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LÜHISELGITUS

Komisjon avaldas 12. septembril 2018 ettepaneku terroristliku veebisisu levitamise 
tõkestamiseks selge ja ühtlustatud õigusraamistiku loomise teel, et takistada 
veebimajutusteenuste väärkasutamist.

Arvamuse koostaja võtab teadmiseks, et selle ettepaneku eesmärk on täpsustada 
veebimajutusteenuse pakkujate õiguslikke kohustusi ja sellega sätestatakse, et nad peavad 
võtma kõiki asjakohaseid, mõistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, et tagada nende 
teenuste turvalisus ning tuvastada ja eemaldada kiiresti ja tõhusalt terroristlik veebisisu. 

Arvamuse koostaja tunneb muret komisjoni lähenemisviisi mitme aspekti pärast, eelkõige 
seoses põhiõiguste (nagu väljendusvabadus, juurdepääs teabele ja meedia mitmekesisus) 
austamise määraga. Praegusel kujul tekitab ettepanek ka mitmeid õiguslikke probleeme 
seoses teiste kehtivate õigusnormidega, eelkõige ei ole see vastavuses direktiiviga 
2000/31/EÜ1 ja direktiiviga (EL) 2018/18082. 

Arvamuse koostaja peab oluliseks, et väljapakutud määrus ei seaks ohtu põhiõigusi ega ELi 
olemasolevat õigusraamistikku ega piiraks nende kohaldamist. Kõnesolevate probleemide 
lahendamiseks soovitab arvamuse koostaja teha mitmed muudatused, mille eesmärk on 
kõnealuseid küsimusi õiguslikult täpsustada.

Arvamuse projekti põhipunktid on järgmised.

i) Mõisted (artikkel 2)

– Veebimajutusteenuse pakkujad

Väljapakutud veebimajutusteenuse pakkujate määratlus on liiga lai ja õiguslikult ebaselge 
ning võib tahtmatult hõlmata märkimisväärset hulka teenusepakkujaid, kes ei peaks kõnealuse 
määruse rakendamisalasse jääma. Arvamuse koostaja soovitab seda määratlust kitsendada, et 
see hõlmaks üksnes selliseid veebimajutusteenuse pakkujaid, kes võimaldavad nende 
kasutajatel oma sisu üldsusele kättesaadavaks muuta.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) 
(EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

2Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/1808, millega muudetakse 
direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja 
haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv), et võtta arvesse muutuvat 
turuolukorda, (ELT L 303, 28.11.2018, lk 69).
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– Terroristlik sisu

Terroristliku sisu väljapakutud määratlust tuleks samuti täiendavalt täpsustada. Arvamuse 
koostaja soovitab viia kavandatava määratluse kooskõlla direktiiviga (EL) 2017/541 ning 
välistada sõnaselgelt igasugune materjal, mida kasutatakse hariduslikul, ajakirjanduslikul või 
teadustöö eesmärgil. 

ii) Eemaldamiskorraldused (artikkel 4)

– Pädevad asutused

Lõikes 1 sätestatakse, et pädeval asutusel on õigus teha otsus, millega kohustatakse 
veebimajutusteenuse pakkujat eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu 
sellele. Arvamuse koostaja on seisukohal, et selliste otsuste langetamise õigus peaks olema 
ainult õigusasutustel, kellel on piisavad ekspertteadmised kehtiva eemaldamiskorralduse 
väljastamiseks. 

– Eemaldamiskorralduste täitmise tähtaeg

Lõikes 2 sätestatakse, et veebimajutusteenuse pakkujad peavad eemaldama terroristliku sisu 
või blokeerima juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse 
kättesaamist. Kuigi teenusepakkujad peaksid terroristliku sisu eemaldamiseks või sellele 
juurdepääsu blokeerimiseks tegutsema võimalikult kiiresti, tundub üks tund 
eemaldamiskorralduse täitmiseks liiga lühike aeg. Enamikul teenusepakkujatest, eelkõige 
VKEdel, ei ole piisavalt ressursse, et seda nimetatud tähtaja jooksul teha. Niivõrd lühike 
tähtaeg ja korralduse täitmata jätmise eest artiklis 18 teenusepakkujatele ette nähtud tõsised 
karistused viitavad ka sellele, et eemaldamiskorralduse saanud pooltel puuduks praktikas 
õigus või võimalus korraldust kahtluse alla seada. See võib viia kuritarvitusteni ega kaitse 
piisavalt põhiõigusi. Samuti tuleks märkida, et mõnede video- või helifailide pikkus võib olla 
üle tunni.

Seega on eemaldamiskorralduste täitmiseks vaja piisavalt aega. „Üks tund“ tuleks asendada 
tekstiga „ilma põhjendamatu viivituseta“, mis võimaldaks teenusepakkujatel tegeleda 
eemaldamiskorraldustega tasakaalustatud ja asjakohasel viisil. 

– Erandid 

Lõigetes 7 ja 8 nähakse ette võimalikud erandid teenusepakkujate kohustusele täita 
eemaldamiskorraldust vääramatu jõu, objektiivse võimatuse, selgete vigade või piisava teabe 
puudumise korral. Arvamuse koostaja on seisukohal, et need erandid on liiga piiratud ning 
soovitab seetõttu lisada erandeid, mis on seotud tehniliste või toimimisega seotud põhjustega. 

iii) Ennetavad meetmed (artikkel 6)

Artiklis 6 sätestatakse, et veebimajutusteenuse pakkujad peavad vajaduse korral võtma 
ennetavaid meetmeid, et kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu levitamise eest. Samuti 
nõutakse, et nad saadaksid aruande konkreetsete ennetavate meetmete kohta, mida nad on 
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võtnud, et tõkestada juba eelnevalt eemaldatud või blokeeritud terroristliku sisu uuesti 
üleslaadimist.
 
Arvamuse koostaja peab seda artiklit väga problemaatiliseks, kuna sellega kaasneks 
veebimajutusteenuse pakkujate jaoks üldise jälgimiskohustuse kehtestamine, mis oleks 
vastuolus direktiivi 2000/31/EÜ artikliga 15.

Kuigi Euroopa Komisjon soovib minna sellest probleemist mööda, pakkudes mõningast 
õiguslikku kindlustunnet põhjenduses 19, milles märgitakse, et „põhimõtteliselt ei tohiks 
ennetavad meetmed viia selleni, et kehtestatakse üldine jälgimiskohustus“, on see selgelt 
ebapiisav tagamaks, et üldist jälgimiskohustust ei kehtestata. Vastupidi, komisjon väidab, et 
võttes arvesse „terroristliku sisu levitamisega seonduvat eriti suurt ohtu“, võidakse 
liikmesriikidel lubada „sellest põhimõttest ELi raamistikus erandkorras kõrvale kalduda“. 
See põhjustaks olulise nihke olemasolevas õiguslikus lähenemisviisis veebimajutusteenuste 
pakkujate kohustustele ja nende vastutusele ning mõjutaks tugevalt põhiõigusi.

Lisaks tekitab artikkel 6 teatavaid probleeme seoses direktiiviga (EL) 2018/1808. 
Videojagamisplatvormi teenuse osutajad, kes jäävad kavandatava määruse kohaldamisalasse, 
peaksid võtma ennetavaid meetmeid. Direktiivi artikli 28b lõikes 1 nõutakse, et 
videojagamisplatvormi teenuse osutajad „võtaksid asjakohaseid meetmeid, et kaitsta üldsust 
saadete (...) eest, mille sisu levitamine kujutab endast liidu õiguse kohaselt kuriteo 
toimepanemist, nimelt direktiivi (EL) 2017/541 artiklis 5 sätestatud avalikku üleskutset panna 
toime terroriakt“. Samuti sätestatakse selgelt, et selliste meetmetega „ei kaasne 
eelkontrollimeetmeid ega sisu filtreerimist üleslaadimisel, mis ei ole vastavuses direktiivi 
2000/31/EÜ artikliga 15“. Seega näivad ennetavad meetmed olevat vastuolus 
eelkontrollimeetmete ja üleslaaditava sisu filtreerimise keeluga, mis on sätestatud 
audiovisuaalmeedia teenuste direktiivis.

Sellega seoses teeb arvamuse koostaja ettepaneku artikkel 6 välja jätta, võttes arvesse määruse 
ettepaneku õiguslikke vastuolusid direktiiviga 2000/31/EÜ ja direktiiviga (EL) 2018/1808.

iv) Karistused

Artiklis 18 nähakse ette mitmed karistused, mida kohaldatakse, kui veebimajutusteenuse 
pakkujad rikuvad käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi. Kui veebimajutusteenuse 
pakkujad ei täida süstemaatiliselt eemaldamiskorraldusi, on neile ette nähtud tõsised rahalised 
karistused. Arvamuse koostaja on seisukohal, et liikmesriigid peaksid kehtestama karistused 
riiklikul tasandil proportsionaalsel ja praktilisel viisil. Samuti peaksid nad otsustama, kas 
kohaldada veebimajutusteenuse pakkujate suhtes rahalisi karistusi. Seetõttu teeb arvamuse 
koostaja ettepaneku komisjoni pakutud rahalised karistused välja jätta, ühelt poolt selleks, et 
mitte koormata liigselt väikeseid teenusepakkujaid, kes ei suudaks selliseid rahalisi karistusi 
üle elada, ja teiselt poolt selleks, et mitte tekitada olukorda, kus ettevõtted võivad sisu 
ülemääraselt blokeerida ja eemaldada, et kaitsta end võimalike rahaliste karistuste vastu.

Lisaks nendele põhipunktidele esitab arvamuse koostaja mitu muudatusettepanekut, et 
täpsustada erinevaid õiguslikke küsimusi seoses põhiõiguste austamisega, 
õiguskaitsemehhanismidega ja kaebeõigusega. 



