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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Kuigi põhimõtteliselt tuleks austada 
vahendusteenuste osutajate 
lepinguvabaduse õigust, on läbipaistvuse, 
teenusesaajate kaitse ning ebaõiglaste või 
meelevaldsete tulemuste vältimise huvides 
asjakohane kehtestada nende 
teenuseosutajate teenusetingimuste sisu, 
kohaldamise ja jõustamise suhtes teatavad 
nõuded.

(38) Kuigi üldjuhul tuleks austada 
vahendusteenuste osutajate 
lepinguvabaduse õigust, on põhiõiguste, 
eelkõige väljendus- ja teabevabaduse 
kaitse, läbipaistvuse, teenusesaajate kaitse 
ning diskrimineerivate, ebaõiglaste ja 
meelevaldsete tulemuste vältimise huvides 
asjakohane kehtestada nende 
teenuseosutajate teenusetingimuste sisu, 
kohaldamise ja jõustamise suhtes teatavad 
nõuded. Teenusetingimustega ei piirata 
mingil viisil sõnavabadust, avalikku 
arutelu ega teatavate kasutajate täielikku 
juurdepääsu teenusele nende 
veendumuste alusel, välja arvatud juhul, 
kui teave on teenuse ettenähtud 
otstarbega vastuolus. Kui väga suured 
digiplatvormid võimaldavad oma teenuste 
üle avalikku arutelu pidada, ei tohiks nad 
piirata juurdepääsu avalikku huvi 
pakkuvatelt juriidilistelt 
organisatsioonidelt, nt erakondadelt ja 
mittetulundusühingutelt, saadud teabele, 
võttes neilt oma teenustele juurdepääsu. 
Sellisel juhul ei tohi konkreetse 
ebaseadusliku veebisisu eemaldamise 
tõttu otsustada, et teenusesaaja konto 
kasutamine peatatakse või lõpetatakse. 
Eelkõige tuleb tagada, et 
teenusetingimused oleksid koostatud 
selges ja ühemõttelises sõnastuses, mis on 
kooskõlas kohaldatava liidu ja riigisisese 
õigusega. Teenusetingimused peaksid 
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sisaldama teavet kõigi põhimõtete, 
menetluste, meetmete ja vahendite kohta, 
mida sisu modereerimisel kasutatakse, 
sealhulgas algoritmiline otsuste tegemine, 
inimkontroll, ning teenuse kasutamise 
lõpetamise õiguse kohta. 
Vahendusteenuste osutajad peaksid 
teenusesaajatele esitama ka 
teenusetingimuste peamistest 
elementidest, sealhulgas kasutatavatest 
õiguskaitsevahenditest, kergesti loetava 
lühikokkuvõtte, kasutades võimaluse 
korral graafilisi elemente, näiteks ikoone.

Or. en

Selgitus

When a platform has a certain relevance for public communication, which it is especially true 
for a very large social networking services, it should not be an exclusively internal decision 
which content can be blocked and which not. Content that can be legally distributed offline 
should also be allowed online. In this context recent case of removal of parliamentary group 
profiles from social media by administrators of private international platforms goes against 
fundamental civil liberties and cannot be accepted. Any legal political party and non-profit 
organization acting in public interest in Europe should be able to use social media platforms 
on equal terms.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ha) „internetipõhine 
sotsiaalvõrguteenus“ – platvorm, mis 
võimaldab lõppkasutajatel vastastikku 
ühendust pidada, sisu jagada ja avastada 
ning suhelda mitme seadme kaudu, 
eelkõige vestluste, postituste, videote ja 
soovituste vahendusel;

Or. en

Selgitus

Et ettepanek oleks sidus ja et väga suurtele digiplatvormidele kehtiksid proportsionaalsed 
reeglid, tuleb kehtestada internetipõhise sotsiaalvõrguteenuse määratlus. Vastasel juhul tekib 
oht, et parlament jätab tähelepanuta kõige suuremad probleemid, mida sellised platvormid 
üldsusele ja üksikkasutajatele tekitavad. Kavandatud määratlus on kooskõlas seisukohaga, 
mille parlament esitas digiturgude õigusakti kohta ja mille kohaselt tagatakse sidusrühmadele 
suurem õiguskindlus ja prognoositavus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Internetipõhiste 
sotsiaalvõrguteenuste osutajad, keda 
käsitatakse vastavalt artiklile 25 väga 
suurte digiplatvormidena, nimetavad selle 
liikmesriigi digiteenuste koordinaatori 
nõudmisel, kus teenusepakkuja oma 
teenuseid osutab, selles liikmesriigis oma 
õigusliku esindaja.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Erandkorras on liikmesriigil 
pädevus käesoleva määrusega 
teenuseosutajale kehtestatud kohustuste 
täitmise järelevalves ja tagamisel riiklike 
pädevate asutuste poolt, kui 
teenuseosutaja on artikli 25 kohaselt väga 
suure digiplatvormina käsitatav 
veebipõhise sotsiaalvõrguteenuse osutaja 
ja pakub selles liikmesriigis kasutajatele 
teenuseid.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenusesaajatel on õigus esitada 
vahendusteenuste osutajate vastu käesoleva 
määruse väidetavat rikkumist käsitlev 
kaebus selle liikmesriigi digiteenuste 
koordinaatorile, kus on teenusesaaja elu- 
või tegevuskoht. Digiteenuste koordinaator 
hindab kaebust ja edastab selle vajaduse 
korral tegevuskohajärgsele digiteenuste 
koordinaatorile. Kui kaebuse menetlemise 
eest vastutab liikmesriigi muu pädev 
asutus, edastab kaebuse saanud 
digiteenuste koordinaator selle kõnealusele 
muule asutusele.

Teenusesaajatel on õigus esitada 
vahendusteenuste osutajate vastu käesoleva 
määruse väidetavat rikkumist käsitlev 
kaebus selle liikmesriigi digiteenuste 
koordinaatorile, kus on teenusesaaja elu- 
või tegevuskoht. Niisuguse menetluse 
käigus on mõlemal poolel õigus avaldada 
arvamust ja saada menetluse seisu kohta 
asjakohast teavet. Digiteenuste 
koordinaator hindab kaebust ja edastab 
selle põhjendamatu viivituseta vajaduse 
korral tegevuskohajärgsele digiteenuste 
koordinaatorile. Kaebuse kohta antud 
hinnangut võib täiendada teenusesaaja 
elu- või tegevuskoha liikmesriigi 
digiteenuste koordinaatori arvamusega 
selle kohta, kuidas tuleks küsimus 
lahendada, võttes arvesse asjaomase 
liikmesriigi õigust ja sotsiaal-kultuurilist 
konteksti. Kui kaebuse menetlemise eest 
vastutab liikmesriigi muu pädev asutus, 
edastab kaebuse saanud digiteenuste 
koordinaator selle põhjendamatu 
viivituseta kõnealusele muule asutusele.

Or. en


