks sellele on üha suurem probleem 
haavatavate naiste ja tütarlaste seksuaalne küberkiusamine, näiteks Mila juhtumi puhul, 
millest on palju räägitud. Mila, LGBT keskkoolitüdruk Prantsusmaal, tuli 2020. aasta alguses 
kaitse alla võtta ja koolist eemaldada internetis tehtud vägistamis- ja tapmisähvarduste tõttu 
pärast seda, kui ta oli islamit kritiseerinud. Lisaks on juhtumeid, kus aastate jooksul on 
esitatud valeväited seksuaalse kuritarvitamise kohta, ning seetõttu on õigustatud, et 
liikmesriikide pädevad asutused võtaksid kõik meetmed, et teha nende tahtlike 
valesüüdistuste autorid täielikult õiguslikult vastutavaks. Üldiselt tuleb alates lapse vastu 
toime pandud seksuaalkuriteo kahtluse etapist kuni õigusrikkujale süüdistuse esitamise ja 
tema suhtes karistuste määramiseni kohaldada kõiki ettevaatusabinõusid ja parimaid tavasid, 
et valitseks õiglane kohtumõistmine. Nagu ilmneb, võivad mõnikord õigusemõistmist 
takistada menetlusvead või kriminaalasjad, mis on algatatud valesüüdistuste alusel lastega 
seotud seksuaalses tegevuses, ja karistada saavad süütud kodanikud. Seetõttu on äärmiselt 
oluline, et kui naist või meest kahtlustatakse laste seksuaalse kuritarvitamises internetis, ei 
rikutaks kunagi süütuse presumptsiooni põhimõtet. Et lahendada laste internetis seksuaalse 
kuritarvitamise probleemi algpõhjused, on muu hulgas vaja, et koolid ja vanemad ühendaksid 
jõud, et harida oma lapsi nii, et nad austaksid suhteid luues iseennast, oma keha, oma 
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kuvandit ja teisi inimesi. Austus enda ja teiste vastu tuleneb sellest, et inimene hindab oma 
emotsionaalset ja vaimset mõõdet, ilma et tema keha oleks objektistatud. On väga 
kahetsusväärne, et süüdimõistetud laste kuritarvitamise kohta ei ole piisavalt andmeid, ning 
me nõuame, et pädevad osalejad suurendaksid oma jõupingutusi selles valdkonnas. See ei ole 
aga vastuolus sellega, kui tähtis on võtta e-privaatsuse õigusi käsitlevaid meetmeid ainult 
niivõrd, kuivõrd see on vajalik ja õiguslikult lubatud, nagu komisjoni ettepanekus märgiti. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Laste seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine on rasked inimõiguste 
rikkumised, eelkõige seoses laste õigusega 
kaitsele igasuguse vägivalla, 
kuritarvitamise ja hooletusse jätmise, 
väärkohtlemise või ärakasutamise, 
sealhulgas seksuaalse kuritarvitamise eest, 
nagu on sätestatud ÜRO 1989. aasta lapse 
õiguste konventsioonis ja hartas. 
Digitaliseerimine on toonud ühiskonnale ja 
majandusele palju kasu, kuid ka 
probleeme, sealhulgas laste seksuaalse 
kuritarvitamise sagenemise internetis. 
Lapse kaitse internetis on üks liidu 
prioriteete. Komisjon võttis 24. juulil 2020 
vastu ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu6 (edaspidi 
„strateegia“) ja mille eesmärk on 
reageerida liidu tasandil tulemuslikult 
laste seksuaalse kuritarvitamise kuriteole.