PE632.087v02-00 6/48 AD\1176249ET.docx

ET

Lõpetuseks soovib arvamuse koostaja korrata üle mõned terrorismi ja vägivaldse 
äärmusluseni viiva radikaliseerumise ennetamise põhimõtted, mis lähevad palju kaugemale 
meetmetest, mida liit saab võtta terroristliku veebisisu levitamise tõkestamiseks. 
Meediapädevuse ja digikirjaoskuse olulisust igas vanuses kodanike jaoks ei saa alahinnata. 
Seoses sellega on üks peamisi meetmeid, mida liit radikaliseerumise vältimiseks võtta saab, 
tagada poliitikavaldkondade sidusus ja proovida arendada tihedamat koostööd 
kodanikuühiskonna ja veebiteenuste pakkujatega, et tegeleda internetis esinevate 
väljakutsetega. Tuleb teha rohkem jõupingutusi, et julgustada noori internetis leiduvatesse 
äärmuslikesse sõnumitesse kriitiliselt suhtuma. Äärmiselt olulised on head tavad ja 
teadusuuringud seoses meediapädevuse lisamisega formaalsesse haridusse ja koolitusse ning 
mitteformaalsesse ja informaalsesse õppesse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
1 jaotis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

terroristliku veebisisu levitamise 
tõkestamise kohta

(ei puuduta eestikeelset tõlget)

Euroopa Komisjoni panus juhtide 
kohtumisse,

Euroopa Komisjoni panus juhtide 
kohtumisse,

mis toimub Salzburgis 19.–20. septembril 
2018

mis toimub Salzburgis 19.–20. septembril 
2018

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 

1) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada veebimajutusteenuste 
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terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu 
sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist 
tuleks parandada järgmiste meetmetega: 
suurema õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja 
teabevabaduse kaitsemeetmete 
tugevdamine.

terrorismiotstarbelise kuritarvitamise 
tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu 
sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas ning pakkuda välja praktiline 
vahend selliste nähtustega võitlemiseks ja 
kodanikele vabaduse ja turvalisuse 
tagamiseks. Digitaalse ühtse turu toimimist 
tuleks parandada järgmiste meetmetega: 
suurema õiguskindluse tagamine 
veebimajutusteenuse pakkujatele, 
kasutajate usalduse suurendamine 
võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja 
teabevabaduse ning eraelu puutumatuse 
ja isikuandmete kaitse, samuti 
ajakirjandusvabaduse ja meedia 
mitmekesisuse kaitsemeetmete 
tugevdamine.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Terroristlik sisu on osa laiemast 
ebaseadusliku veebisisu probleemist, mis 
hõlmab ka muid sisuvorme, nagu laste 
seksuaalne ärakasutamine, ebaseaduslik 
kaubandustegevus ja intellektuaalomandi 
õiguse rikkumised. Ebaseaduslikku sisu 
edastavad sageli terroristlikud ja muud 
kuritegelikud organisatsioonid rahapesu 
eesmärgil ja oma tegevuse rahastamiseks 
stardiraha saamiseks. See probleem 
nõuab seadusandlike, muude kui 
seadusandlike ja vabatahtlike meetmete 
kombineerimist ametiasutuste ja 
teenusepakkujate koostöös, austades 
täielikult põhiõigusi. Kuigi ebaseadusliku 
sisu ohtu on leevendanud edukad 
algatused, nagu sektori eestvedamisel 
koostatud tegevusjuhend võitluseks 
internetis leviva vihakõne vastu ja 
ülemaailmne liit WEePROTECT Global 
Alliance, mille eesmärk on teha lõpp laste 
seksuaalsele kuritarvitamisele internetis, 
tuleb ebaseadusliku sisu eemaldamiseks 
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luua riiklike reguleerivate asutuste 
piiriülese koostöö õigusraamistik.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Internetis aktiivselt tegutsevad 
veebimajutusteenuse pakkujad mängivad 
digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad 
omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud 
ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja 
teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja 
vastuvõttu, andes seega olulise panuse 
innovatsiooni, majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse liidus. Paraku 
kuritarvitavad kolmandad isikud teatavatel 
juhtudel nende teenuseid, et panna 
internetis toime ebaseaduslikke tegusid. 
Eriti murelikuks teeb see, kui 
veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid 
kuritarvitavad terroristlikud rühmitused ja 
nende toetajad, kes levitavad terroristlikku 
veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, 
inimeste radikaliseerimiseks ja 
värbamiseks ning terroristliku tegevuse 
juhtimiseks ja hõlbustamiseks.

2) Internetis aktiivselt tegutsevad 
veebimajutusteenuse pakkujad mängivad 
digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad 
omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud 
ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja 
teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja 
vastuvõttu, andes seega olulise panuse 
innovatsiooni, majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse liidus. Paraku 
kuritarvitavad kolmandad isikud teatavatel 
juhtudel nende teenuseid, et panna 
internetis toime ebaseaduslikke tegusid, 
mis on liidu õiguse kohaselt käsitatavad 
kuriteona. Eriti murelikuks teeb see, kui 
veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid 
kuritarvitavad terroristlikud rühmitused ja 
nende toetajad, kes levitavad terroristlikku 
veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, 
inimeste radikaliseerimiseks ja 
värbamiseks ning terroristliku tegevuse 
juhtimiseks ja hõlbustamiseks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Terroristlikul veebisisul on tõsised 
negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, 
kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist 
sisu majutavate internetipõhiste teenuste 
osutajate jaoks, sest see õõnestab nende 
kasutajate usaldust ja kahjustab nende 

3) Kuigi see ei ole ainus tegur, on 
ilmnenud, et terroristlik veebisisu kannab 
peamist rolli nende isikute 
radikaliseerumisel, kes on pannud toime 
terroriakte nii liidus kui ka sellest 
väljaspool, millel on väga tõsised 
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ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste 
teenuste osutajate keskset rolli ja nende 
osutatavate teenustega seotud 
tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, on 
neil teatav ühiskondlik kohustus kaitsta 
oma teenuseid terroristidepoolse 
kuritarvitamise eest ning aidata võidelda 
terroristliku sisu vastu, mida levitatakse 
nende teenuseid kasutades.

negatiivsed tagajärjed kodanike ja laiema 
ühiskonna jaoks, aga ka internetipõhiste 
teenuste osutajate jaoks, kes võimaldavad 
sellise sisu kasutamist, sest see õõnestab 
teenuse kasutajate usaldust ja kahjustab 
nende ärimudeleid. Arvestades seega 
internetipõhiste teenuste osutajate keskset 
rolli ja nende osutatavate teenustega seotud 
kutsealaseid oskusi ning tehnoloogilisi 
vahendeid, võttes samas arvesse 
põhivabaduste, nagu väljendus- ja teabele 
juurdepääsu vabadus, alalhoidmise 
olulisust, on neil teatav ühiskondlik 
kohustus kaitsta oma teenuseid 
terroristidepoolse kuritarvitamise eest ning 
aidata võidelda terroristliku sisu vastu, 
mida levitatakse nende teenuseid 
kasutades.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liidu tasandil alustati võitlust 
terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal 
liikmesriikide ja veebimajutusteenuse 
pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku 
alusel, kuid nüüd tuleks seda täiendada 
selge õigusraamistikuga, et veelgi 
vähendada juurdepääsu terroristlikule 
veebisisule ja leida sellele kiirelt arenevale 
probleemile otstarbekad lahendused. 
Nimetatud õigusraamistik tugineb 
vabatahtlikule tööle, mida komisjon on 
toetanud oma soovituses (EL) 2018/3347, 
ning see on vastus Euroopa Parlamendi 
üleskutsetele kasutada võitluses 
ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu vastu 
jõulisemaid meetmeid ja parandada 
terroriaktidele õhutava sisu automaatset 
avastamist ja eemaldamist.

4) Liidu tasandil alustati võitlust 
terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal 
liikmesriikide ja veebimajutusteenuse 
pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku 
alusel. Kahjuks on koostöö osutunud selle 
nähtuse vastu võitlemisel ebapiisavaks. 
Seepärast tuleb ELi õigusraamistikku 
täiendada selge õigusraamistikuga, et 
veelgi vähendada juurdepääsu 
terroristlikule veebisisule ja leida sellele 
kiirelt arenevale probleemile otstarbekad 
lahendused. Nimetatud õigusraamistik 
tugineb vabatahtlikule tööle, mida 
komisjon on toetanud oma soovituses (EL) 
2018/3347, ning see on vastus Euroopa 
Parlamendi üleskutsetele kasutada 
võitluses ebaseadusliku ja kahjuliku 
infosisu vastu jõulisemaid meetmeid ja 
parandada terroriaktidele õhutava sisu 
automaatset avastamist ja eemaldamist.

_________________ _________________
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7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus 
(EL) 2018/334 meetmete kohta, millega 
tulemuslikult võidelda ebaseadusliku 
veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 
50).

7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus 
(EL) 2018/334 meetmete kohta, millega 
tulemuslikult võidelda ebaseadusliku 
veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 
50).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse kohaldamine ei 
tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ8 
artikli 14 kohaldamist. Ennekõike ei tohiks 
ükski meede, sealhulgas ennetusmeede, 
mille veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
kooskõlas käesoleva määrusega, takistada 
kõnealust teenusepakkujat kasutamast 
nimetatud artikli kohast vastutusest 
vabastamise erandit. Käesolev määrus ei 
mõjuta liikmesriikide ametiasutuste ja 
kohtute õigust teha veebimajutusteenuse 
pakkuja vastutus kindlaks konkreetsetel 
juhtudel, kui direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 
14 sätestatud vastutusest vabastamise 
erandi tingimused ei ole täidetud.

5) Käesoleva määruse kohaldamine ei 
tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ8 
artikli 14 kohaldamist. Ennekõike ei tohiks 
ükski meede, sealhulgas ennetusmeede, 
mille veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
kooskõlas käesoleva määrusega, takistada 
kõnealust teenusepakkujat kasutamast 
nimetatud artikli kohast vastutusest 
vabastamise erandit, arvestades, et artiklis 
14 nõutakse teenusepakkujatelt 
ebaseaduslikust tegevusest või teabest 
teadasaamisel kiiret tegutsemist, et 
eemaldada ebaseaduslik sisu või 
blokeerida juurdepääs sellele. Käesolev 
määrus ei mõjuta liikmesriikide 
ametiasutuste ja kohtute õigust teha 
veebimajutusteenuse pakkuja vastutus 
kindlaks konkreetsetel juhtudel, kui 
direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 sätestatud 
vastutusest vabastamise erandi tingimused 
ei ole täidetud.

_________________ _________________
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Käesolevas määruses sätestatud 
kohustused ei tohiks mõjutada riikide 
ametiasutuste ja kohtute kohustust ja 
õigust võtta kuritegude vastu 
asjakohaseid, mõistlikke ja 
proportsionaalseid meetmeid kooskõlas 
siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määrusega aidatakse 
kaitsta avalikku julgeolekut ning 
kehtestatakse asjakohased ja töökindlad 
kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste 
põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule 
kaitsele, õigust sõnavabadusele, sealhulgas 
õigust saada ja anda teavet, 
ettevõtlusvabadust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad 
asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, 
mis on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui 
oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, 
mis on pluralistliku demokraatliku 
ühiskonna üks põhialuseid ning üks liidu 
alusväärtusi. Meetmed, millega 
sekkutakse sõna- ja teabevabadusse, 
peaksid olema rangelt sihipärased selles 
mõttes, et nende eesmärk peab olema 
tõkestada terroristliku sisu levitamist, kuid 
selle käigus ei tohi kahjustada õigust 
seaduslikult teavet saada ja levitada, võttes 
arvesse veebimajutusteenuse pakkujate 
keskset rolli avalikule arutelule ning 
faktide, arvamuste ja ideede õiguspärasele 

7) Käesoleva määrusega aidatakse 
kaitsta avalikku julgeolekut ning 
kehtestatakse asjakohased ja töökindlad 
kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste 
põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule 
kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa 
arvatud vabadust saada ja anda teavet, 
ettevõtlusvabadust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. 
Käesolevas määruses määratletud 
pädevad asutused ja veebimajutusteenuse 
pakkujad peaksid võtma üksnes selliseid 
meetmeid, mis on demokraatlikus 
ühiskonnas vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui 
oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, 
õigust eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele, mis on pluralistliku 
demokraatliku ühiskonna põhialused ning 
liidu alusväärtused. Käesoleva määruse 
kohaselt võetavad meetmed peaksid olema 
terrorismivastasele võitlusele 
kaasaaitamise eesmärgi täitmiseks 
vajalikud, asjakohased ja 
proportsionaalsed, kuid ei tohi kahjustada 
õigust seaduslikult teavet saada ja levitada, 
võttes arvesse veebimajutusteenuse 
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levitamisele kaasaaitamisel. pakkujate keskset rolli avalikule arutelule 
ning faktide, arvamuste ja ideede 
õiguspärasele levitamisele kaasaaitamisel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 
on selgelt kirjas õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja 
juriidilisel isikul on õigus pöörduda 
liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa 
õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi 
käesoleva määruse kohaselt võetud 
meetmete vastu, mis kahjustavad selle 
isiku õigusi. See õigus hõlmab 
veebimajutusteenuse ja sisuteenuse 
pakkujate jaoks võimalust vaidlustada 
eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi 
kohtus, kelle ametiasutus 
eemaldamiskorralduse tegi.

8) Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 
on selgelt kirjas õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja 
juriidilisel isikul on õigus pöörduda 
liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa 
õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi 
käesoleva määruse kohaselt võetud 
meetmete vastu, mis kahjustavad selle 
isiku õigusi. See õigus hõlmab eeskätt 
veebimajutusteenuse ja sisuteenuse 
pakkujate jaoks võimalust olla 
informeeritud õiguskaitsevahenditest, 
sisuteenuse pakkujate jaoks võimalust 
veebimajutusteenuse pakkuja tehtud 
eemaldamisotsused edasi kaevata ning 
veebimajutusteenuse ja sisuteenuse 
pakkujate jaoks võimalust vaidlustada 
eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi 
kohtus, kelle ametiasutus 
eemaldamiskorralduse tegi, samuti 
veebimajutusteenuste pakkujate jaoks 
võimalust vaidlustada karistuste 
määramise otsus selle liikmesriigi kohtus, 
kus teenusepakkuja asub või kus tal on 
õiguslik esindaja.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 

9) Et oleks selge, milliseid meetmeid 
peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad 
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kui ka pädev asutus terroristliku veebisisu 
levitamise tõkestamiseks võtma, tuleks 
käesolevas määruses ennetavalt määratleda 
terroristlik sisu, lähtudes Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 
2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, 
ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil 
tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks 
sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, 
poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade 
väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste 
üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

kui ka pädevad asutused terroristliku 
veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, 
tuleks käesolevas määruses ennetavalt 
määratleda terroristlik sisu, lähtudes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2017/541 kasutatud terroriakti 
määratlusest. Arvestades, et tegeleda tuleb 
kõige kahjulikuma internetis esineva 
terroristliku propagandaga, peaks 
määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis 
õhutab, julgustab või toetab terroriaktide 
toimepanemist või neile kaasaaitamist, 
annab juhiseid selliste kuritegude 
toimepanekuks või propageerib osalemist 
terrorirühmituse tegevuses. Selline teave 
hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, 
helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad 
asutused või veebimajutusteenuse pakkujad 
analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse 
tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse 
võtma selliseid aspekte nagu väidete laad 
ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja 
tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, 
mis mõjutavad inimeste turvalisust ja 
ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel 
arvesse võtta, on see, kui materjali on 
koostanud ELi terroriorganisatsioonide või 
terroristide nimekirja kuuluv isik, selle 
võib talle omistada või seda levitatakse 
tema nimel. Sisu levitamist hariduslikel, 
ajakirjanduslikel või teaduslikel 
eesmärkidel tuleks ilmselt sellisena 
tuvastada ja piisavalt kaitsta ning mitte 
samastada seda terrorismi õhutamisega, , 
välja arvatud juhul, kui sellise sisu 
avalikustamisel saab seda kasutada 
terroristlikel eesmärkidel. Seega tuleb 
leida sobiv tasakaal sõna- ja 
teabevabaduse ning avaliku julgeoleku 
nõuete vahel. Kõigis ajakirjandusliku sisu 
eemaldamise otsustes tuleks eelkõige 
arvesse võtta ajakirjanike 
eneseregulatsiooni- ja eetikakoodeksit 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artikliga 11. Järjepidevuse huvides 
ei tohiks terroristlikuks sisuks pidada 
radikaalsete, poleemiliste või vastuoluliste 
seisukohtade väljendamist tundlike 
poliitiliste küsimuste üle peetavas avalikus 
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mõttevahetuses.

_________________ _________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 
terrorismivastase võitluse kohta, millega 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu 
otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 
31.3.2017, lk 6).

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning talletatud teave tehakse 
kättesaadavaks kolmandatele isikutele, 
olenemata sellest, kas selline tegevus on 
oma olemuselt puhtalt tehniline, 
automaatne või passiivne. Selliste 
infoühiskonna teenuse pakkujate hulka 
kuuluvad näiteks 
sotsiaalmeediaplatvormid, 
videovoogedastuse teenused, video-, pildi- 
ja audiomaterjalide jagamise teenused, 
failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd 
kui need teevad teabe kättesaadavaks 
kolmandatele isikutele ja veebisaitidele, 
kus kasutajad saavad kommenteerida või 
arvustusi postitada. Määrust tuleks 
kohaldada ka nende veebimajutusteenuse 
pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on 
väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin 
teenuseid, sest suur osa 
veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma 
teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, tegutsevad 
kolmandates riikides. See peaks tagama, et 
kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 

10) Et hõlmatud saaksid ka need 
veebimajutusteenused, mille kaudu 
terroristlikku sisu levitatakse, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada ainult 
infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul 
teenuse kasutaja antud teavet talletatakse 
tema palvel ning see sisu tehakse 
kättesaadavaks üldsusele, mis tähendab, et 
sisuteenuse pakkujad ei määra kindlaks 
sisu potentsiaalsete kasutajate hulka. 
Selliste infoühiskonna teenuse pakkujate 
hulka kuuluvad näiteks 
videojagamisplatvormid, 
sotsiaalmeediaplatvormid, voogedastuse 
teenused, pildi- ja audiomaterjalide 
jagamise teenused, failivahetusteenused ja 
muud pilv- ja talletusteenused niivõrd kui 
need teevad materjali kättesaadavaks 
üldsusele, kuid siia ei kuulu 
ettevõtetevaheliste pilvemajutusteenuste 
pakkujad. Käesoleva määruse 
kohaldamisel tuleb välja jätta 
veebimajutusteenuse pakkujad, kes 
pakuvad tehnilist taristut veebisaitide 
käitajatele, teabe pelga edastamise ja 
muud elektroonilise side teenused, 
vahemäluteenused, pilvetaristuteenused, 
kaitseteenused ja muud teenused, mida 
osutatakse interneti infrastruktuuri teistes 
kihtides, näiteks registrid ja 
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ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel kasutada oma teenuseid ühes või 
mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

registripidajad, domeeninimede süsteemid 
ja nendega külgnevad teenused, nagu 
makseteenuste ja hajusa teenusetõkestuse 
kaitse teenused ning isikutevahelise side 
teenused, mis võimaldavad isikutevahelist 
otsest ja interaktiivset teabevahetust 
lõpliku arvu isikute vahel ning mille 
puhul side algatanud või selles osalevad 
isikud määravad kindlaks teabe saaja(d). 
Käesoleva määruse kohaldamisalast 
tuleks välja jätta ka pilvetaristuteenused, 
mis seisnevad nõudmise korral selliste 
füüsiliste või virtuaalsete ressursside 
pakkumises, mis annavad andmetöötlus- 
ja salvestustaristu võimaluse, mille korral 
teenusepakkujal ei ole lepingulisi õigusi 
selle kohta, millist sisu salvestatakse või 
kuidas seda töödeldakse või tehakse 
üldsusele kättesaadavaks tema klientide 
või nende klientide lõppkasutajate poolt, 
ning kus teenusepakkujal ei ole tehnilist 
suutlikkust eemaldada tema klientide või 
nende klientide lõppkasutajate salvestatud 
konkreetset sisu. Määrust tuleks kohaldada 
ka nende veebimajutusteenuse pakkujate 
suhtes, kelle asukoht on väljaspool liitu, 
kuid kes pakuvad siin teenuseid, sest suur 
osa veebimajutusteenuse pakkujaid, kes 
oma teenuseid pakkudes puutuvad kokku 
terroristliku sisuga, asuvad kolmandates 
riikides. See peaks tagama, et kõik 
digitaalsel ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtjad järgivad samu nõudeid 
olenemata sellest, millises riigis on nende 
asukoht. Selleks et kindlaks teha, kas 
teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, 
tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja 
võimaldab juriidilistel või füüsilistel 
isikutel ühes või mitmes liikmesriigis oma 
teenuseid kasutada. Üksnes asjaolu, et 
teenusepakkuja veebisait või e-posti 
aadress või muud kontaktandmed on 
kättesaadavad ühes või mitmes 
liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna 
käesoleva määruse kohaldamiseks piisav 
tingimus.

Muudatusettepanek 13
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, 
et tõkestada terroristliku sisu levitamist 
oma teenuste kaudu. Selline 
hoolsuskohustus ei tohiks tähendada üldist 
jälgimiskohustust. Käesoleva määruse 
kohaldamisel peaks hoolsuskohustus 
hõlmama seda, et veebimajutusteenuse 
pakkuja tegutseb enda talletatava sisu 
suhtes hoolikalt, proportsionaalselt ja 
mittediskrimineerivalt, eeskätt oma 
tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu 
eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu 
eemaldamisel ja juurdepääsu blokeerimisel 
tuleb austada sõna- ja teabevabadust.

12) Veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, 
et tõkestada ja hoida ära terroristliku sisu 
levitamist oma teenuste kaudu. Selline 
hoolsuskohustus ei tohiks tähendada üldist 
jälgimiskohustust ega piirata direktiivi 
2000/31/EÜ artikli 15 kohaldamist. 
Käesoleva määruse kohaldamisel peaks 
hoolsuskohustus hõlmama seda, et 
veebimajutusteenuse pakkuja tegutseb enda 
talletatava sisu suhtes hoolikalt, 
proportsionaalselt ja 
mittediskrimineerivalt, eeskätt oma 
tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu 
eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu 
eemaldamisel ja juurdepääsu blokeerimisel 
tuleks nõuetekohaselt austada sõna- ja 
teabevabadust. Veebimajutusteenuse 
pakkujad peaksid sisu põhjendamatu 
eemaldamise korral tegema 
kättesaadavaks tõhusad ja kiired kaebuste 
esitamise ja hüvitusmehhanismid.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühtlustada tuleks menetlused ja 
kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt 
tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse 
hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma 
vabadus selline pädev asutus ise valida, et 
nad saaksid määrata kõnealuse 
ülesandega tegelema haldus-, õiguskaitse- 
või kohtusasutuse. Arvestades, kui kiiresti 
levib terroristlik sisu internetipõhiste 
teenuste vahel, kohustab käesolev säte 

13) Liikmesriikide pädevad asutused 
peavad hindama, kas sisu on terroristlik, 
ja peaksid esitama õigusekohaselt tehtud 
korralduse, et veebimajutusteenuse 
pakkuja eemaldaks sellise sisu või 
blokeeriks juurdepääsu sellele. Arvestades, 
kui kiiresti levib terroristlik sisu 
internetipõhiste teenuste vahel, peavad 
veebimajutusteenuse osutajad tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist ilma 
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veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et 
eemaldamiskorralduses kirjeldatud 
terroristlik sisu eemaldatakse või 
juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni 
jooksul alates eemaldamiskorralduse 
kättesaamisest. Veebimajutusteenuse 
pakkuja otsustab ise, kas eemaldab 
kõnealuse sisu või blokeerib liidu 
kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

põhjendamatu viivituseta. 
Veebimajutusteenuse pakkuja otsustab ise, 
kas eemaldab kõnealuse sisu või blokeerib 
liidu kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Arvestades, kui ulatuslikult ja 
kiiresti tuleb terroristliku sisu 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
tegutseda, on proportsionaalsed ennetavad 
meetmed, teatavatel juhtudel muu hulgas 
ka automaatsete vahendite kasutamine, 
terroristliku veebisisu vastu võitlemises 
olulisel kohal. Et vähendada terroristlikule 
sisule juurdepääsetavust oma teenuste 
kaudu, peaksid veebimajutusteenuse 
pakkujad hindama ennetavate meetmete 
võtmise otstarbekust, lähtudes terroristliku 
sisuga kokkupuutumise riskidest ja 
ulatusest ning sellest, millist mõju see 
avaldab kolmandate isikute õigustele ja 
üldsuse huvile olla informeeritud. Seega 
peaksid veebimajutusteenuse pakkujad 
kindlaks tegema, millised asjakohased, 
mõjusad ja proportsionaalsed ennetavad 
meetmed tuleks kehtestada. See nõue ei 
tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. 
Sellise hindamise puhul annab 
veebimajutusteenuse pakkujale 
adresseeritud eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puudumine märku sellest, et 
kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.

16) Arvestades, kui ulatuslikult ja 
kiiresti tuleb terroristliku sisu 
kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks 
tegutseda, on proportsionaalsed ennetavad 
meetmed, teatavatel juhtudel muu hulgas 
ka automaatsete vahendite kasutamine, 
terroristliku veebisisu vastu võitlemises 
olulisel kohal. Et vähendada terroristlikule 
sisule juurdepääsetavust oma teenuste 
kaudu, peaksid veebimajutusteenuse 
pakkujad hindama sihipäraste ennetavate 
meetmete võtmise otstarbekust, 
tulemuslikkust ja asjakohasust, lähtudes 
terroristliku sisuga kokkupuutumise 
riskidest ja ulatusest ning sellest, millist 
mõju see avaldab kolmandate isikute 
õigustele ja üldsuse huvile olla 
informeeritud. Seega peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad kindlaks 
tegema, millised asjakohased, mõjusad ja 
proportsionaalsed ennetavad meetmed 
tuleks kehtestada. Vastavalt direktiivi 
2000/31/EÜ artiklile 15 ei tohiks see nõue 
tähendada üldist jälgimiskohustust. Samuti 
ei tohiks see piirata direktiivi (EL) 
2018/1808 kohaldamist, milles nõutakse, 
et videojagamisplatvormid võtaksid 
meetmeid, et kaitsta laiemat avalikkust 
sisu eest, mille levitamine kujutab endast 
liidu õiguse mõistes kuritegu. Sellise 
hindamise puhul annab 



PE632.087v02-00 18/48 AD\1176249ET.docx

ET

veebimajutusteenuse pakkujale 
adresseeritud eemaldamiskorralduste ja 
esildiste puudumine märku sellest, et 
kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ennetavate meetmete kehtestamisel 
peaks veebimajutusteenuse pakkuja 
tagama, et säilib kasutajate õigus sõna- ja 
teabevabadusele, kaasa arvatud õigus 
vabalt saada ja anda teavet. Lisaks selliste 
õigusest tulenevate nõuete järgimisele, mis 
on ette nähtud muu hulgas isikuandmete 
kaitset käsitletavate õigusaktidega, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema 
nõuetekohase hoolsusega ja rakendama 
vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt 
inimeste teostatavat jälgimist ja 
kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja 
ekslikke otsuseid, mille tulemusena 
eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik. 
See on eriti oluline juhul, kui 
veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad 
terroristliku sisu avastamiseks 
automaatseid vahendeid. Olenemata sellest, 
kas otsuse kasutada automaatseid 
vahendeid teeb veebimajutusteenuse 
pakkuja omal algatusel või lähtudes pädeva 
asutuse taotlusest, tuleks sellist otsust 
hinnata lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast 
ja põhiõigustele avaldatavast mõjust.

17) Ennetavate meetmete kehtestamisel 
peaks veebimajutusteenuse pakkuja 
tagama, et säilib kasutajate õigus sõna- ja 
teabevabadusele, kaasa arvatud õigus 
vabalt saada ja anda teavet. Lisaks selliste 
õigusest tulenevate nõuete järgimisele, mis 
on ette nähtud muu hulgas isikuandmete 
kaitset käsitletavate õigusaktidega, peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema 
nõuetekohase hoolsusega ja rakendama 
vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt 
inimeste teostatavat jälgimist ja 
kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja 
ekslikke otsuseid, mille tulemusena 
eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik. 
See on eriti oluline juhul, kui 
veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad 
terroristliku sisu avastamiseks 
automaatseid vahendeid. Olenemata sellest, 
kas otsuse kasutada automaatseid 
vahendeid teeb veebimajutusteenuse 
pakkuja omal algatusel või lähtudes 
asjaomase pädeva asutuse taotlusest, tuleks 
sellist otsust hinnata lähtuvalt kasutatavast 
tehnoloogiast ja põhiõigustele avaldatavast 
mõjust. Veebimajutusteenuse pakkujad 
peaksid kehtestama sisu põhjendamatu 
eemaldamise juhtumite käsitlemiseks 
tõhusad ja kiired kaebuste esitamise ja 
hüvitusmehhanismid.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse 
saanud veebimajutusteenuse pakkuja 
annaks aru võetud ennetavate meetmete 
kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad 
olla meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis 
on eemaldamiskorralduse või esildise 
põhjal juba eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, ning sisu 
võrdlemine avalik-õiguslike või 
eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad 
teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende 
jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid 
(kas turul olevaid või veebimajutusteenuse 
pakkuja enda arendatud) tehnilisi 
vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu 
kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks 
andma aru konkreetsete kehtestatud 
ennetavate meetmete kohta, et pädev 
asutus saaks hinnata nende meetmete 
mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, 
kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka 
seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on 
inimeste teostatava jälgimise ja 
kontrollimise suutlikkus. Meetmete 
mõjususe ja proportsionaalsuse hindamisel 
peaksid pädevad asutused võtma arvesse 
asjaomaseid parameetreid, sealhulgas 
teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 
teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele 
(võttes arvesse näiteks liidus olevate 
kasutajate arvu).

18) Tagamaks, et terroristliku sisuga 
kokku puutunud veebimajutusteenuse 
pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et 
tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, 
peaksid pädevad asutused nõudma, et 
lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse 
saanud veebimajutusteenuse pakkuja 
annaks aru võetud ennetavate meetmete 
ning kaebuste esitamise ja 
hüvitusmehhanismide toimimise kohta. 
Ennetavateks meetmeteks võivad olla 
meetmed, millega tõkestatakse sellise 
terroristliku sisu uuesti ilmumine, mis on 
eemaldamiskorralduse või esildise põhjal 
juba eemaldatud või millele on juurdepääs 
juba blokeeritud, ning sisu võrdlemine 
avalik-õiguslike või eraõiguslike 
vahenditega, mis sisaldavad teadaolevalt 
terroristlikku sisu. Nende jaoks võidakse 
kasutada usaldusväärseid (kas turul olevaid 
või veebimajutusteenuse pakkuja enda 
arendatud) tehnilisi vahendeid, mille abil 
uut terroristlikku sisu kindlaks teha , 
näiteks kui selles kasutatakse osaliselt või 
tervenisti terroristlikku sisu, mille kohta 
on juba tehtud lõplik 
eemaldamiskorraldus, või kui selle on 
üles laadinud kasutajad, kes on 
terroristlikku sisu juba üles laadinud. 
Teenusepakkuja peaks andma aru 
konkreetsete kehtestatud ennetavate 
meetmete kohta, et pädev asutus saaks 
hinnata nende meetmete mõjusust ja 
proportsionaalsust ning juhul, kui 
kasutatakse automaatseid vahendeid, ka 
seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on 
inimeste teostatava jälgimise ja 
kontrollimise suutlikkus. Meetmete 
mõjususe ja proportsionaalsuse hindamisel 
peaksid pädevad asutused võtma arvesse 
asjaomaseid parameetreid, sealhulgas 
teenusepakkujale tehtud 
eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, 
tema majanduslikku suutlikkust ja tema 
teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele 
(võttes arvesse näiteks liidus olevate 
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kasutajate arvu).

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavasisulise taotluse peale peaks 
pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate ennetavate meetmete 
üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud 
meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, 
peaks ta vajaduse korral kehtestama 
kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja 
proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. 
Põhimõtteliselt ei tohiks selliste ennetavate 
meetmete kehtestamise otsus viia üldise 
jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. 
Võttes arvesse terroristliku sisu levikuga 
seotud eriti suuri riske, võib pädevate 
asutuste käesoleva määruse alusel vastu 
võetud otsuste puhul teha erandeid 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 
sätestatud lähenemisviisist selles osas, mis 
puudutab teatavaid konkreetseid 
sihipäraseid meetmeid, mille vastuvõtmine 
on vajalik avaliku julgeolekuga seotud 
ülekaalukatel põhjustel. Enne sellise otsuse 
vastuvõtmist peaks pädev asutus leidma 
õiglase tasakaalu avaliku huvi eesmärkide 
ning asjassepuutuvate põhiõiguste vahel 
(eriti seoses sõna- ja teabevabaduse ja 
ettevõtlusvabadusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

