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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Ebaseadusliku veebisisu vastaseid 
meetmeid saab võtta kiiremini ja 
asjakohasemalt, kui digiplatvormid 
võtavad vajalikud meetmed, millega 
tagatakse, et käesolevas määruses 
nõutavate teatamis- ja 
meetmemehhanismide kaudu 
usaldusväärsete teavitajate esitatud teateid 
käsitletakse eelisjärjekorras, ilma et see 
mõjutaks nõuet menetleda kõiki nende 
mehhanismide kaudu esitatud teateid ning 
teha nende kohta otsuseid õigel ajal, 
hoolikalt ja objektiivselt. Kõnealuse 
usaldusväärse teavitaja staatus tuleks anda 
ainult üksustele (mitte üksikisikutele), kes 
on muu hulgas tõendanud, et neil on 
eriteadmised ja pädevus ebaseadusliku sisu 
vastu võitlemiseks, et nad esindavad 
kollektiivseid huve ning et nad töötavad 
hoolikalt ja objektiivselt. Sellised üksused 
võivad olla oma olemuselt avalikud 
asutused, nagu terroristliku sisu puhul on 
riiklike õiguskaitseasutuste või Euroopa 
Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 
internetisisust teavitamise üksused, või 
valitsusvälised organisatsioonid ja riigi 
osalusega üksused, näiteks INHOPE 

(46) Ebaseadusliku veebisisu vastaseid 
meetmeid saab võtta kiiremini ja 
asjakohasemalt, kui digiplatvormid 
võtavad vajalikud meetmed, millega 
tagatakse, et käesolevas määruses 
nõutavate teatamis- ja 
meetmemehhanismide kaudu 
usaldusväärsete teavitajate esitatud teateid 
käsitletakse eelisjärjekorras, ilma et see 
mõjutaks nõuet menetleda kõiki nende 
mehhanismide kaudu esitatud teateid ning 
teha nende kohta otsuseid õigel ajal, 
hoolikalt ja objektiivselt. Kõnealune 
usaldusväärse teavitaja staatus tuleks anda 
ainult üksustele, mitte üksikisikutele, kes 
on muu hulgas tõendanud, et neil on 
eriteadmised ja pädevus ebaseadusliku sisu 
vastu võitlemiseks ning et nad töötavad 
hoolikalt ja objektiivselt. Need võivad olla 
avaliku sektori asutused, nagu terroristliku 
sisu puhul on riiklike õiguskaitseasutuste 
või Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö 
Ameti (Europol) internetisisust teavitamise 
üksused, või valitsusvälised 
organisatsioonid ja avaliku sektori 
osalusega organid, näiteks INHOPE 
vihjeliinide võrgustikku kuuluvad 
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vihjeliinide võrgustikku kuuluvad 
organisatsioonid laste seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavast 
internetimaterjalist teatamiseks või 
organisatsioonid, kes on võtnud kohustuse 
teatada internetis tehtavatest 
ebaseaduslikest rassistlikest ja 
ksenofoobsetest avaldustest. 
Intellektuaalomandi õigustega seonduvas 
võiks usaldusväärse teavitaja staatuse anda 
tööstusharu ja õiguste omajate 
organisatsioonidele, kes on tõendanud, et 
nad vastavad kohaldatavatele tingimustele. 
Käesoleva määruse sätteid usaldusväärsete 
teavitajate kohta ei tuleks tõlgendada nii, 
nagu need takistaksid digiplatvormidel 
käsitleda sarnaselt teateid, mille on 
esitanud üksused või isikud, kellele ei ole 
käesoleva määruse alusel antud 
usaldusväärse teavitaja staatust, või teha 
muul viisil koostööd teiste üksustega 
kooskõlas kohaldatava õigusega, 
sealhulgas käesoleva määrusega ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2016/79443.

organisatsioonid laste seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavast 
internetimaterjalist teatamiseks ja 
organisatsioonid, kes on võtnud kohustuse 
teatada internetis tehtavatest 
ebaseaduslikest rassistlikest ja 
ksenofoobsetest avaldustest. 
Intellektuaalomandi õigustega seonduvas 
võiks usaldusväärse teavitaja staatuse anda 
tööstusharu organisatsioonidele, 
juriidilistele isikutele ja õiguste omajate 
organisatsioonidele ja isikutele, kes on 
tõendanud, et nad vastavad kohaldatavatele 
tingimustele. Käesoleva määruse sätteid 
usaldusväärsete teavitajate kohta ei tuleks 
tõlgendada nii, nagu need takistaksid 
digiplatvormidel käsitleda sarnaselt teateid, 
mille on esitanud üksused või isikud, 
kellele ei ole käesoleva määruse alusel 
antud usaldusväärse teavitaja staatust, või 
teha muul viisil koostööd teiste üksustega 
kooskõlas kohaldatava õigusega, 
sealhulgas käesoleva määrusega ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2016/79443.

_________________ _________________
43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 
2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis 
käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö 
Ametit (Europol) ning millega asendatakse 
ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 
2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 
2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 
2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 
53).

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 
2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis 
käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö 
Ametit (Europol) ning millega asendatakse 
ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 
2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 
2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 
2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 
53).

Or. en

Selgitus

Õiguste omajatel peaks olema võimalik esitada kaebusi ilma usaldusväärse teavitaja poole 
pöördumata.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 106 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(106a) Digiturgude nn tähelepanu otsiv 
profileeriv ärimudel, kus algoritmid 
prioriseerivad vastuolulist sisu ning 
seeläbi aitavad kaasa selle levikule 
internetis, õõnestab tarbijate usaldust 
digiturgude vastu. Seetõttu tuleks 
käesoleva määrusega selline tava lõpetada 
ja anda kasutajatele suurem kontroll 
järjestuse esitamise viisi üle,

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. Kui internetipõhised 
kauplemiskohad ja netipoed on eelnevalt 
eemaldanud, kustutanud või takistanud 
juurdepääsu ebaseaduslikele kaupadele ja 
teenustele, võtavad nad kõik mõistlikud ja 
proportsionaalsed meetmed, et see 
ebaseaduslik sisu või sarnane sisu 
blokeerida, desaktiveerida või jäädavalt 
eemaldada.

Or. en

Selgitus

ECHA hiljutine uuring näitab, et 95 % internetipõhistes kauplemiskohtades müüdavatest 
toodetest ei vasta Euroopa standarditele. Seepärast on oluline tarbijaid nende ohtude eest 
kaitsta. https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-
8_en.pdf/ccf2c453-da0e-c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475