(4) Laste seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine on rasked inimõiguste 
rikkumised, eelkõige seoses laste õigusega 
kaitsele igasuguse vägivalla, 
kuritarvitamise ja hooletusse jätmise, 
väärkohtlemise või ärakasutamise, 
sealhulgas seksuaalse kuritarvitamise eest, 
nagu on sätestatud ÜRO 1989. aasta lapse 
õiguste konventsioonis ja hartas. Ühtlasi 
tunnistatakse Istanbuli konventsioonis, et 
tüdrukud puutuvad sageli kokku tõsise 
soolise vägivallaga, sealhulgas 
kübervägivallaga. Digitaliseerimine on 
toonud ühiskonnale ja majandusele palju 
kasu, kuid ka probleeme, eelkõige 
ulatuslikuma laste seksuaalse 
kuritarvitamise ja laste seksuaalse 
ärakasutamise internetis, mis on COVID-
19 pandeemia ajal süvenenud tingituna 
suuremast juurdepääsust võimalikele 
ohvritele ja lapsporno vahetamise järsust 
kasvust lastega seotud 
seksuaalkurjategijate vahel. COVID-19 
pandeemia ajal on sagenenud ka 
seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimise 
juhtumid, sealhulgas on tekkinud juurde 
oma toodetud sisu. Lisaks on 
õiguskaitseasutustel raskem internetis 
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toimuvat laste seksuaalset ärakasutamist 
ära hoida, avastada, uurida ja selle eest 
vastutusele võtta, sest õigusrikkujad 
kuritarvitavad üha enam eraelu 
puutumatust soodustavaid tehnoloogiaid, 
et varjata oma kohutavat tegevust. 
Europoli andmeil võib anonüümseks 
muutmise vahendite levik ja lapsporno 
suurem hulk suurendada ka korduva 
ohvriks langemise ohtu8a. Laste 
kaitsmine internetis on üks liidu 
prioriteete, kuna lapsed on meie 
ühiskonnas kõige haavatavamad ega 
suuda end kaitsta.

_________________ _________________
8a Europoli aruanne „Exploiting 
isolation: Offenders and victims of online 
child sexual abuse during the COVID-19 
pandemic“, 19. juuni 2020.

6 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, „ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu“, 24.7.2020, 
COM(2020) 607 final.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Tüdrukud ja noored naised on eriti 
suures seksuaalse kuritarvitamise ja 
seksuaalse ärakasutamise ohus ning 
nendega on seotud valdav enamik laste 
seksuaalse kuritarvitamise juhtumitest 
internetis. THORNi ja Kanada 
lastekaitsekeskuse andmetel olid 80 % 
seksuaalse kuritarvitamise ohvriks 
langenud lastest tüdrukud. INHOPE’i 
2019. aasta aruande andmed näitavad, et 
91 % ohvritest olid tüdrukud, 7 % poisid 
ja ohvrite mediaanvanus on vähenemas 
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(92 % ohvritest olid alla 13-aastased). 
Võrgustiku „Lõpetage lasteprostitutsioon, 
lastepornograafia ja lastega kauplemine 
seksuaalse ärakasutamise eesmärgil" 
(ECPAT) 2017. aastal koostatud 
rahvusvahelise aruande kohaselt on 
lastega seotud seksuaalkurjategijad 
valdavalt meessoost1a, mis on oluline 
põhinäitajate määratlemisel. Seetõttu on 
oluline, et tüdrukutel ja poistel oleks 
juurdepääs ohututele, kättesaadavatele ja 
eakohastele kanalitele, mille kaudu 
teatada väärkohtlemisest ilma hirmuta, 
eelkõige juhul, kui kuritarvitaja kuulub 
ohvri siseringi, kuna sellistel juhtudel on 
teatamise määr madal.
_________________
1a ECPATi ajakiri „End Child Sexual 
Exploitation international report" 
(Rahvusvaheline aruanne 
lasteprostitutsiooni lõpetamise kohta), 
avaldatud aprillis 2017; 
https://www.ecpat.org/wp-
content/uploads/2017/04/Journal_No12-
ebook.pdf

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4b) Komisjon võttis 24. juulil 2020 
vastu ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu1a (edaspidi 
„strateegia“) ja mille eesmärk on 
reageerida liidu tasandil tulemuslikult 
laste seksuaalse kuritarvitamise kuriteole, 
võttes piisavalt arvesse asjaolu, et 
tüdrukud ja poisid kogevad seksuaalset 
kuritarvitamist eri vormides. Komisjon 
teatas, et esitab strateegia raames 
valdkonnapõhiseid õigusaktide 
ettepanekuid, sh selged siduvad 
kohustused laste ja noorte tüdrukute 