19) Vastavasisulise taotluse peale peaks 
pädev asutus alustama 
veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi 
kehtestamist vajavate ennetavate meetmete 
üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud 
meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, 
peaks ta vajaduse korral kehtestama 
kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja 
proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. 
Vastavalt direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 
lõikele 1 ei tohiks selliste ennetavate 
meetmete kehtestamise otsus viia üldise 
jälgimiskohustuse kehtestamiseni. Võttes 
arvesse terroristliku sisu levikuga seotud 
eriti suuri riske, võib pädevate asutuste 
käesoleva määruse alusel vastu võetud 
otsuste puhul teha erandeid direktiivi 
2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 sätestatud 
lähenemisviisist selles osas, mis puudutab 
ainult teatavaid konkreetseid sihipäraseid 
meetmeid, mille vastuvõtmine on vajalik 
avaliku julgeolekuga seotud ülekaalukatel 
põhjustel. Enne sellise otsuse vastuvõtmist 
peaks pädev asutus leidma õiglase 
tasakaalu avaliku huvi eesmärkide ning 
asjassepuutuvate põhiõiguste vahel (eriti 
seoses sõna- ja teabevabaduse ja 
ettevõtlusvabadusega) ning seda 
asjakohaselt põhjendama.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kaebuste lahendamise menetlused 25) Kaebuste lahendamise menetlused 
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on vajalik kaitsemeede sõna- ja 
teabevabadusega kaitstud infosisu eksliku 
kõrvaldamise eest. Seepärast peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad sisse 
seadma kasutajasõbralikud kaebuste 
esitamise mehhanismid ja tagama, et 
kaebustega tegeletakse kiiresti ja 
sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti 
läbipaistvalt. Kohustus, et 
veebimajutusteenuse pakkuja peab 
taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei 
mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja 
võimalust tagada oma tingimuste täitmine 
muudel alustel.

on vajalik kaitsemeede sõna- ja 
teabevabadusega kaitstud infosisu eksliku 
kõrvaldamise eest. Seepärast peaksid 
veebimajutusteenuse pakkujad sisse 
seadma tõhusad ja kasutajasõbralikud 
kaebuste esitamise ja 
õiguskaitsemehhanismid, et tagada, et 
kaebustega tegeletakse kiiresti ja 
sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti 
läbipaistvalt. Kohustus, et 
veebimajutusteenuse pakkuja peab 
taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei 
mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja 
võimalust tagada oma tingimuste täitmine 
muudel alustel. Samuti peaksid 
liikmesriigid tagama, et 
veebimajutusteenuse pakkujad ja 
sisuteenuse pakkujad saaksid 
tulemuslikult kasutada oma 
edasikaebeõigust. Lisaks peaks 
sisuteenuse pakkujatel, kelle sisu on 
eemaldamiskorralduse alusel eemaldatud, 
olema Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artikli 47 kohane tegelik edasikaebeõigus. 
Riiklikul tasandil tuleks luua tõhusad 
kaebemehhanismid, tagamaks et pooltel, 
kelle suhtes pädev õigusasutus on 
väljastanud eemaldamiskorralduse, oleks 
õigus pöörduda kaebusega õigusasutuse 
poole. Edasikaebekord ei piira pädevuse 
jagunemist riiklikes kohtusüsteemides.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 
kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud 
saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel 
nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või 
juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel 
eesmärgil peaks veebimajutusteenuse 
pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale 

26) Üldisemalt eeldab Euroopa Liidu 
lepingu artikli 19 ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikli 47 kohane tõhus 
õiguskaitse, et isikud saavad tutvuda 
põhjendustega, mille alusel nende 
üleslaaditud sisu on eemaldatud või 
juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel 
eesmärgil peaks veebimajutusteenuse 
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kättesaadavaks sisulise teabe, et 
sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus 
vaidlustada. Selleks ei ole ilmtingimata 
vaja sisuteenuse pakkujale teadet saata. 
Olenevalt asjaoludest võib majutusteenuse 
pakkuja asendada terroristlikuks peetava 
sisu sõnumiga selle kohta, et sisu on 
eemaldatud või juurdepääs sellele 
blokeeritud kooskõlas käesoleva 
määrusega. Täiendavat teavet põhjuste, 
aga ka sisuteenuse pakkuja võimaluste 
kohta see otsus vaidlustada tuleks anda 
vastavasisulise taotluse korral. Kui 
pädevad asutused otsustavad, et avaliku 
julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa 
arvatud seoses uurimisega, oleks sisu 
eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise kohta käiva teabe esitamine 
otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või 
kahjulik, peaksid nad sellest teavitama 
veebimajutusteenuse pakkujat.

pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavaks sisulise teabe, et 
sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus 
vaidlustada. Majutusteenuse pakkuja peaks 
võimaluse korral teavitama sisuteenuse 
pakkujaid olemasolevate kanalite kaudu 
sisust, mille veebimajutusteenuse pakkuja 
on eemaldanud. Ent kui pädevad asutused 
otsustavad, et avaliku julgeolekuga seotud 
põhjustel, kaasa arvatud seoses uurimisega, 
oleks sisu eemaldamise või sellele 
juurdepääsu blokeerimise kohta käiva 
teabe esitamine otse sisuteenuse pakkujale 
sobimatu või kahjulik, peaksid nad 
teavitama veebimajutusteenuse pakkujat.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Ennetavate meetmete tulemusliku 
ja piisavalt sidusa rakendamise tagamiseks 
peaksid liikmesriikide pädevad asutused 
jagama üksteisega teavet arutelude kohta, 
mida nad peavad veebimajutusteenuse 
pakkujatega konkreetsete ennetavate 
meetmete kindlaksmääramise, 
rakendamise ja hindamise üle. 
Samalaadset koostööd tuleb teha ka 
karistusi käsitlevate õigusnormide 
vastuvõtmise ning karistuste rakendamise 
ja nende täitmise tagamise vallas.

28) Ennetavate meetmete tulemusliku 
ja piisavalt sidusa rakendamise tagamiseks 
peaksid liikmesriikide pädevad 
kohtuasutused jagama üksteisega teavet 
arutelude kohta, mida nad peavad 
veebimajutusteenuse pakkujatega ja 
haridusasutuste ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega, nagu ajakirjanike 
ühendused, noorteorganisatsioonid, 
meediat reguleerivad asutused jne, 
terrorismi ja radikaliseerumise vastases 
võitluses asjakohaste ja jätkusuutlike 
ennetavate meetmete hindamise, 
kindlaksmääramise ja rakendamise üle.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

On ebarealistlik paluda VKEdel eemaldada sisu ühe tunni jooksul alates 
eemaldamiskorralduse saamisest, andmata aega taotluse nõuetekohaseks hindamiseks. 
Väikeettevõtjad lihtsalt ei suuda seda tingimust täita, kuna enamikul juhtudel ei ole neil 
selleks piisavalt inimressurssi, kes oleks kättesaadav seitse päeva nädalas ööpäev läbi, et 
eemaldada sisu ühe tunni jooksul.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kuna puudub üldine nõue, et 
teenusepakkujad peavad tagama füüsilise 
kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb 
tagada selgus selle kohta, millise 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus 
teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse 
pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub 
veebimajutusteenuse pakkuja selle 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on 
tema peamine tegevuskoht või kus on tema 
määratud esindaja. Kui 
eemaldamiskorralduse teeb mõni teine 
liikmesriik, peaksid selle ametiasutused 
sellest hoolimata saama tagada oma 
korralduste täitmise, kohaldades 
mittekaristuslikke sunnimeetmeid, näiteks 
karistusmakseid. Kui tegemist on 
veebimajutusteenuse pakkujaga, kellel 
puudub liidus tegevuskoht ja kes ei määra 
endale esindajat, peaks igal liikmesriigil 
olema võimalik määrata karistusi eeldusel, 
et järgitakse topeltkaristamise keeldu.

34) Kuna puudub üldine nõue, et 
teenusepakkujad peavad tagama füüsilise 
kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb 
tagada selgus selle kohta, millise 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus 
teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse 
pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub 
veebimajutusteenuse pakkuja selle 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on 
tema peamine tegevuskoht või kus on tema 
määratud esindaja. Kui 
eemaldamiskorralduse teeb mõni teine 
liikmesriik, peaks selle ametiasutus sellest 
hoolimata saama tagada oma korralduste 
täitmise, kohaldades mittekaristuslikke 
sunnimeetmeid, näiteks karistusmakseid. 
Kui tegemist on veebimajutusteenuse 
pakkujaga, kellel puudub liidus 
tegevuskoht ja kes ei määra endale 
esindajat, peaks igal liikmesriigil olema 
võimalik määrata karistusi eeldusel, et 
järgitakse topeltkaristamise keeldu.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Karistused on vajalikud, et tagada 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse 
pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama karistuste kohta õigusnormid 
ning vajaduse korral ka 
trahvimissuunised. Eriti ranged karistused 
määratakse juhul, kui veebimajutusteenuse 
pakkuja jätab süstemaatiliselt terroristliku 
sisu eemaldamata või ei blokeeri 
juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul 

38) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
karistused eesmärgiga tagada käesoleva 
määruse kohaste kohustuste tulemuslik 
täitmine veebimajutusteenuse pakkuja 
poolt. Liikmesriigid peaksid kehtestama 
selliste karistuste kohta õigusnormid, 
kusjuures karistused peaksid olema 
proportsionaalsed ja praktilised, võttes 
arvesse asjaomase veebimajutusteenuse 
pakkuja suurust ja olemust. Ranged 
karistused tuleks määrata juhul, kui 
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pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist. 
Kui nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, 
võidakse nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. 
Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses 
sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

veebimajutusteenuse pakkuja jätab 
süstemaatiliselt terroristliku sisu 
eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu 
sellele ilma põhjendamatu viivituseta. 
Juhul kui terroristlik sisu on ilmselgelt 
kahjulik või kujutab endast vahetut ohtu 
avalikule korrale, peaks 
veebimajutusteenuse pakkuja terroristliku 
sisu eemaldama või blokeerima 
juurdepääsu sellele kohe pärast 
nõuetekohaselt põhjendatud 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui 
nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse 
nende eest karistada, järgides 
topeltkaristamise keeldu ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, 
et selliste karistuste puhul võetakse arvesse 
süstemaatilist korralduste täitmata jätmist, 
kuid ei soodustata mitteterroristliku sisu 
meelevaldset eemaldamist. Õiguskindluse 
tagamiseks tuleks määruses sätestada, 
millises ulatuses võib asjaomaste 
kohustuste puhul karistusi rakendada. 
Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks 
karistusi kehtestada üksnes siis, kui 
kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 
sätestatud nõudest esitada aruandeid või 
otsusest kehtestada täiendavad ennetavad 
meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui 
otsustatakse, kas kehtestada rahaline 
karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. 
Liikmesriigid tagavad, et karistused ei 
õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole 
terroristlik.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
ühtsed õigusnormid, et tõkestada 
veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
terroristliku veebisisu levitamiseks. 

