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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Mis puudutab üldisi kohustusi, siis 
ei tohiks vahendusteenuste osutajate suhtes 
kohaldada jälgimiskohustust. See keeld ei 
kehti erijuhtudel kohaldatavate 
jälgimiskohustuste kohta ega mõjuta 
siseriiklike õigusaktidega kooskõlas 
antavaid riiklike asutuste korraldusi, mis 
antakse vastavalt käesolevas määruses 
kehtestatud tingimustele. Ühtki käesoleva 
määruse sätet ei tohiks tõlgendada nii, nagu 
see kehtestaks teenuseosutajatele üldise 
jälgimise või aktiivse andmekogumise 
kohustuse või üldise kohustuse võtta 
ebaseadusliku sisu vastaseid 
ennetusmeetmeid.

(28) Mis puudutab üldisi kohustusi, siis 
ei tohiks vahendusteenuste osutajate suhtes 
kohaldada jälgimiskohustust. See keeld ei 
kehti erijuhtudel kohaldatavate 
jälgimiskohustuste kohta ega mõjuta 
siseriiklike õigusaktidega kooskõlas 
antavaid riiklike asutuste korraldusi, mis 
antakse vastavalt käesolevas määruses 
kehtestatud tingimustele. Ühtki käesoleva 
määruse sätet ei tohiks tõlgendada nii, nagu 
see kehtestaks teenuseosutajatele üldise 
jälgimise või aktiivse andmekogumise 
kohustuse või üldise kohustuse võtta 
ebaseadusliku sisu vastaseid 
ennetusmeetmeid. Kooskõlas võimalikult 
väheste andmete kogumise põhimõttega ja 
selleks, et hoida ära isikuandmete loata 
avalikustamine, identiteedivargus ja 
isikuandmete muul moel kuritarvitamine, 
peaks teenusesaajatel olema õigus, kui see 
on mõistlikke pingutusi tehes võimalik, 
teenuseid kasutada ja nende eest tasuda 
anonüümselt. Seda tuleks kohaldada, 
ilma et see piiraks isikuandmete kaitset 
käsitlevates liidu õigusaktides sätestatud 
kohustusi. Teenuseosutajad saavad 
võimaldada oma teenuste anonüümset 
kasutamist, hoidudes kogumast 
isikuandmeid teenusesaaja ja tema 
veebitegevuse kohta ning mitte takistades 
teenusesaajaid kasutamast teenusele 
juurdepääsuks anonüümseid võrke. 
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Anonüümseid makseid võib teha näiteks 
sularahas, sularaha eest ostetud 
vautšeritega või eelnevalt lunastatud 
maksevahenditega. 
(Tehniline märkus: LIBE-komisjon teeb 
ettepaneku liita ettepanek IMCO-komisjoni 
muudatusettepanekuga 25.)

Or. en

Selgitus

Põhjendus LIBE-komisjoni muudatusettepaneku 520 selgitamiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Selliste ebaseadusliku veebisisu 
vastaste meetmete võtmise korralduste 
territoriaalne kohaldamisala tuleks selgelt 
kindlaks määrata korralduse väljaandmist 
võimaldava kohaldatava liidu või 
liikmesriigi õiguse alusel ning see ei tohiks 
minna kaugemale sellest, mis on rangelt 
vajalik määruse eesmärkide saavutamiseks. 
Sellega seoses peaks korralduse teinud 
siseriiklik õigus- või haldusasutus leidma 
tasakaalu, kõrvutades seda, mida 
korraldusega püütakse saavutada (võttes 
arvesse korralduse tegemist võimaldavat 
õiguslikku alust), kõigi selliste kolmandate 
isikute õiguste ja õigustatud huvidega, 
keda korraldus võib mõjutada, eelkõige 
nende hartast tulenevate põhiõigustega. 
Kui kindlale teabele viitaval korraldusel 
võib olla mõju väljaspool asjaomase 
asutuse liikmesriigi territooriumi, peaks 
asutus ka hindama, kas kõnealune teave 
võib endast kujutada ebaseaduslikku sisu 
teistes asjaomastes liikmesriikides, ning 
(kus asjakohane) võtma arvesse 
asjakohaseid liidu õiguse või 
rahvusvahelise õiguse norme ja 
rahvusvahelise viisakuse põhimõtteid.

(31) Selliste ebaseadusliku veebisisu 
vastaste meetmete võtmise korralduste 
territoriaalne kohaldamisala tuleks selgelt 
kindlaks määrata korralduse väljaandmist 
võimaldava kohaldatava liidu või 
liikmesriigi õiguse alusel ning see ei tohiks 
minna kaugemale sellest, mis on rangelt 
vajalik määruse eesmärkide saavutamiseks. 
Sellega seoses peaks korralduse teinud 
siseriiklik õigus- või haldusasutus leidma 
tasakaalu, kõrvutades seda, mida 
korraldusega püütakse saavutada (võttes 
arvesse korralduse tegemist võimaldavat 
õiguslikku alust), kõigi selliste kolmandate 
isikute õiguste ja õigustatud huvidega, 
keda korraldus võib mõjutada, eelkõige 
nende hartast tulenevate põhiõigustega. 
Kui kindlale teabele viitaval korraldusel 
võib olla mõju väljaspool asjaomase 
asutuse liikmesriigi territooriumi, peaks 
asutus ka hindama, kas kõnealune teave 
võib endast kujutada ebaseaduslikku sisu 
teistes asjaomastes liikmesriikides, ning 
(kus asjakohane) võtma arvesse 
asjakohaseid liidu õiguse või 
rahvusvahelise õiguse norme ja 
rahvusvahelise viisakuse põhimõtteid. 
Vahendusteenuste osutajatelt ei tohiks 
õiguslikult nõuda nende 
tegevuskohajärgses riigis seaduslikuks 
loetava sisu eemaldamist. Pädevatel 
asutustel peaks olema võimalik nõuda 
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väljaspool liitu seaduslikult avaldatud sisu 
blokeerimist ainult sellise liikmesriigi 
territooriumil, kus kõnealused pädevad 
asutused asuvad. See ei tohiks piirata 
teenuseosutajate õigust hinnata 
konkreetse sisu vastavust oma 
tingimustele ja seejärel nõuetele 
mittevastav sisu kõrvaldada, isegi kui see 
sisu on nende tegevuskohajärgses riigis 
seaduslik.