https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
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internetis seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks ja sellest teatamiseks, et 
tuua nii õiguskaitseasutuste kui ka 
erasektori asjaomaste osalejate töösse 
selgust ja kindlust internetis toimuva 
kuritarvitamise vastu võitlemisel. 
Strateegiale vaatamata on väga vaja 
ennetusmeetmeid ja sihipärasemat 
lähenemisviisi, et võtta arvesse eri 
haavatavate lasterühmade, eelkõige 
tüdrukute eriolukorda ja vajadusi.
_________________
1a Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, „ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu“, 24.7.2020 
COM(2020) 607 final.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste, nt veebimeili 
ja sõnumiteenuste osutajad juba kasutavad 
vabatahtlikult teatavaid tehnoloogiaid, et 
tuvastada internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ning teatada sellest 
õiguskaitseasutustele ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevatele organisatsioonidele või 
eemaldada lapsporno. Nende 
organisatsioonide all peetakse silmas nii 
liidus kui ka kolmandates riikides 
tegutsevaid riiklikke vihjetelefone 
lapspornost teatamiseks ning 
organisatsioone, mille eesmärk on 
vähendada laste seksuaalset ärakasutamist 
ja hoida ära laste ohvristamist. Sellisel 
vabatahtlikul tegevusel tervikuna on 
väärtuslik roll ohvrite tuvastamisel ja 
päästmisel ning lapsporno levitamise 

(5) Numbrivabadel isikutevahelistel 
sideteenustel on oluline roll internetis 
toimuvate laste seksuaalse kuritarvitamise 
juhtumite tuvastamisel ja lapsporno oma 
platvormidelt tekkekohas eemaldamisel, et 
hoida ära edasine ohvriks langemine, sest 
iga uus sellise materjali visualiseerimine 
on ohvrile kahjulik. Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste, nt veebimeili 
ja sõnumiteenuste osutajad juba kasutavad 
vabatahtlikult teatavaid tehnoloogiaid, et 
tuvastada internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ning teatada sellest 
õiguskaitseasutustele ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise ja laste ärakasutamise 
vastu avalikes huvides võitlevatele 
organisatsioonidele või tuvastada oma 
teenustes lapsporno, eemaldada selline 
materjal oma teenustest ja sellest teatada. 
Et lapsohvreid saaks tuvastada ja et 
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vähendamisel; ühtlasi aitab see kaasa 
õigusrikkujate tuvastamisele ja uurimisele 
ning laste seksuaalse kuritarvitamisega 
seotud kuritegude ennetamisele.

numbrivaba isikutevahelise side 
teenusepakkujad saaksid tuvastusvigu 
välja selgitada, tuleks kõikidest 
võimalikest laste seksuaalse 
kuritarvitamise juhtudest internetis 
teatada õiguskaitseasutustele ja 
organisatsioonidele, kes tegutsevad 
avalikes huvides laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu. Nende 
organisatsioonide all peetakse silmas nii 
liidus kui ka kolmandates riikides 
tegutsevaid riiklikke vihjetelefone 
lapspornost teatamiseks ning 
organisatsioone, mille eesmärk on 
vähendada laste seksuaalset ärakasutamist 
ja hoida ära laste ohvristamist. Sellisel 
vabatahtlikul tegevusel tervikuna on 
väärtuslik roll ohvrite tuvastamisel ja 
päästmisel ning lapsporno ja laste 
seksuaalset ärakasutamist kujutava 
materjali levitamise vähendamisel; ühtlasi 
aitab see kaasa õigusrikkujate 
tuvastamisele ja uurimisele ning laste 
seksuaalse kuritarvitamise ja seksuaalse 
ärakasutamisega seotud kuritegude 
ennetamisele.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Isikuandmete töötlemist, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad teevad seoses vabatahtlike 
meetmetega internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks, sellest 
teatamiseks ja lapsporno eemaldamiseks, 
reguleeritakse kuni 20. detsembrini 2020 
määrusega (EL) 2016/679.

(6) Isikuandmete töötlemist, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad teevad seoses vabatahtlike 
meetmetega internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks, sellest 
teatamiseks ja lapsporno ja laste 
seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjali eemaldamiseks, reguleeritakse 
kuni 20. detsembrini 2020 määrusega (EL) 
2016/679.