1. Ilma et see piiraks Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 6 sätestatud kohustust 
tunnustada põhiõigusi ja õiguslikke 
põhimõtteid, sätestatakse käesolevas 
määruses ühtsed õigusnormid, et tõkestada 
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Täpsemalt sätestatakse määruses: veebimajutusteenuste kuritarvitamist 
terroristliku veebisisu levitamiseks 
üldsusele. Täpsemalt sätestatakse 
määruses:

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õigusnormid, mis käsitlevad 
veebimajutusteenuse pakkujate 
hoolsuskohustust, et tõkestada terroristliku 
sisu levitamist oma teenuste kaudu ja 
tagada vajaduse korral sellise sisu kiire 
eemaldamine;

a) õigusnormid, mis käsitlevad 
veebimajutusteenuse pakkujate 
hoolsuskohustust, et tõkestada veebis 
terroristliku sisu levitamist üldsusele oma 
teenuste kaudu ja tagada vajaduse korral 
sellise sisu kiire eemaldamine;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, mille liikmesriigid 
peavad kehtestama, et teha kindlaks 
terroristlik sisu, teha võimalikuks selle 
kiire eemaldamine veebimajutusteenuste 
pakkujate poolt ning hõlbustada koostööd 
teiste liikmesriikide pädevate asutuste, 
veebimajutusteenuste pakkujate ja vajaduse 
korral ka asjaomaste liidu tasandi 
asutustega.

b) meetmed, mille liikmesriigid 
peavad kehtestama, et teha kindlaks 
terroristlik sisu, teha võimalikuks selle 
kiire eemaldamine veebimajutusteenuste 
pakkujate poolt ning hõlbustada koostööd 
teiste liikmesriikide asjaomaste pädevate 
asutuste ja vajaduse korral õigusasutuste, 
veebimajutusteenuste pakkujate ja vajaduse 
korral ka asjaomaste liidu tasandi 
asutustega.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust ei kohaldata sisu 
suhtes, mida levitatakse hariduslikel, 
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kunstilistel, ajakirjanduslikel või 
teadustegevuse eesmärkidel, tingimusel et 
sellega ei õhutata vägivalda, ega sisu 
suhtes, mille eesmärk on teadlikkuse 
suurendamine terroristliku tegevuse 
kohta. 

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
liidus teenuseid pakkuvate 
veebimajutusteenuse pakkujate suhtes 
olenemata sellest, kus on nende peamine 
tegevuskoht.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
liidus üldsusele teenuseid pakkuvate 
veebimajutusteenuse pakkujate suhtes 
olenemata sellest, kus on nende peamine 
tegevuskoht.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, 
mis seisnevad sisuteenuse pakkuja antud 
teabe talletamises sisuteenuse pakkuja 
soovil ning talletatud teabe kolmandatele 
isikutele kättesaadavaks tegemises;

1) „veebimajutusteenuse pakkuja“ – 
isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, 
mis seisnevad sisuteenuse pakkuja 
edastatud veebisisu talletamises 
sisuteenuse pakkuja soovil ning talletatud 
teabe avalikkusele kättesaadavaks 
tegemises;

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) „pädev asutus“ – määratud riiklik 
õigusasutus liikmesriigis või asjaomase 
kogemusega sõltumatu haldusasutus;
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „terroriakt“ – direktiivi (EL) 
2017/541 artikli 3 lõikes 1 määratletud 
kuriteod;

4) „terroriakt“ – üks direktiivi (EL) 
2017/541 artikli 3 lõikes 1 loetletud 
tahtlikest tegudest;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „terroristlik sisu“ – teave, mis 
vastab ühele või mitmele järgmistest 
tingimustest:

5) „terroristlik sisu“ – veebisisu, mis 
võib ajendada tahtlikult toime panema 
tegusid, mis siseriikliku ja Euroopa Liidu 
õiguse järgi kvalifitseeruvad direktiivi 
(EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides 
a–i loetletud kuritegudeks, tehes seda 
järgmistel viisidel:

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) julgustab terroriaktidele kaasa 
aitama;

b) ärgitab isikuid või isikute rühmi 
terroriaktidele kaasa aitama;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) propageerib terrorirühmituse c) propageerib terrorirühmituse 
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tegevust, eeskätt seeläbi, et julgustab 
osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 2 
lõikes 3 määratletud terrorirühmituses või 
sellist rühmitust toetama;

tegevust, eeskätt seeläbi, et julgustab 
osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 2 
lõikes 3 määratletud terrorirühmituses, 
ärgitab selliste isikute või rühmitustega 
kohtuma ja suhtlema või toetama nende 
kuritegelikke tegusid või õhutab 
terroristlikku sisu levitama;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „terroristliku sisu levitamine“ – 
terroristliku sisu kättesaadavaks tegemine 
kolmandatele isikutele 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuste 
kaudu;

6) „terroristliku sisu levitamine“ – 
terroristliku sisu avalikult kättesaadavaks 
tegemine kolmandatele isikutele 
veebimajutusteenuse pakkuja teenuste 
kaudu;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „esildis“ – teade, mille pädev 
asutus või vajaduse korral asjaomane liidu 
asutus saadab veebimajutusteenuse 
pakkujale teabe kohta, mida võib pidada 
terroristlikuks sisuks, et teenusepakkuja 
saaks vabatahtlikult kaaluda selle sisu 
vastavust oma tingimustele, et seeläbi 
tõkestada terroristliku sisu levitamist;

8) „esildis“ – teade, mille pädev 
asutus või vajaduse korral asjaomane liidu 
asutus saadab veebimajutusteenuse 
pakkujale sisu kohta, mida võib pidada 
terroristlikuks sisuks, et teenusepakkuja 
saaks vabatahtlikult kaaluda selle sisu 
vastavust oma tingimustele, mille ta on 
kehtestanud, et tõkestada terroristliku sisu 
levitamist;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „peamine tegevuskoht“ – peakontor 9) „peamine tegevuskoht“ – peakontor 
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või registrijärgne asukoht, kus toimub 
peamine finantstegevus ja tegevuse 
juhtimine.

või registrijärgne asukoht, kus toimub 
peamine finantstegevus ja tegevuse 
juhtimine liidus.

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Radikaalsete, poleemiliste või 
vastuoluliste seisukohtade väljendamist 
tundlike poliitiliste küsimuste üle peetavas 
avalikus mõttevahetuses, samuti sisu, 
mille eesmärk on teabe avaldamine või 
terroristliku sisu hukkamõistmine, ei 
käsitleta terroristliku sisuna .käesoleva 
artikli lõike 1 punkti 5 mõistes.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
vastavalt käesolevale määrusele 
asjakohaseid, mõistlikke ja 
proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada 
terroristliku sisu levitamist ja kaitsta 
kasutajaid terroristliku sisu eest. Seejuures 
tegutsevad nad hoolsalt, proportsionaalselt 
ja mittediskrimineerivalt ning arvestavad 
nõuetekohaselt kasutajate põhiõigustega ja 
võtavad arvesse sõna- ja teabevabaduse 
olulisust avatud ja demokraatlikus 
ühiskonnas.

1. Veebimajutusteenuse pakkujad 
võtavad vastavalt käesolevale määrusele 
asjakohaseid, mõistlikke ja 
proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada 
terroristliku sisu levitamist üldsusele ja 
kaitsta kasutajaid terroristliku sisu eest. 
Seejuures tegutsevad nad hoolsalt, 
proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt 
ning austavad nõuetekohaselt kasutajate 
põhiõigusi, eelkõige sõna- ja 
teabevabadust. 

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2



AD\1176249ET.docx 31/48 PE632.087v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
paneb oma tingimustesse kirja sätted 
terroristliku sisu levitamise tõkestamise 
kohta ja kohaldab neid.

2. Ilma et see piiraks direktiivi 
2000/31/EÜ artiklite 14 ja 15 
kohaldamist, paneb veebimajutusteenuse 
pakkuja oma tingimustesse kirja sätted 
selle kohta, et ta võtab asjakohaseid, 
mõjusaid ja proportsionaalseid meetmeid, 
et tõkestada terroristliku sisu levitamist 
oma teenuste kaudu.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
veebimajutusteenuse osutajad, kes 
vastavad videojagamisplatvormi teenuse 
osutaja määratluse kriteeriumitele, 
võtavad asjakohased meetmed, et 
tõkestada terroristliku sisu levitamist 
vastavalt direktiivi (EL) 2018/2018 artikli 
28b lõike 1 punktile c ja lõikele 3.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädeval asutusel on õigus teha 
otsus, millega kohustatakse 
veebimajutusteenuse pakkujat eemaldama 
terroristliku sisu või blokeerima 
juurdepääsu sellele.

1. Pädeval asutusel on õigus teha 
eemaldamiskorraldus, millega 
kohustatakse veebimajutusteenuse pakkujat 
eemaldama terroristliku sisu või 
blokeerima juurdepääsu sellele.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui selle liikmesriigi pädeval 
asutusel, kus on veebimajutusteenuse 
pakkuja või sisuteenuse pakkuja peamine 
tegevuskoht, on piisavalt alust arvata, et 
eemaldamiskorraldus võib mõjutada isiku 
põhiõigusi, teavitab ta sellest eemaldamist 
taotlevat pädevat asutust. Taotluse 
esitanud pädev asutus võtab neid 
asjaolusid arvesse ning vajaduse korral 
võtab eemaldamistaotluse tagasi või 
kohandab seda.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
eemaldab terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul 
pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist.

2. Ilma et see piiraks direktiivi 
2000/31/EÜ artiklite 14 ja 15 
kohaldamist, eemaldab 
veebimajutusteenuse pakkuja terroristliku 
sisu või blokeerib juurdepääsu sellele ilma 
põhjendamatu viivituseta pärast 
eemaldamiskorralduse kättesaamist. 
Liikmesriigid võivad sätestada, et juhul 
kui terroristlik sisu on ilmselgelt kahjulik 
või kujutab endast vahetut ohtu avalikule 
korrale, eemaldab veebimajutusteenuse 
pakkuja terroristliku sisu või blokeerib 
juurdepääsu sellele kohe pärast 
põhjendatud eemaldamiskorralduse 
kättesaamist.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhjused, miks asjaomast sisu 
peetakse terroristlikuks sisuks; sealjuures 
viidatakse vähemalt artikli 2 lõikes 5 

b) põhjalik selgitus, miks asjaomast 
sisu peetakse terroristlikuks sisuks; 
sealjuures viidatakse vähemalt artikli 2 
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loetletud terroristliku sisu kategooriatele; lõikes 5 loetletud terroristliku sisu 
kategooriatele;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) URL (ühtne ressursilokaator) ja 
vajaduse korral täiendav teave, mille 
põhjal saaks asjaomase sisu kindlaks teha;

c) täpne veebipõhine URL (ühtne 
ressursilokaator), veebisisuteenuse 
pakkuja nimi ja igasugune muu teave, 
mille põhjal saaks asjaomase sisu kindlaks 
teha;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) teave veebimajutusteenuse 
pakkujale ja sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta;

f) teave veebimajutusteenuse 
pakkujale ja sisuteenuse pakkujale 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite ja 
nende suhtes kohaldatavate tähtaegade 
kohta;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Veebimajutusteenuse pakkujal või 
sisuteenuse pakkujal on õigus kaevata 
eemaldamiskorraldus edasi, taotledes 
õiguskaitset asjakohases kohtuasutuses 
liikmesriigis, kus on veebimajutusteenuse 
pakkuja või sisuteenuse pakkuja peamine 
tegevuskoht.

Muudatusettepanek 50



PE632.087v02-00 34/48 AD\1176249ET.docx

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädevad asutused adresseerivad 
eemaldamiskorralduse 
veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 
tegevuskohta või esindajale, kelle 
veebimajutusteenuse pakkuja on määranud 
vastavalt artiklile 16, ning edastavad selle 
artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. 
Korraldused saadetakse elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
mis võimaldab saatja autentida, kaasa 
arvatud korralduse saatmise ja 
vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja täpsuse.