Or. en

Selgitus

Põhjendus LIBE-komisjoni muudatusettepanekute 527–529 selgitamiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Et luua õiguskindlus ja mitte 
pärssida vahendusteenuste osutajate 
võimalikku vabatahtlikku tegevust, mille 
eesmärk on avastada ja tuvastada 
ebaseaduslikku sisu ning tõkestada selle 
levikut, tuleks täpsustada, et selline 
vabatahtlik tegevus ei välista käesoleva 
määrusega ette nähtud vastutusest 
vabastamist, kui selline tegevus toimub 
heas usus ja hoolsuspõhimõtteid järgides. 
Lisaks on oluline märkida, et ainuüksi 
asjaolu, et kõnealused teenuseosutajad 
võtavad heas usus meetmeid, et täita liidu 
õiguse nõudeid, sealhulgas käesolevas 
määruses sätestatud nõudeid, mis on seotud 
nende teenusetingimuste rakendamisega, ei 
tohiks vastutusest vabastamise võimalust 
välistada. Seega ei tuleks konkreetse 
teenuseosutaja selliseid võimalikke 
tegevusi ega meetmeid arvesse võtta, kui 
otsustatakse, kas teenuseosutaja võib 
tugineda vastutusest vabastamise sättele, 
eelkõige seoses sellega, kas teenuseosutaja 
osutab oma teenust neutraalselt ja võib 
seega jääda asjaomase sätte 
kohaldamisalasse, ilma et kirjeldatud 
õigusnorm tähendaks, et teenuseosutaja 
saab tingimata sellele tugineda.

(25) Et luua õiguskindlus ja mitte 
pärssida vahendusteenuste osutajate 
võimalikku vabatahtlikku tegevust, mille 
eesmärk on avastada ja tuvastada 
ebaseaduslikku sisu ning tõkestada selle 
levikut, tuleks täpsustada, et selline 
vabatahtlik tegevus ei välista käesoleva 
määrusega ette nähtud vastutusest 
vabastamist, kui selline tegevus toimub 
heas usus ja hoolsuspõhimõtteid järgides. 
Automatiseeritud vahendid ei suuda 
praegu konkreetses kontekstis 
ebaseaduslikku sisu seaduslikust eristada 
ja seetõttu blokeerivad need korrapäraselt 
ülemäära palju seaduslikku sisu. 
Automaatsete teadete läbivaatamine 
teenuseosutajate või nende töövõtjate 
poolt ei lahenda seda probleemi täielikult, 
eriti kui see tellitakse eraettevõtete 
töötajatelt, kellel puudub piisav 
sõltumatus, kvalifikatsioon ja 
aruandekohustus. Automatiseeritud 
vahenditel või üleslaaditava sisu 
filtreerimisel põhinevad 
eelkontrollimeetmed peaksid olema 
erandkorras lubatud juhul, kui 
automatiseeritud otsus piirdub 
usaldusväärselt teabega, mis on varem 
liigitatud ilmselgelt ebaseaduslikuks, 
olenemata selle kontekstist, saaja 
identiteedist ja tahtest. Lubada tuleks 
automaatsete sisusõnumite, näiteks 
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rämpsposti filtreerimist. Lisaks on oluline 
märkida, et ainuüksi asjaolu, et kõnealused 
teenuseosutajad võtavad heas usus 
meetmeid, et täita liidu õiguse nõudeid, 
sealhulgas käesolevas määruses sätestatud 
nõudeid, mis on seotud nende 
teenusetingimuste rakendamisega, ei tohiks 
vastutusest vabastamise võimalust 
välistada. Seega ei tuleks konkreetse 
teenuseosutaja selliseid võimalikke 
tegevusi ega meetmeid arvesse võtta, kui 
otsustatakse, kas teenuseosutaja võib 
tugineda vastutusest vabastamise sättele, 
eelkõige seoses sellega, kas teenuseosutaja 
osutab oma teenust neutraalselt ja võib 
seega jääda asjaomase sätte 
kohaldamisalasse, ilma et kirjeldatud 
õigusnorm tähendaks, et teenuseosutaja 
saab tingimata sellele tugineda.

(Tehniline märkus: tehniline märkus: 
LIBE-komisjon teeb ettepaneku liita 
ettepanek IMCO-komisjoni 
muudatusettepanekuga 21.)

Or. en

Selgitus

Põhjendus LIBE-komisjoni muudatusettepaneku 540 selgitamiseks.