Muudatusettepanek 6
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiv 2002/58/EÜ ei sisalda 
erisätteid sellise isiku- ja muude andmete 
töötlemise kohta, mida tehakse 
elektroonilise side teenuste osutamise 
raames laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks, sellest teatamiseks ja 
lapsporno eemaldamiseks. Direktiivi 
2002/58/EÜ artikli 15 lõike 1 kohaselt 
võivad liikmesriigid siiski võtta 
seadusandlikke meetmeid, et piirata muu 
hulgas kõnealuse direktiivi artiklites 5 ja 6 
sätestatud, side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust käsitlevate õiguste ja 
kohustuste ulatust laste seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud kuritegude 
ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtus 
menetlemise eesmärgil. Kui selliseid 
seadusandlikke meetmeid ei ole võetud, ei 
oleks numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajatel õiguslikku alust jätkata 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamist ja sellest teatamist ning 
lapsporno eemaldamist oma teenustest 
pärast 21. detsembrit 2020, kuni võetakse 
vastu strateegias välja kuulutatud uus 
pikaajaline õigusraamistik laste seksuaalse 
kuritarvitamise tulemuslikuks 
tõkestamiseks liidu tasandil.

(7) Direktiiv 2002/58/EÜ ei sisalda 
erisätteid sellise isiku- ja muude andmete 
töötlemise kohta, mida tehakse 
elektroonilise side teenuste osutamise 
raames laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks, sellest teatamiseks ja 
lapsporno eemaldamiseks. Direktiivi 
2002/58/EÜ artikli 15 lõike 1 kohaselt 
võivad liikmesriigid siiski võtta 
seadusandlikke meetmeid, et piirata muu 
hulgas kõnealuse direktiivi artiklites 5 ja 6 
sätestatud, side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust käsitlevate õiguste ja 
kohustuste ulatust laste seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud kuritegude 
ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtus 
menetlemise eesmärgil. Kui selliseid 
riiklikke seadusandlikke meetmeid ei ole 
võetud, ei oleks numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste osutajatel 
õiguslikku alust jätkata internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamist ja 
sellest teatamist, lapsporno tuvastamist 
oma teenustes, sellise materjali 
eemaldamist oma teenustest ja sellest 
teatamist pärast 21. detsembrit 2020, kuni 
võetakse vastu strateegias välja kuulutatud 
uus pikaajaline õigusraamistik laste 
seksuaalse kuritarvitamise tulemuslikuks 
tõkestamiseks liidu tasandil.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seetõttu nähakse käesoleva 
määrusega ette ajutine erand direktiivi 
2002/58/EÜ artikli 5 lõikest 1 ja artiklist 6, 
millega kaitstakse side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust. Kuna direktiiv 

(8) Seetõttu nähakse käesoleva 
määrusega ette ajutine erand direktiivi 
2002/58/EÜ artikli 5 lõikest 1 ja artiklist 6, 
millega kaitstakse side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust. Liidus numbrivaba 
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2002/58/EÜ võeti vastu Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 114 alusel, tuleks 
käesolev määrus võtta vastu samal 
õiguslikul alusel. Lisaks sellele ei ole kõik 
liikmesriigid võtnud riiklikul tasandil 
seadusandlikke meetmeid, et piirata 
kõnealustes sätetes sätestatud õiguste ja 
kohustuste kohaldamisala kooskõlas 
direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 lõikega 1, 
ning selliste meetmete vastuvõtmisega 
kaasneb märkimisväärne killustumise oht, 
mis võib negatiivselt mõjutada siseturgu.

isikutevahelise side teenuseid pakkuvate 
teenuseosutajate vabatahtlikke meetmeid 
kohaldatakse üksnes internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
ja sellest teatamiseks ning lapsporno 
tuvastamiseks, eemaldamiseks ja sellest 
teatamiseks, seetõttu kohaldatakse nende 
meetmete suhtes käesolevas määruses 
sätestatud kaitsemeetmeid ja tingimusi. 
Kuna direktiiv 2002/58/EÜ võeti vastu 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
114 alusel, tuleks käesolev määrus võtta 
vastu samal õiguslikul alusel. Lisaks sellele 
ei ole kõik liikmesriigid võtnud riiklikul 
tasandil seadusandlikke meetmeid, et 
piirata kõnealustes sätetes sätestatud 
õiguste ja kohustuste kohaldamisala 
kooskõlas direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 
lõikega 1, ning selliste meetmete 
vastuvõtmisega kaasneb märkimisväärne 
killustumise oht, mis võib negatiivselt 
mõjutada siseturgu ja põhiõiguste kaitset, 
eelkõige internetis lapse seksuaalse 
kuritarvitamise ohvriks langevate laste 
kaitset kogu liidus.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu, peaks käesoleva määrusega ette 
nähtud erand piirduma sissetöötatud 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenused kasutasid 
enne käesoleva määruse jõustumist 
korrapäraselt internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks. Viide tehnoloogiale 
hõlmab vajaduse korral inimkontrolli, mis 
on otseselt seotud tehnoloogia kasutamise 