5. Pädevad asutused adresseerivad 
eemaldamiskorralduse 
veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 
tegevuskohta või esindajale, kelle 
veebimajutusteenuse pakkuja on määranud 
vastavalt artiklile 16, ning edastavad selle 
artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. 
Korraldused saadetakse elektroonilisel 
kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, 
mis võimaldab autentida saatja ja ka 
korralduse saatmise ja vastuvõtmise täpse 
kuupäeva ja kellaaja. Sellised korraldused 
tehakse ühes artikli 14 lõikes 2 nimetatud 
keeltest.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita, sest see 
sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt 
teavet, et korralduse saaks täita, teatab ta 
sellest ilma põhjendamatu viivituseta 
pädevale asutusele ja küsib vajalikke 
selgitusi, kasutades selleks III lisas 
sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud 
tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui 
selgitused on esitatud.

8. Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei 
saa eemaldamiskorraldust täita, sest see 
sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt 
tehnilist teavet, et korralduse saaks täita, 
teatab ta sellest ilma põhjendamatu 
viivituseta pädevale asutusele ja küsib 
vajalikke selgitusi, kasutades selleks III 
lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud 
tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui 
selgitused on esitatud.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
ei saa täita eemaldamiskorraldust 
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toimimisega seotud või tehniliste 
probleemide tõttu, teatab ta sellest III lisas 
esitatud vormil pädevale õigusasutusele, 
selgitab selle põhjuseid ning kirjeldab 
meetmeid, mida ta kavatseb võtta, et 
saavutada eemaldamiskorralduse täielik 
järgimine.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Piiriülene koostöö

1. Veebimajutusteenuse pakkujale 
eemaldamiskorralduse teinud pädev 
asutus edastab viivitamata nimetatud 
eemaldamiskorralduse 
veebimajutusteenuse pakkuja või tema 
määratud esindaja peamise tegevuskoha 
liikmesriigi pädevale asutusele, millele on 
osutatud artikli 17 lõike 1 punktis a.
2. Kui selle liikmesriigi pädeval 
asutusel, kus on veebimajutusteenuse 
pakkuja, tema määratud esindaja või 
sisuteenuse pakkuja peamine tegevuskoht, 
on piisavalt alust arvata, et 
eemaldamiskorraldus võib mõjutada isiku 
põhiõigusi, teavitab ta sellest taotluse 
esitanud pädevat asutust.
3. Taotluse esitanud pädev asutus 
võtab neid asjaolusid arvesse ning 
vajaduse korral võtab eemaldamistaotluse 
tagasi või kohandab seda.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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4. Esildis peab sisaldama piisavalt 
üksikasjalikku teavet, sealhulgas põhjused, 
miks sisu peetakse terroristlikuks, URL ja 
vajaduse korral täiendav teave, mille põhjal 
viidatud terroristlik sisu kindlaks teha.

4. Esildis peab sisaldama piisavalt 
üksikasjalikku teavet, sealhulgas täielikku 
loetelu põhjustest, miks sisu peetakse 
terroristlikuks, URL ja vajaduse korral 
täiendav teave, mille põhjal viidatud 
terroristlik sisu kindlaks teha.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja võtab 
vajaduse korral ennetavaid meetmeid, et 
kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu 
levitamise eest. Need meetmed peavad 
olema tulemuslikud ja proportsionaalsed 
ning võtma arvesse terroristliku sisuga 
kokkupuutumise riski ja ulatust, 
kasutajate põhiõigusi ning sõna- ja 
teabevabaduse olulisust avatud ja 
demokraatlikus ühiskonnas.

1. Ilma et see piiraks direktiivide 
(EL) 2018/1808 ja 2000/31/EÜ 
kohaldamist, võtab veebimajutusteenuse 
pakkuja olenevalt riski ja terroristliku 
sisuga kokkupuutumise tasemest 
ennetavaid meetmeid, et kaitsta oma 
teenuseid terroristliku sisu levitamise eest. 
Need meetmed peavad olema 
tulemuslikud, sihipärased ja 
proportsionaalsed, võtma arvesse 
terroristliku sisuga kokkupuutumise riski ja 
ulatust ning austama kasutajate 
põhiõigusi, eelkõige õigust sõna- ja 
teabevabadusele. 

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud 
pädevat asutust on teavitatud vastavalt 
artikli 4 lõikele 9, palub ta 
veebimajutusteenuse pakkujal esitada 
kolme kuu jooksul pärast taotluse 
kättesaamist ja pärast seda vähemalt kord 
aastas aruande konkreetsete ennetavate 
meetmete kohta, mida ta on võtnud muu 
hulgas automaatsete vahendite abil, et:

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud 
asjaomast pädevat asutust on teavitatud 
vastavalt artikli 4 lõikele 9, palub ta 
veebimajutusteenuse pakkujal esitada 
kolme kuu jooksul pärast taotluse 
kättesaamist ja pärast seda vähemalt kord 
aastas aruande konkreetsete ennetavate 
meetmete kohta, mida ta on võtnud muu 
hulgas automaatsete vahendite abil, et:
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõkestada sellise sisu uuesti 
üleslaadimist, mis on varem eemaldatud 
või millele juurdepääs on blokeeritud, sest 
seda loetakse terroristlikuks sisuks;

a) tõkestada tõhusalt sellise sisu 
uuesti ilmumist, mis on varem eemaldatud 
või millele juurdepääs on blokeeritud, sest 
seda loetakse terroristlikuks sisuks;

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruanded peavad sisaldama kogu 
asjakohast teavet, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus saaks 
hinnata, kas ennetavad meetmed on 
tulemuslikud ja proportsionaalsed, ning 
anda muu hulgas oma hinnangu 
kasutatavate automaatsete vahendite 
toimimisele ja inimeste teostatava 
jälgimise ja kontrollimise mehhanismidele.

Aruanded peavad sisaldama kogu 
asjakohast teavet, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud asjaomane pädev asutus 
saaks hinnata, kas ennetavad meetmed on 
tulemuslikud ja proportsionaalsed, ning 
anda muu hulgas oma hinnangu 
kasutatavate automaatsete vahendite 
toimimisele ja inimeste teostatava 
jälgimise ja kontrollimise mehhanismidele.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud pädev asutus leiab, et võetud 
ennetavad meetmed, millest on antud aru 
vastavalt lõikele 2, ei ole kokkupuutumise 
riski ja ulatuse leevendamiseks ja nendega 
toimetulemiseks piisavad, võib ta taotleda, 
et veebimajutusteenuse pakkuja võtaks 
konkreetseid täiendavaid ennetavaid 
meetmeid. Selle eesmärgi saavutamise 
nimel teeb veebimajutusteenuse pakkuja 
koostööd artikli 17 lõike 1 punktis c 

3. Kui artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud asjaomane pädev asutus leiab, et 
võetud ennetavad meetmed, millest on 
antud aru vastavalt lõikele 2, on 
ebaproportsionaalsed või ei ole 
kokkupuutumise riski ja ulatuse 
leevendamiseks ja nendega 
toimetulemiseks piisavad, võib ta taotleda, 
et veebimajutusteenuse pakkuja kohandaks 
võetud meetmeid või võtaks konkreetseid 
täiendavaid ennetavaid meetmeid. Selle 
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osutatud pädeva asutusega, et teha kindlaks 
konkreetsed meetmed, mille 
veebimajutusteenuse osutaja peab 
kehtestama, ning panna paika peamised 
eesmärgid ja kriteeriumid ja nende 
rakendamise ajakava.

eesmärgi saavutamise nimel teeb 
veebimajutusteenuse pakkuja koostööd 
artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud 
asjaomase pädeva asutusega, et teha 
kindlaks muudatused või konkreetsed 
meetmed, mille veebimajutusteenuse 
pakkuja peab kehtestama, ning panna paika 
peamised eesmärgid ja kriteeriumid ja 
nende rakendamise ajakava.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kolme kuu jooksul pärast lõikes 
3 osutatud taotluse esitamist ei suudeta 
jõuda kokkuleppele, võib artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus teha otsuse 
kehtestada konkreetsed täiendavad 
vajalikud ja proportsionaalsed ennetavad 
meetmed. Otsuses peab arvestama 
veebimajutusteenuse pakkuja majandusliku 
suutlikkusega ning selliste meetmete 
mõjuga kasutajate põhiõigustele ja sõna- ja 
teabevabaduse olulisusele. Selline otsus 
saadetakse veebimajutusteenuse pakkuja 
peamisesse tegevuskohta või 
teenusepakkuja määratud esindajale. 
Veebimajutusteenuse pakkuja annab artikli 
17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva 
asutuse kindlaksmääratud meetmete 
rakendamisest korrapäraselt aru.

4. Kui kolme kuu jooksul pärast lõikes 
3 osutatud taotluse esitamist ei suudeta 
jõuda kokkuleppele, võib artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud asjaomane pädev asutus 
teha otsuse kehtestada konkreetsed 
täiendavad vajalikud ja proportsionaalsed 
ennetavad meetmed. Otsuses peab 
arvestama veebimajutusteenuse pakkuja 
majandusliku suutlikkusega, 
veebimajutusteenusega tagatava sisu liigi, 
meetmete tehnilise teostatavuse ning 
selliste meetmete mõjuga kasutajate 
põhiõigustele, eelkõige sõna- ja 
teabevabadusele. Selline otsus saadetakse 
veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse 
tegevuskohta või teenusepakkuja määratud 
esindajale. Veebimajutusteenuse pakkuja 
annab artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud 
asjaomase pädeva asutuse 
kindlaksmääratud meetmete rakendamisest 
korrapäraselt aru.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Veebimajutusteenuse pakkuja võib 5. Veebimajutusteenuse pakkuja võib 



AD\1176249ET.docx 39/48 PE632.087v02-00

ET

igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud pädev asutus vaataks 
läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt 
kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse või 
otsuse. Pädev asutus teeb põhjendatud 
otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, 
kui on saanud veebimajutusteenuse 
pakkuja taotluse.

igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 
punktis c osutatud asjaomane pädev asutus 
vaataks läbi ja vajaduse korral tühistaks 
vastavalt kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud 
taotluse või otsuse. Asjaomane pädev 
asutus teeb põhjendatud otsuse mõistliku 
aja jooksul pärast seda, kui on saanud 
veebimajutusteenuse pakkuja taotluse.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikleid 6 ja 9 ei kohaldata nende 
teenusepakkujate suhtes, kes osutavad 
pilvetaristuteenuseid, mis seisnevad 
nõudmise korral selliste füüsiliste või 
virtuaalsete ressursside pakkumises, mis 
annavad andmetöötlus- ja salvestustaristu 
võimaluse, mille korral teenusepakkujal ei 
ole õigusi selle kohta, millist sisu tema 
kliendid või nende klientide lõppkasutajad 
salvestavad või kuidas seda nad seda 
töötlevad või üldsusele kättesaadavaks 
teevad ning kus teenusepakkujal ei ole 
otsest kontrolli tema klientide või nende 
klientide lõppkasutajate salvestatud sisu 
üle.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
esitab oma tingimustes terroristliku sisu 
levitamise vältimise põhimõtted, 
sealhulgas vajaduse korral sisulise 
selgituse ennetavate meetmete toimimise, 
kaasa arvatud automaatsete vahendite 
kasutamise kohta.

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
esitab oma tingimustes selgelt terroristliku 
sisu levitamise vältimise ja selle 
tõkestamise põhimõtted, sealhulgas 
vajaduse korral sisulise selgituse 
ennetavate meetmete toimimise, kaasa 
arvatud automaatsete vahendite kasutamise 
ja koostöö kohta asjaomaste pädevate 
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asutustega tehtava koostöö kohta.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebimajutusteenuse pakkuja 
avaldab igal aastal läbipaistvusaruande 
terroristliku sisu levitamise vastu võetud 
meetmete kohta.

2. Veebimajutusteenuse pakkujad, 
asjaomased pädevad asutused ja liidu 
asutused avaldavad igal aastal 
läbipaistvusaruanded terroristliku sisu 
levitamise vastu võetud meetmete kohta.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Läbipaistvusaruanded peavad 
sisaldama vähemalt järgmist teavet:

3. Veebimajutusteenuse pakkujate 
avaldatavad läbipaistvusaruanded peavad 
sisaldama vähemalt järgmist teavet:

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave selle kohta, millised on 
veebimajutusteenuse pakkuja meetmed, et 
tõkestada sellise sisu uuesti üleslaadimist, 
mis on varem eemaldatud või millele 
juurdepääs on blokeeritud, sest seda 
loetakse terroristlikuks sisuks;

b) üksikasjalik teave selle kohta, 
millised on veebimajutusteenuse pakkuja 
meetmed, et võidelda sellise sisu uuesti 
ilmumise vastu, mis on varem eemaldatud 
või millele juurdepääs on blokeeritud, sest 
seda loetakse terroristlikuks sisuks;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ülevaade kaebuste esitamise 
menetlustest ja nende tagajärjed.

d) ülevaade kaebuste esitamise ja 
õiguskaitse mehhanismisdest ja nende 
tulemlikkuse hindamine.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
kasutab enda talletatava veebisisu puhul 
automaatseid vahendeid vastavalt 
käesolevale määrusele, peab ta pakkuma 
mõjusaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid 
tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud 
otsused, eelkõige terroristlikuks peetava 
sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu 
blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi 
põhjendatud.

1. Kui veebimajutusteenuse pakkujad 
kasutavad enda talletatava veebisisu puhul 
automaatseid vahendeid vastavalt 
käesolevale määrusele, peavad nad 
pakkuma mõjusaid ja asjakohaseid 
kaitsemeetmeid tagamaks, et asjaomase 
sisu suhtes tehtud otsused, eelkõige 
terroristlikuks peetava sisu eemaldamise 
või sellele juurdepääsu blokeerimise 
otsused, on täpsed ja hästi põhjendatud.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eeskätt peavad kaitsemeetmed 
inimeste teostatavat jälgimist ja kontrolli 
siis, kui see on asjakohane, ja igal juhul 
siis, kui on tarvis üksikasjalikku hindamist, 
et teha kindlaks, kas tegemist on 
terroristliku sisuga.

2. Kaitsemeetmed seisnevad eelkõige 
inimeste teostatavas jälgimises ja 
kontrollimises, kas sisu eemaldamise 
korraldus või sisule juurdepääsu 
tõkestamine on asjakohane, võttes eelkõige 
arvesse sõna- ja teabevabadust. Inimeste 
teostatav jälgimine on nõutav, kui on 
tarvis üksikasjalikku hindamist, et teha 
kindlaks, kas tegemist on terroristliku 
sisuga.
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Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaebuste lahendamise mehhanism. Kaebuste esitamise ja õiguskaitse 
mehhanismid.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebimajutusteenuse pakkuja 
kehtestab mõjusad ja juurdepääsetavad 
mehhanismid, millele toetudes saab 
sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on 
eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on 
blokeeritud artikli 5 kohase esildise või 
artikli 6 kohaste ennetavate meetmete tõttu, 
esitada kaebuse veebimajutusteenuse 
pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu 
taastamist.

1. Ilma et see piiraks sisuteenuse 
pakkujatele siseriikliku õiguse kohaselt 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite 
kasutamist, kehtestab veebimajutusteenuse 
pakkuja kiired, mõjusad ja 
juurdepääsetavad kaebuste esitamise ja 
õiguskaitse mehhanismid, millele toetudes 
saab sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on 
eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on 
blokeeritud artikli 5 kohase esildise või 
artikli 6 kohaste ennetavate meetmete tõttu, 
esitada põhjendatud kaebuse 
veebimajutusteenuse pakkuja tegevuse 
kohta ja nõuda sisu taastamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Kui sisu on kõrvaldatud või sellele 
juurdepääs on blokeeritud artikli 4 kohase 
eemaldamiskorralduse, artikli 5 kohase 
esildise või artikli 6 kohaste ennetavate 
meetmete abil, võib asjaomane infosisu 
pakkuja algatada igal ajal 
kohtumenetluse, taotledes sisu taastamist. 
Kohtumenetluse algatamine ei sõltu 
artiklis 10 osutatud kaebuste esitamise 
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mehhanismide käivitamisest.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui veebimajutusteenuse pakkuja 
saab teadlikuks mis tahes 
tõendusmaterjalist terroriakti kohta, 
teavitab ta sellest viivitamata asjaomases 
liikmesriigis kuritegude uurimise ja nende 
eest süüdistuse esitamisega tegelevat 
pädevat asutust või artikli 14 lõike 2 
kohaselt tegutsevat kontaktpunkti 
liikmesriigis, kus on tema peamine 
tegevuskoht või esindaja. Kahtluste korral 
võib veebimajutusteenuse pakkuja edastada 
selle teabe Europolile asjakohaste 
järelmeetmete võtmiseks.

4. Kui veebimajutusteenuse pakkujad 
saavad teadlikuks mis tahes 
tõendusmaterjalist terroriakti kohta, 
teavitavad nad sellest viivitamata 
asjaomases liikmesriigis kuritegude 
uurimise ja nende eest süüdistuse 
esitamisega tegelevat pädevat asutust või 
artikli 14 lõike 2 kohaselt tegutsevat 
kontaktpunkti liikmesriigis, kus on nende 
peamine tegevuskoht või esindaja. 
Kahtluste korral võib veebimajutusteenuse 
pakkuja edastada selle teabe Europolile 
asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette 
õigusnormid karistuste kohta, mida 
kohaldatakse, kui veebimajutusteenuse 
pakkuja rikub käesolevast määrusest 
tulenevaid kohustusi, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada nende 
karistuste rakendamine. Karistusi 
kohaldatakse selliste kohustuste rikkumise 
puhul, mis on ette nähtud:

1. Liikmesriigid kehtestavad 
karistused, mida kohaldatakse, kui 
veebimajutusteenuse pakkuja rikub 
käesolevast määrusest tulenevaid 
kohustusi, ning võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et tagada nende karistuste 
rakendamine. Karistusi kohaldatakse 
selliste kohustuste rikkumise puhul, mis on 
ette nähtud:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d
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(d) artikli 6 lõigetega 2 ja 4 (aruanded 
ennetavate meetmete kohta ja meetmete 
vastuvõtmine pärast seda, kui on tehtud 
otsus konkreetsete ennetavate meetmete 
kehtestamiseks);

d) artikli 6 lõigetega 2 ja 4 (aruanded 
ennetavate meetmete kohta ja selliste 
meetmete vastuvõtmine pärast seda, kui on 
tehtud otsus konkreetsete ennetavate 
meetmete kehtestamiseks);

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) artikliga 9 (ennetavate meetmetega 
seotud kaitsemeetmed);

g) artikliga 9 (ennetavate meetmete 
kasutamise ja rakendamisega seotud 
kaitsemeetmed);
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et karistuste 
liigi ja taseme kindlaksmääramisel võtavad 
pädevad asutused arvesse kõiki 
asjaomaseid asjaolusid, muu hulgas 
järgmist:

3. Liikmesriigid tagavad, et karistuste 
liigi ja taseme kindlaksmääramisel võtavad 
pädevad asutused arvesse kõiki 
asjaomaseid asjaolusid, muu hulgas 
järgmist:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) veebimajutusteenuse pakkuja 
valmidus teha pädevate asutustega 
koostööd.

e) veebimajutusteenuse pakkuja 
valmidus teha asjaomaste pädevate 
asutustega koostööd.
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Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) veebimajutusteenuse pakkujate, 
eelkõige mikroettevõtjate või 
väikeettevõtjate laad ja suurus komisjoni 
soovituse 2003/361/EÜ tähenduses.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et artikli 4 
lõikest 2 tulenevate kohustuste 
süstemaatilise eiramise korral rakendatakse 
rahalist karistust, mille summa on kuni 4 % 
veebimajutusteenuse pakkuja eelmise 
majandusaasta kogukäibest.

4. Liikmesriigid tagavad, et artikli 4 
lõikest 2 tulenevate kohustuste 
süstemaatilise eiramise korral rakendatakse 
rahalist karistust, mille summa on kuni 2 % 
veebimajutusteenuse pakkuja eelmise 
majandusaasta kogukäibest.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
20, et täiendada käesolevat määrust 
tehniliste nõuetega elektrooniliste 
vahendite kohta, mida pädevad asutused 
peavad kasutama eemaldamiskorralduste 
edastamiseks.

1. Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
20, et täiendada käesolevat määrust 
vajalike tehniliste nõuetega elektrooniliste 
vahendite kohta, mida pädevad asutused 
peavad kasutama eemaldamiskorralduste 
edastamiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta I, II ja III 
lisa muutmiseks vastu selliseid 
delegeeritud õigusakte, et leida reaalne 
lahendus võimalikule vajadusele teha 
parandusi eemaldamiskorralduse vormide 
sisus ja selliste vormide sisus, millega 
antakse teada, et eemaldamiskorraldust ei 
ole võimalik täita.

2. Komisjonil on õigus võtta I, II ja III 
lisa muutmiseks vastu selliseid 
delegeeritud õigusakte, et leida pädevalt 
lahendus võimalikule vajadusele teha 
parandusi eemaldamiskorralduse vormide 
sisus ja selliste vormide sisus, millega 
antakse teada, et eemaldamiskorraldust ei 
ole võimalik täita.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse alates 
[käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäev] määramata ajaks õigus 
võtta vastu artiklis 19 osutatud delegeeritud 
õigusakte.

2. Komisjonile antakse alates 
[käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäev] kindlaksmääratud 
kolmeaastaseks ajavahemikuks õigus 
võtta vastu artiklis 19 osutatud delegeeritud 
õigusakte.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – B jagu – punkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) Palun esitage kirjeldus 
meetmetest, mida kavatsete võtta, et 
lahendada ülalmainitud tehnilised või 
toimimisega seotud probleemid ja täita 
eemaldamiskorraldust

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse õiguslik sidusus ettepanekuga artikli 4 lõike 7 kohta.
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