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu, peaks käesoleva määrusega ette 
nähtud erand piirduma sissetöötatud 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenused kasutasid 
korrapäraselt internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks. Viide tehnoloogiale 
hõlmab vajaduse korral inimkontrolli, mis 
on otseselt seotud tehnoloogia kasutamise 
ja selle järelevalvega. Kõnealuse 
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ja selle järelevalvega. Kõnealuse 
tehnoloogia kasutamine peaks seetõttu 
olema sektoris tavaline, ilma et oleks 
tingimata nõutav, et kõik teenuseosutajad 
seda tehnoloogiat kasutaksid, ja ilma et see 
takistaks tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes ei tohiks olla oluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib kõnealusele 
erandile tugineda, juba kasutab sellist 
tehnoloogiat käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval. Kasutatavad tehnoloogiad 
peaksid olema eraelu puutumatust kõige 
vähem mõjutavad vastavalt valdkonna 
tehnika tasemele ega tohiks hõlmata teksti 
sisaldava side süsteemset filtreerimist ja 
skaneerimist, vaid peaksid töötlema 
üksnes konkreetseid sõnumeid, kui 
esinevad konkreetsed asjaolud, mis 
tekitavad laste seksuaalse kuritarvitamise 
kahtluse.

tehnoloogia kasutamine peaks seetõttu 
olema sektoris tavaline, ilma et oleks 
tingimata nõutav, et kõik teenuseosutajad 
seda tehnoloogiat kasutaksid, ja ilma et see 
takistaks tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes ei tohiks olla oluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib kõnealusele 
erandile tugineda, juba kasutab sellist 
tehnoloogiat käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval. Kasutatavad tehnoloogiad 
peaksid olema kõige vähem eraelu 
puutumatust mõjutavad vastavalt 
valdkonna tehnika tasemele. Kasutatavad 
tehnoloogiad ei tohiks olla võimelised 
mõistma side sisu, vaid peaksid olema 
võimelised tuvastama üksnes laste 
võimaliku seksuaalse kuritarvitamise 
mustreid.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et tagada erandi kohase 
tegevuse läbipaistvus ja sellega seotud 
vastutus, peaksid teenuseosutajad 
avaldama igal aastal käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluva töötlemise kohta 
aruande, kus on esitatud töödeldud 
andmete liik ja maht, tuvastatud juhtumite 
arv, põhinäitajate valimiseks ja 
parandamiseks võetud meetmed, erinevate 
kasutatud tehnoloogiate vigade 
(valepositiivsete tulemuste) arv ja osakaal, 
veamäära piiramiseks võetud meetmed ja 
saavutatud veamäär, säilitamispoliitika ja 
kohaldatud andmekaitsemeetmed.

(14) Selleks et tagada erandi kohase 
tegevuse läbipaistvus ja sellega seotud 
vastutus, peaksid teenuseosutajad 
avaldama igal aastal käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluva töötlemise kohta 
aruande, kus on esitatud töödeldud 
andmete liik ja maht, tuvastatud lapse 
seksuaalse kuritarvitamise juhtumite arv 
võimaluse korral koos sooliselt 
segregeeritud andmetega, põhinäitajate 
valimiseks ja parandamiseks võetud 
meetmed, erinevate kasutatud 
tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja kohaldatud 
andmekaitsemeetmed.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
teatavate direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
kohustuste kohaldamisest ajutine ja rangelt 
piiratud erand, mille ainus eesmärk on 
võimaldada numbrivaba isikutevahelise 
side teenuste osutajatel jätkata 
tehnoloogiate kasutamist isikuandmete ja 
muude andmete töötlemiseks sellises 
ulatuses, mida on vaja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks ja 
sellest teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks nende teenustest.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
teatavate direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
kohustuste kohaldamisest ajutine ja rangelt 
piiratud erand, mille ainus eesmärk on 
võimaldada numbrivaba isikutevahelise 
side teenuste osutajatel kasutada 
tehnoloogiaid isikuandmete töötlemiseks 
proportsionaalselt ja sellises ulatuses, 
mida on vaja internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno tuvastamiseks 
nende teenustes, sellise materjali 
eemaldamiseks nende teenustest ja sellest 
teatamiseks.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) materjal, mis kujutab endast 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2011/93/EL artikli 2 punktis c 
määratletud lapspornot;

välja jäetud

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) „ahvatlemine“ –
i) täiskasvanu ettepanek kohtuda 
lapsega, kes ei ole jõudnud seksuaalse 
tegevuse jaoks nõusoleku andmise ikka, 
eesmärgiga panna toime Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
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2011/93/EL1a artikli 3 lõikes 4 ja artikli 5 
lõikes 6 sätestatud süütegu; või
ii) täiskasvanu katse kohtuda 
lapsega, kes ei ole jõudnud seksuaalse 
tegevuse jaoks nõusoleku andmise ikka, 
eesmärgiga panna toime artikli 5 lõikes 2 
või 3 sätestatud süütegu, ahvatledes last, 
kes ei ole jõudnud seksuaalse 
enesemääramise ikka, nõustuma 
pakkuma seda last kujutavat pornot.
_________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. detsembri 2011. aasta direktiivi 
2011/93/EL, mis käsitleb laste seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise ning 
lasteporno vastast võitlust ja mis asendab 
nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK (ELT 
L 335, 17.12.2011, lk 1).

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) laste ahvatlemine lapsega 
seksuaaltegevuses osalemise või 
lapsporno tootmise eesmärgil mõnel 
järgmisel viisil:

välja jäetud

i) lapse ahvatlemine kingituste või muude 
hüvede pakkumise teel;
ii) lapse ähvardamine negatiivse 
tagajärjega, millel on tõenäoliselt 
märkimisväärne mõju lapsele;
iii) pornograafilise materjali lapsele 
näitamine või kättesaadavaks tegemine.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) pornograafiline etteaste, nagu on 
määratletud direktiivi 2011/93/EL artikli 2 
punktis e.

c) pornograafiline etteaste, nagu on 
määratletud direktiivi 2011/93/EL artikli 2 
punktis e, sh kättemaksuporno.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) „seksuaalne sund“, nagu on 
määratletud direktiivis 2011/93/EL;

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a) „laps” – iga isik, kes ei ole veel 
seksuaalse enesemääramise eas;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b) „lapsporno“ –
a) materjal, mis kujutab endast direktiivi 
2011/93/EL artikli 2 punktis c 
määratletud lapspornot;
b) materjal, mis kujutab endast direktiivi 
2011/93/EL artikli 2 punktis d 
määratletud lasteprostitutsiooni;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõikes 1 ja 
artiklis 6 sätestatud erikohustusi ei 
kohaldata numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutamisega seoses toimuva isiku- 
ja muude andmete sellise töötlemise 
suhtes, mis on rangelt vajalik, et kasutada 
tehnoloogiat üksnes lapsporno 
eemaldamiseks ja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
või sellest õiguskaitseasutustele ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevatele organisatsioonidele 
teatamiseks, tingimusel et:

Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõikes 1 ja 
artiklis 6 sätestatud erikohustusi ei 
kohaldata numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutamisega seoses toimuva 
isikuandmete sellise töötlemise suhtes, mis 
on rangelt vajalik, et kasutada tehnoloogiat 
üksnes lapsporno tuvastamiseks ja 
eemaldamiseks ja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
või sellest õiguskaitseasutustele ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevatele organisatsioonidele 
teatamiseks, tingimusel et:

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) töötlemine on proportsionaalne ja 
piirdub sissetöötatud tehnoloogiatega, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad kasutasid enne käesoleva 
määruse jõustumist korrapäraselt sellel 
otstarbel ning mis vastavad sektoris 
kasutatavale tehnika tasemele ja on eraelu 
puutumatust kõige vähem mõjutavad;

a) töötlemine on proportsionaalne ja 
piirdub sissetöötatud tehnoloogiatega, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad kasutasid korrapäraselt sellel 
otstarbel ning mis vastavad sektoris 
kasutatavale tehnika tasemele ja on eraelu 
puutumatust kõige vähem mõjutavad;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) töötlemine piirdub sellega, mis on 
tingimata vajalik internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks, ning kui laste seksuaalset 
kuritarvitamist internetis ei tuvastata ja see 

d) töötlemine piirdub sellega, mis on 
tingimata vajalik internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno tuvastamiseks, 
sellest teatamiseks ja selle eemaldamiseks; 
kui laste seksuaalset kuritarvitamist 
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ei leia kinnitust, kustutatakse 
töötlemisandmed viivitamata;

internetis ei tuvastata ja see ei leia 
kinnitust, võib asjakohaseid andmeid 
säilitada üksnes vajaliku ajavahemiku 
jooksul ja üksnes järgmistel eesmärkidel:

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d – taane 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– aruandluseks ning 
õiguskaitseasutuste ja muude asjaomaste 
avaliku sektori asutuste 
proportsionaalsetele taotlustele 
vastamiseks;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d – taane 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– asjaomase kasutaja konto 
blokeerimiseks;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d – taane 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– andmete kohta, mis on 
usaldusväärselt määratletud lapspornona, 
ainulaadse ja tagasiteisendamatu 
digisignatuuri („räsi“) loomiseks;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d – taane 4 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– halduslikus või kohtulikus korras 
toimuva kontrollimise või õiguskaitse 
jaoks.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) teenuseosutaja avaldab igal aastal 
vastava töötlemise kohta aruande, kus on 
esitatud töödeldud andmete liik ja maht, 
tuvastatud juhtumite arv, põhinäitajate 
valimiseks ja parandamiseks võetud 
meetmed, erinevate kasutatud 
tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja kohaldatud 
andmekaitsemeetmed.

e) teenuseosutaja avaldab igal aastal 
vastava töötlemise kohta aruande, kus on 
esitatud töödeldud andmete liik ja maht, 
tuvastatud laste seksuaalse kuritarvitamise 
juhtumite ja tuvastatud, teatatud ning 
kõrvaldatud lapsporno juhtumite arv 
võimaluse korral sooliselt segregeeritud 
andmeid näidates, põhinäitajate valimiseks 
ja parandamiseks võetud meetmed, 
erinevate kasutatud tehnoloogiate vigade 
(valepositiivsete tulemuste) arv ja osakaal, 
veamäära piiramiseks võetud meetmed ja 
saavutatud veamäär, säilitamispoliitika ja 
kohaldatud andmekaitsemeetmed.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses punktiga d – kui laste seksuaalne 
kuritarvitamine internetis on tuvastatud ja 
kinnitust leidnud, võib asjakohaseid 
andmeid säilitada üksnes järgmistel 
eesmärkidel ja üksnes vajaliku 
ajavahemiku jooksul:

välja jäetud

– aruandluseks ning õiguskaitseasutuste 
ja muude asjassepuutuvate avaliku sektori 
asutuste proportsionaalsetele taotlustele 
vastamiseks;
– asjaomase kasutaja konto 
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blokeerimiseks;
– andmete kohta, mis on usaldusväärselt 
määratletud lapspornona, ainulaadse ja 
tagasiteisendamatu digisignatuuri 
(„räsi“) loomiseks;

Selgitus

Viidud punkti d



RR\1220572ET.docx 55/61 PE660.288v02-00

ET

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Ajutine erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ 
teatavatest sätetest seoses tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenuse osutajad kasutavad isikuandmete ja muude 
andmete töötlemiseks, et võidelda internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu

Viited COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Vastutav komisjon
 istungil teada andmise kuupäev

LIBE
17.9.2020

Arvamuse esitajad
 istungil teada andmise kuupäev

FEMM
17.9.2020

Arvamuse koostaja
 nimetamise kuupäev

Christine Anderson
5.10.2020

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 9.11.2020

Vastuvõtmise kuupäev 1.12.2020

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

27
4
3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija 
Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa 
Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, 
Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana 
Riba i Giner, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia Spurek, Jessica 
Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Lena Düpont, Elena Kountoura, Radka Maxová, Silvia Modig, Vera 
Tax



PE660.288v02-00 56/61 RR\1220572ET.docx

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

27 +
ECR Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

GUE/NGL Elena Kountoura

ID Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Renew Radka Maxová, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

PPE Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

S&D Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Evelyn Regner, 
Vera Tax

4 –
Verts/ALE Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

3 0
ECR Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL Silvia Modig

ID Christine Anderson

Kasutatud tähised:
+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu



RR\1220572ET.docx 57/61 PE660.288v02-00

ET



PE660.288v02-00 58/61 RR\1220572ET.docx

ET

LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KES ANDSID RAPORTÖÖRILE 
TEAVET

– Access Now 
– Austraalia e-ohutuse volinik (Australian eSafety Commissioner) 
– Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) 
– Kanada lastekaitsekeskus (Canadian Centre for Child Protection) 
– cdt – Demokraatia ja tehnoloogia keskus (Center for Democracy & 
Technology) 
– eco – Internetisektori liit (Association of the Internet Industry)
– Euroopa Andmekaitseinspektor 
– Euroopa digitaalõiguste organisatsioon (EDRI)
– Facebook 
– Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet 
– Digikeskkonna laste jaoks paremaks muutmine (mitme EList ja mujalt 
pärineva lastekaitsega tegeleva valitsusvälise organisatsiooni, sealhulgas 
organisatsioonide Missing Children Europe, Child Focus ühendamine) 
(Improving the digital environment for children (regrouping several child 
protection NGOs across the EU and beyond, including Missing Children 
Europe, Child Focus)) 
– Rahvusvaheline interneti vihjeliinide liit INHOPE
– International Justice Mission (Rahvusvaheline Õigluse Missioon) 
Deutschland e.V./ We Protect
– Interneti jälgimise sihtasutus (Internet Watch Foundation)
– Internetiühing (Internet Society)
– Match Group
– Microsoft 
– Thorn (Ashton Kutcher) 
– UNICEF 
– Eraelu puutumatuse õigusega tegelev ÜRO eriraportöör 

– Maailma Lapsepõlve Fond (World Childhood Foundation Deutschland)



RR\1220572ET.docx 59/61 PE660.288v02-00

ET

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Ajutine erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ 
teatavatest sätetest seoses tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenuse osutajad kasutavad isikuandmete ja muude 
andmete töötlemiseks, et võidelda internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu

Viited COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

EP-le esitamise kuupäev 10.9.2020

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

LIBE
17.9.2020

Nõuandvad komisjonid
       istungil teada andmise kuupäev

ITRE
17.9.2020

IMCO
17.9.2020

CULT
17.9.2020

FEMM
17.9.2020

Arvamuse esitamisest loobumine
       otsuse kuupäev

ITRE
15.10.2020

IMCO
27.10.2020

CULT
1.10.2020

Raportöörid
       nimetamise kuupäev

Birgit Sippel
21.9.2020

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 24.9.2020 16.11.2020 7.12.2020

Vastuvõtmise kuupäev 7.12.2020

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

53
9
2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, 
Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, 
Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, 
Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia 
Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul 
Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, 
Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita 
Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, 
Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno 
Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite 
Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf 
Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke 
Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş 
Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier 
Zarzalejos

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, 
Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde 
Vautmans, Petar Vitanov

Esitamise kuupäev 11.12.2020



PE660.288v02-00 60/61 RR\1220572ET.docx

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

53 +
PPE Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş 

BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia 
JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, 
Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, 
Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria 
GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, 
Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO 
SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, 
Bettina VOLLATH

RENEW Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne 
KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal 
ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, 
Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

Verts/ALE Alice KUHNKE

ECR Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola 
PROCACCINI

NI Martin SONNEBORN

9 –
Verts/ALE Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

GUE/NGL Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia 
ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI Kostas PAPADAKIS

2 0
ECR Rob ROOKEN

NI Milan UHRÍK

Kasutatud tähised:



RR\1220572ET.docx 61/61 PE660.288v02-00

ET

+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu


