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Tarkistus 6
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 
ja seksuaalinen riisto loukkaavat vakavasti 
ihmisoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia 
saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta, 
hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä, 
huonolta kohtelulta tai riistolta, 
seksuaalinen hyväksikäyttö mukaan 
luettuna, kuten lapsen oikeuksista 
vuonna 1989 tehdyssä Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksessa ja 
perusoikeuskirjassa määrätään. 
Digitalisaatio on tuonut monia hyötyjä 
yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta myös 
haasteita, kuten verkossa tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
lisääntyminen. Lasten suojelu verkossa on 
yksi unionin keskeisistä tavoitteista. 
Komissio hyväksyi 24 päivänä heinäkuuta 
2020 EU:n strategian lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi9, 
jäljempänä ’strategia’. Strategian 
tavoitteena on puuttua lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
tehokkaasti unionin tasolla.

(4) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 
ja seksuaalinen riisto loukkaavat vakavasti 
ihmisoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia 
saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta, 
hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä, 
huonolta kohtelulta tai riistolta, 
seksuaalinen hyväksikäyttö mukaan 
luettuna, kuten lapsen oikeuksista 
vuonna 1989 tehdyssä Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksessa ja 
perusoikeuskirjassa määrätään. Lisäksi 
Istanbulin yleissopimuksessa todetaan, 
että tytöt altistuvat usein sukupuoleen 
kohdistuvan väkivallan vakaville 
muodoille, myös verkkoväkivallalle. 
Digitalisaatio on tuonut monia hyötyjä 
yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta myös 
haasteita, erityisesti lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön sekä lasten verkossa 
tapahtuvan seksuaalisen riiston, joka on 
pahentunut covid-19-pandemian aikana, 
koska mahdollisten uhrien löytäminen on 
helpompaa ja lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevan materiaalin 
vaihtaminen hyväksikäyttöön syyllistyvien 
kesken on lisääntynyt jyrkästi. Myös 
lapsen houkuttelemista seksuaalisiin 
tarkoituksiin koskevien tapausten määrä 
on lisääntynyt covid-19-pandemian 
aikana, ja tämä koskee myös itse tuotettua 
sisältöä. Lisäksi se, että rikoksentekijät 
väärinkäyttävät yhä enemmän 
yksityisyyden suojaa parantavaa 
tekniikkaa kauheiden toimiensa 
salaamiseksi on vaikeuttanut 
lainvalvontaviranomaisten verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen riiston 
ehkäisemistä, havaitsemista, tutkimista ja 
siitä syytteeseen asettamista. Europolin 
mukaan anonymisointityökalujen 
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yleistyminen ja lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevan materiaalin yhä 
suurempi määrä voivat johtaa myös 
toistuvaan uhriksi joutumiseen.8 a Lasten 
suojelu verkossa on yksi unionin 
keskeisistä tavoitteista, koska lapset ovat 
yhteiskuntamme haavoittuvimpia jäseniä 
eivätkä kykene puolustamaan itseään.

_________________ _________________
8 a Europolin raportti ”Exploiting 
isolation: Offenders and victims of online 
child sexual abuse during the Covid-
19pandemic”, julkaistu 19. kesäkuuta 
2020.

9 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Euroopan unionin strategia 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
torjunnan tehostamiseksi, 24.7.2020, 
COM(2020) 607 final.

Or. en

Tarkistus 7
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tytöt ja nuoret naiset ovat 
erityisen alttiita seksuaalisen 
hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston 
riskille, ja valtaosa verkossa tapahtuvista 
lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä 
koskevista tapauksista koskeekin heitä. 
THORN-järjestön ja Canadian Centre for 
Child Protection -järjestön mukaan 
80 prosenttia seksuaalisen hyväksikäytön 
uhreista on tyttöjä. INHOPE-verkoston 
vuoden 2019 raportin luvuista käy ilmi, 
että 91 prosenttia uhreista oli tyttöjä, 
7 prosenttia poikia ja että uhrien 
mediaani-ikä laskee ja 92 prosenttia 
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uhreista oli alle 13-vuotiaita. End Child 
Prostitution, Child Pornography and the 
Trafficking of Children for Sexual 
Purposes (ECPAT) -järjestön 
vuoden 2017 kansainvälisen raportin 
mukaan lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön syyllistyvät ovat pääosin 
miehiä10 a, millä on merkitystä 
määritettäessä keskeisiä indikaattoreita. 
Tämän vuoksi on tärkeää, että tytöille ja 
pojille on tarjolla turvallisia, esteettömiä 
ja ikään soveltuvia kanavia ilmoittaa 
hyväksikäytöstä ja ilman pelkoa, 
varsinkin silloin, kun hyväksikäyttäjä 
kuuluu uhrin lähipiiriin, koska näissä 
tapauksissa siitä ilmoitetaan harvoin.
_________________
10 a ECPAT Journal ”End Child Sexual 
Exploitation international report”, 
julkaistu huhtikuussa 2017; 
https://www.ecpat.org/wp-
content/uploads/2017/04/Journal_No12-
ebook.pdf

Or. en

Tarkistus 8
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Komissio hyväksyi 24 päivänä 
heinäkuuta 2020 EU:n strategian lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan 
tehostamiseksi9 b, jäljempänä ’strategia’. 
Strategian tavoitteena on puuttua lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
tehokkaasti unionin tasolla ottaen 
asianmukaisesti huomioon tyttöjen ja 
poikien kokemat erilaiset seksuaalisen 
hyväksikäytön muodot. Osana strategiaa 
komissio ilmoitti, että se ehdottaa 
alakohtaista lainsäädäntöä, joka sisältää 



PE660.099v01-00 6/21 AM\1216881FI.docx

FI

”selkeitä sitovia velvoitteita paljastaa ja 
ilmiantaa verkossa tapahtuvaa lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä, jotta sekä 
lainvalvontaviranomaisten että yksityisen 
sektorin asiaankuuluvien toimijoiden 
työhön verkkohyväksikäytön torjumiseksi 
saataisiin lisää selkeyttä ja varmuutta”. 
Strategian lisäksi tarvitaan kuitenkin 
vahvasti ehkäiseviä toimenpiteitä ja 
entistä kohdennetumpi lähestymistapa, 
jossa otetaan huomioon erilaisten 
haavoittuvassa asemassa olevien 
lapsiryhmien, erityisesti tyttöjen, erityinen 
tilanne ja tarpeet.
_________________
9 b Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Euroopan unionin strategia 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
torjunnan tehostamiseksi, 24.7.2020, 
COM(2020) 0607 final.

Or. en

Tarkistus 9
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eräät numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, 
kuten selainposti- ja 
sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat 
käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä 
teknologioita havaitakseen verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille tai 
poistaakseen lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin. 

(5) Numeroista riippumattomilla 
viestintäpalveluilla on merkittävä asema 
verkossa tapahtuvien lasten seksuaalisten 
hyväksikäyttötapausten jäljittämisessä ja 
lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
koskevan materiaalin poistamisessa sen 
lähteellä, jotta vältetään lisäkärsimykset, 
sillä jokainen materiaalin uusi 
visualisoiminen on uhrille vahingollista. 
Alaikäisille lapsille on oltava tarjolla 
turvallisia, esteettömiä ja ikään soveltuvia 
kanavia ilmoittaa hyväksikäytöstä ja 
ilman pelkoa, varsinkin silloin, kun 



AM\1216881FI.docx 7/21 PE660.099v01-00

FI

Näillä järjestöillä viitataan kansallisiin 
vihjelinjoihin, joihin voidaan ilmoittaa 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvästä materiaalista, sekä unionissa ja 
kolmansissa maissa sijaitseviin järjestöihin, 
joiden tarkoituksena on vähentää lasten 
seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi 
joutuminen. Näillä vapaaehtoisilla toimilla 
on yhteisesti tärkeä rooli uhrien 
tunnistamisessa ja pelastamisessa ja lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin levittämisen rajoittamisessa. 
Ne tukevat myös rikoksentekijöiden 
tunnistamista ja tutkintaa sekä lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien 
rikosten ehkäisemistä.

hyväksikäyttäjä kuuluu uhrin lähipiiriin. 
Eräät numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, 
kuten selainposti- ja 
sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat 
käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä 
teknologioita havaitakseen verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä ja lasten 
riistoa torjuville yleishyödyllisille 
järjestöille tai havaitakseen, poistaakseen 
ja ilmoittaakseen lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
palveluissaan. Lapsiuhrien tunnistamisen 
mahdollistamiseksi ja palvelujen 
tarjoajien virheiden asianmukaiseksi 
havaitsemiseksi kaikki lasten mahdollista 
seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat 
tapaukset olisi ilmoitettava 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille. Näillä 
järjestöillä viitataan kansallisiin 
vihjelinjoihin, joihin voidaan ilmoittaa 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvästä materiaalista, sekä unionissa ja 
kolmansissa maissa sijaitseviin järjestöihin, 
joiden tarkoituksena on vähentää lasten 
seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi 
joutuminen. Näillä vapaaehtoisilla toimilla 
on yhteisesti tärkeä rooli uhrien 
tunnistamisessa ja pelastamisessa ja lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja lasten 
seksuaaliseen riistoon liittyvän materiaalin 
levittämisen rajoittamisessa. Ne tukevat 
myös rikoksentekijöiden tunnistamista ja 
tutkintaa sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja lasten seksuaaliseen 
riistoon liittyvien rikosten ehkäisemistä.

Or. en

Tarkistus 10
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Henkilötietojen käsittelyä, jota 
numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajat 
suorittavat vapaaehtoisin toimenpitein 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä 
ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseksi, säännellään 20 päivään 
joulukuuta 2020 asti asetuksella (EU) 
2016/679.

(6) Henkilötietojen käsittelyä, jota 
numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajat 
suorittavat vapaaehtoisin toimenpitein 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä 
ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja lasten seksuaaliseen 
riistoon liittyvän materiaalin poistamiseksi, 
säännellään 20 päivään joulukuuta 2020 
asti asetuksella (EU) 2016/679.

Or. en

Tarkistus 11
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivi 2002/58/EY ei sisällä 
erityisiä säännöksiä sellaisesta 
henkilötietojen ja muiden tietojen 
käsittelystä, jota suoritetaan sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä 
ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseksi. Direktiivin 2002/58/EY 
15 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
muun muassa mainitun direktiivin 5 ja 
6 artiklassa säädettyjen, viestinnän ja 
liikennetietojen luottamuksellisuutta 
koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien 
soveltamisalaa lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvien rikosten 
torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 

(7) Direktiivi 2002/58/EY ei sisällä 
erityisiä säännöksiä sellaisesta 
henkilötietojen ja muiden tietojen 
käsittelystä, jota suoritetaan sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä 
ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseksi. Direktiivin 2002/58/EY 
15 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
muun muassa mainitun direktiivin 5 ja 
6 artiklassa säädettyjen, viestinnän ja 
liikennetietojen luottamuksellisuutta 
koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien 
soveltamisalaa lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvien rikosten 
torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 
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syyteharkintaa varten. Jos tällaisia 
lainsäädäntötoimenpiteitä ei ole toteutettu, 
numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajilla ei 
olisi oikeusperustaa jatkaa verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemista ja siitä 
ilmoittamista ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamista palveluistaan 21 päivän 
joulukuuta 2020 jälkeen siihen saakka, 
kunnes hyväksytään strategiassa ilmoitettu 
uusi pidemmän aikavälin oikeudellinen 
kehys lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
torjumiseksi tehokkaasti unionin tasolla.

syyteharkintaa varten. Jos tällaisia 
kansallisia lainsäädäntötoimenpiteitä ei ole 
toteutettu, numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajilla ei olisi oikeusperustaa jatkaa 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemista ja siitä 
ilmoittamista ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
havaitsemista, poistamista ja siitä 
ilmoittamista palveluistaan 21 päivän 
joulukuuta 2020 jälkeen siihen saakka, 
kunnes hyväksytään strategiassa ilmoitettu 
uusi pidemmän aikavälin oikeudellinen 
kehys lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
torjumiseksi tehokkaasti unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 12
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Sen vuoksi tässä asetuksessa 
säädetään tilapäisestä poikkeuksesta 
direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 
1 kohdasta ja 6 artiklasta, joilla suojellaan 
viestinnän ja liikennetietojen 
luottamuksellisuutta. Koska direktiivi 
2002/58/EY annettiin Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklan nojalla, on aiheellista antaa 
tämä asetus saman oikeusperustan nojalla. 
Lisäksi kaikki jäsenvaltiot eivät ole 
hyväksyneet kansallisella tasolla 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla 
rajoitettaisiin mainituissa säännöksissä 
säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien 
soveltamisalaa direktiivin 2002/58/EY 
15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja 
tällaisten toimenpiteiden hyväksymiseen 
liittyy merkittävä pirstaloitumisen riski, 
joka todennäköisesti vaikuttaa kielteisesti 

(8) Sen vuoksi tässä asetuksessa 
säädetään tilapäisestä poikkeuksesta 
direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 
1 kohdasta ja 6 artiklasta, joilla suojellaan 
viestinnän ja liikennetietojen 
luottamuksellisuutta. Tässä asetuksessa 
esitettyjä suojatoimia ja edellytyksiä 
sovelletaan tämän vuoksi unionin 
numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajien 
vapaaehtoisiin toimenpiteisiin, joiden 
tarkoituksena on yksinomaan havaita 
verkossa tapahtuva lasten seksuaalinen 
hyväksikäyttö ja ilmoittaa siitä sekä 
havaita ja poistaa lasten seksuaalista 
riistoa koskeva materiaali ja ilmoittaa 
siitä. Koska direktiivi 2002/58/EY 
annettiin Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 114 artiklan nojalla, on 
aiheellista antaa tämä asetus saman 
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sisämarkkinoihin. oikeusperustan nojalla. Lisäksi kaikki 
jäsenvaltiot eivät ole hyväksyneet 
kansallisella tasolla 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla 
rajoitettaisiin mainituissa säännöksissä 
säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien 
soveltamisalaa direktiivin 2002/58/EY 
15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja 
tällaisten toimenpiteiden hyväksymiseen 
liittyy merkittävä pirstaloitumisen riski, 
joka todennäköisesti vaikuttaa kielteisesti 
sisämarkkinoihin sekä perusoikeuksien 
suojeluun, erityisesti verkossa tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
uhreiksi kaikkialla unionissa joutuvien 
lasten oikeuksien suojeluun.

Or. en

Tarkistus 13
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya Rodríguez Ramos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska tämän asetuksen ainoana 
tavoitteena on mahdollistaa tiettyjen 
olemassa olevien toimien jatkaminen 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjumiseksi, tässä 
asetuksessa säädetty poikkeus olisi 
rajoitettava vakiintuneeseen teknologiaan, 
jota numeroista riippumattomat 
henkilöiden väliset viestintäpalvelut ovat 
tavanomaisesti käyttäneet verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseen ja siitä 
ilmoittamiseen sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseen ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa. Viittaus teknologiaan 
sisältää tarvittaessa kaikki ihmisen tekemät 
arvioinnit, jotka liittyvät suoraan 
teknologian käyttöön ja sen valvontaan. 
Kyseisen teknologian olisi sen vuoksi 

(11) Koska tämän asetuksen ainoana 
tavoitteena on mahdollistaa tiettyjen 
olemassa olevien toimien jatkaminen 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjumiseksi, tässä 
asetuksessa säädetty poikkeus olisi 
rajoitettava vakiintuneeseen teknologiaan, 
jota numeroista riippumattomat 
henkilöiden väliset viestintäpalvelut ovat 
tavanomaisesti käyttäneet verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseen ja siitä 
ilmoittamiseen sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseen ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa. Viittaus teknologiaan 
sisältää tarvittaessa kaikki ihmisen tekemät 
arvioinnit, jotka liittyvät suoraan 
teknologian käyttöön ja sen valvontaan. 
Kyseisen teknologian olisi sen vuoksi 
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oltava alalla yleisessä käytössä, mutta tämä 
ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että 
kaikki palveluntarjoajat käyttävät 
teknologiaa, eikä se estä teknologian 
kehittämistä edelleen yksityisyyden suojaa 
edistävällä tavalla. Tältä osin pitäisi olla 
merkityksetöntä, käyttääkö tietty 
palveluntarjoaja, joka haluaa vedota tähän 
poikkeukseen, jo itse tällaista teknologiaa 
tämän asetuksen voimaantulopäivänä. 
Käytettävien teknologioiden olisi oltava 
mahdollisimman vähän yksityisyyteen 
puuttuvia alan viimeisimmän kehityksen 
mukaisesti, eikä niihin saisi sisältyä 
tekstiä sisältävien viestien järjestelmällistä 
suodatusta ja seulontaa, vaan niissä olisi 
tarkasteltava yksittäisiä viestejä 
ainoastaan, jos on olemassa konkreettisia 
seikkoja, jotka herättävät epäilyn lasten 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

oltava alalla yleisessä käytössä, mutta tämä 
ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että 
kaikki palveluntarjoajat käyttävät 
teknologiaa, eikä se estä teknologian 
kehittämistä edelleen yksityisyyden suojaa 
edistävällä tavalla. Tältä osin pitäisi olla 
merkityksetöntä, käyttääkö tietty 
palveluntarjoaja, joka haluaa vedota tähän 
poikkeukseen, jo itse tällaista teknologiaa 
tämän asetuksen voimaantulopäivänä. 
Käytettävien teknologioiden olisi oltava 
mahdollisimman vähän yksityisyyteen 
puuttuvia alan viimeisimmän kehityksen 
mukaisesti. Käytettävien teknologioiden ei 
pidä ymmärtää viestien sisältöä, vaan 
niillä olisi yksinomaan kyettävä 
havaitsemaan lasten mahdollisen 
seksuaalisen hyväksikäytön malleja.

Or. en

Tarkistus 14
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska tämän asetuksen ainoana 
tavoitteena on mahdollistaa tiettyjen 
olemassa olevien toimien jatkaminen 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjumiseksi, tässä 
asetuksessa säädetty poikkeus olisi 
rajoitettava vakiintuneeseen teknologiaan, 
jota numeroista riippumattomat 
henkilöiden väliset viestintäpalvelut ovat 
tavanomaisesti käyttäneet verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseen ja siitä 
ilmoittamiseen sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseen ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa. Viittaus teknologiaan 

(11) Koska tämän asetuksen ainoana 
tavoitteena on mahdollistaa tiettyjen 
olemassa olevien toimien jatkaminen 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjumiseksi, tässä 
asetuksessa säädetty poikkeus olisi 
rajoitettava vakiintuneeseen teknologiaan, 
jota numeroista riippumattomat 
henkilöiden väliset viestintäpalvelut ovat 
tavanomaisesti käyttäneet verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseen ja siitä 
ilmoittamiseen sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseen. Viittaus teknologiaan 
sisältää tarvittaessa kaikki ihmisen tekemät 
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sisältää tarvittaessa kaikki ihmisen tekemät 
arvioinnit, jotka liittyvät suoraan 
teknologian käyttöön ja sen valvontaan. 
Kyseisen teknologian olisi sen vuoksi 
oltava alalla yleisessä käytössä, mutta tämä 
ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että 
kaikki palveluntarjoajat käyttävät 
teknologiaa, eikä se estä teknologian 
kehittämistä edelleen yksityisyyden suojaa 
edistävällä tavalla. Tältä osin pitäisi olla 
merkityksetöntä, käyttääkö tietty 
palveluntarjoaja, joka haluaa vedota tähän 
poikkeukseen, jo itse tällaista teknologiaa 
tämän asetuksen voimaantulopäivänä. 
Käytettävien teknologioiden olisi oltava 
mahdollisimman vähän yksityisyyteen 
puuttuvia alan viimeisimmän kehityksen 
mukaisesti, eikä niihin saisi sisältyä tekstiä 
sisältävien viestien järjestelmällistä 
suodatusta ja seulontaa, vaan niissä olisi 
tarkasteltava yksittäisiä viestejä ainoastaan, 
jos on olemassa konkreettisia seikkoja, 
jotka herättävät epäilyn lasten 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

arvioinnit, jotka liittyvät suoraan 
teknologian käyttöön ja sen valvontaan. 
Kyseisen teknologian olisi sen vuoksi 
oltava alalla yleisessä käytössä, mutta tämä 
ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että 
kaikki palveluntarjoajat käyttävät 
teknologiaa, eikä se estä teknologian 
kehittämistä edelleen yksityisyyden suojaa 
edistävällä tavalla. Tältä osin pitäisi olla 
merkityksetöntä, käyttääkö tietty 
palveluntarjoaja, joka haluaa vedota tähän 
poikkeukseen, jo itse tällaista teknologiaa 
tämän asetuksen voimaantulopäivänä. 
Käytettävien teknologioiden olisi oltava 
mahdollisimman vähän yksityisyyteen 
puuttuvia alan viimeisimmän kehityksen 
mukaisesti, eikä niihin saisi sisältyä tekstiä 
sisältävien viestien järjestelmällistä 
suodatusta ja seulontaa, vaan niissä olisi 
tarkasteltava yksittäisiä viestejä ainoastaan, 
jos on olemassa konkreettisia seikkoja, 
jotka herättävät epäilyn lasten 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Or. en

Tarkistus 15
Margarita de la Pisa Carrión

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Ilmoitettujen tavoitteiden 
tehokkuuden varmistamiseksi numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajat on 
velvoitettava ottamaan käyttöön tehokkaat 
toimenpiteet, jotka mahdollistavat 
moitteettoman valvonnan perheissä;

Or. es
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Tarkistus 16
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta poikkeuksen nojalla 
toteutetuissa toimissa voidaan varmistaa 
avoimuus ja vastuuvelvollisuus, 
palveluntarjoajien olisi julkaistava 
vuosittain raportit tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvasta käsittelystä, 
mukaan lukien käsiteltyjen tietojen tyyppi 
ja määrä, havaittujen tapausten lukumäärä, 
keskeisten indikaattoreiden valinnassa ja 
parantamisessa sovelletut toimenpiteet, 
käytettyjen eri teknologioiden virheiden 
(väärät positiiviset tulokset) määrä ja 
suhde, virhesuhteen pienentämiseksi 
sovelletut toimenpiteet ja saavutettu 
virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut 
tietosuojatakeet.

(14) Jotta poikkeuksen nojalla 
toteutetuissa toimissa voidaan varmistaa 
avoimuus ja vastuuvelvollisuus, 
palveluntarjoajien olisi julkaistava 
vuosittain raportit tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvasta käsittelystä, 
mukaan lukien käsiteltyjen tietojen tyyppi 
ja määrä, havaittujen lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevien tapausten 
lukumäärä tarvittaessa sukupuolen 
mukaan eriteltyine tietoineen, keskeisten 
indikaattoreiden valinnassa ja 
parantamisessa sovelletut toimenpiteet, 
käytettyjen eri teknologioiden virheiden 
(väärät positiiviset tulokset) määrä ja 
suhde, virhesuhteen pienentämiseksi 
sovelletut toimenpiteet ja saavutettu 
virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut 
tietosuojatakeet.

Or. en

Tarkistus 17
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan tilapäiset ja 
tiukasti rajatut säännöt, joilla poiketaan 
tiettyjen direktiivissä 2002/58/EY 
säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta, ja 
poikkeuksen ainoana tavoitteena on antaa 
numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajille 
mahdollisuus jatkaa tiettyjen 
teknologioiden käyttöä henkilötietojen ja 

Tässä asetuksessa vahvistetaan tilapäiset ja 
tiukasti rajatut säännöt, joilla poiketaan 
tiettyjen direktiivissä 2002/58/EY 
säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta, ja 
poikkeuksen ainoana tavoitteena on antaa 
numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajille 
mahdollisuus käyttää tiettyjä teknologioita 
henkilötietojen käsittelyyn siinä määrin 
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muiden tietojen käsittelyyn siinä määrin 
kuin on tarpeen verkossa tapahtuvan lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön 
havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvän materiaalin poistamiseksi niiden 
palveluista.

kuin on tarpeen ja oikeasuhtaista verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä 
ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
havaitsemiseksi, poistamiseksi niiden 
palveluista ja siitä ilmoittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 18
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) materiaalia, joka on Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/93/EU 2 artiklan c alakohdassa 
määriteltyä lapsipornografiaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 19
Margarita de la Pisa Carrión

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) materiaalia, joka on Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/93/EU 2 artiklan c alakohdassa 
määriteltyä lapsipornografiaa;

a) materiaalia, joka on Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/93/EU 2 artiklan c alakohdassa 
määriteltyä lapsipornografiaa, 
laajentamalla tämä käsite kattamaan 
sukupuolesta riippumatta kaikki 
epäsiveelliset kuvat, joissa näytetään tai 
esitetään mikä tahansa alaikäisen 
intiimialueen osa ja joilla edistetään ja 
yllytetään sekavia psyykkisiä häiriöitä ja 
vahingoitetaan tällä tavoin ihmisarvoa;
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Or. es

Tarkistus 20
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya Rodríguez Ramos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) ’houkuttelemisella’
i) aikuisen direktiivin 2011/93/EU 
3 artiklan 4 kohdassa ja 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettujen rikosten 
tekemistä varten esittämää 
tapaamisehdotusta lapselle, joka ei ole 
saavuttanut seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa;
ii) aikuisen tekemää 5 artiklan 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettua rikoksen yritystä, 
jossa aikuinen houkuttelee lasta, joka ei 
ole saavuttanut seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, tarjoamaan tätä lasta 
esittävää lapsipornografiaa.

Or. en

Tarkistus 21
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya Rodríguez Ramos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lasten houkuttelemista 
seksuaaliseen kanssakäymiseen tai 
lapsipornografian tuottamiseen jollakin 
seuraavista tavoista:

Poistetaan.

i) lapsen houkutteleminen lahjoja tai 
muita etuja tarjoamalla;
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ii) lapsen uhkaaminen kielteisillä 
seurauksilla, joilla on todennäköisesti 
merkittävä vaikutus lapseen;
iii) pornografisen aineiston esittäminen 
lapselle tai sen asettaminen lapsen 
saataville;

Or. en

Tarkistus 22
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) direktiivin 2011/93/EU 2 artiklan 
e alakohdassa määriteltyä pornografista 
esitystä.

c) direktiivin 2011/93/EU 2 artiklan 
e alakohdassa määriteltyä pornografista 
esitystä, myös kostopornografiaa.

Or. en

Tarkistus 23
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya Rodríguez Ramos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ’seksuaalista kiristämistä’

Or. en

Tarkistus 24
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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2 a) ’lapsella’ henkilöä, joka ei ole 
saavuttanut seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa;

Or. en

Tarkistus 25
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b) ’ lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvällä materiaalilla’
a) materiaalia, joka on Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/93/EU 2 artiklan c alakohdassa 
määriteltyä lapsipornografiaa;
b) materiaalia, joka on Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/93/EU 2 artiklan d alakohdassa 
määriteltyä lapsiprostituutiota;

Or. en

Tarkistus 26
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 
1 kohdassa ja 6 artiklassa säädettyjä 
erityisvelvoitteita ei sovelleta henkilöiden 
välisten numeroista riippumattomien 
viestintäpalvelujen tarjoamiseen liittyvään 
henkilötietojen ja muiden tietojen 
käsittelyyn, joka on ehdottoman 
välttämätöntä teknologian käyttämiseksi 

Direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 
1 kohdassa ja 6 artiklassa säädettyjä 
erityisvelvoitteita ei sovelleta henkilöiden 
välisten numeroista riippumattomien 
viestintäpalvelujen tarjoamiseen liittyvään 
henkilötietojen käsittelyyn, joka on 
ehdottoman välttämätöntä teknologian 
käyttämiseksi yksinomaan lasten 
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yksinomaan lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseen ja verkossa tapahtuvan lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseen 
tai siitä ilmoittamiseen 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille, edellyttäen, 
että

seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin havaitsemiseen ja 
poistamiseen ja verkossa tapahtuvan lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseen 
tai siitä ilmoittamiseen sekä 
lainvalvontaviranomaisille että lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille, edellyttäen, 
että

Or. en

Tarkistus 27
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) käsittely on oikeasuhteista ja 
rajoittuu vakiintuneisiin teknologioihin, 
joita numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajat ovat tavanomaisesti käyttäneet 
tätä tarkoitusta varten ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa ja jotka ovat alan 
viimeisimmän kehityksen mukaisia ja 
mahdollisimman vähän yksityisyyteen 
puuttuvia;

a) käsittely on oikeasuhteista ja 
rajoittuu vakiintuneisiin teknologioihin, 
joita numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajat ovat tavanomaisesti käyttäneet 
tätä tarkoitusta varten ja jotka ovat alan 
viimeisimmän kehityksen mukaisia ja 
mahdollisimman vähän yksityisyyteen 
puuttuvia;

Or. en

Tarkistus 28
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) käsittely rajoittuu siihen, mikä on 
ehdottoman välttämätöntä verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä 

d) käsittely rajoittuu siihen, mikä on 
ehdottoman välttämätöntä verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä 
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ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseksi, ja käsitellyt tiedot 
poistetaan välittömästi, jollei verkossa 
tapahtuvaa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä ole havaittu ja vahvistettu 
sellaiseksi;

ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
havaitsemiseksi, poistamiseksi ja siitä 
ilmoittamiseksi. Jos verkossa tapahtuvaa 
lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ei ole 
havaittu ja vahvistettu sellaiseksi, 
asiaankuuluvat tiedot voidaan säilyttää 
ainoastaan seuraavia tarkoituksia varten 
ja ainoastaan tarvittavan ajan:

Or. en

Tarkistus 29
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– asiasta ilmoittaminen ja 
lainvalvontaviranomaisten ja muiden 
asiaankuuluvien viranomaisten esittämiin 
oikeasuhteisiin pyyntöihin vastaaminen;

Or. en

Tarkistus 30
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– asianomaisen käyttäjän tilin 
sulkeminen;

Or. en

Tarkistus 31
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń



PE660.099v01-00 20/21 AM\1216881FI.docx

FI

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – 3 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– luotettavasti lapsipornografiaksi 
tunnistettujen tietojen yhteydessä 
yksilöllisen, ei-muutettavissa olevan 
digitaalisen allekirjoituksen luominen 
(tiiviste eli hash-tunniste).

Or. en

Tarkistus 32
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – 4 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– hallinnolliset tai oikeudelliset 
menettelyt tai oikeussuojakeinojen 
käyttäminen.

Or. en

Tarkistus 33
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) palveluntarjoaja julkaisee vuosittain 
raportin asiaan liittyvästä käsittelystä, 
mukaan lukien käsiteltyjen tietojen tyyppi 
ja määrä, havaittujen tapausten lukumäärä, 
keskeisten indikaattoreiden valinnassa ja 
parantamisessa sovelletut toimenpiteet, 
käytettyjen eri teknologioiden virheiden 
(väärät positiiviset tulokset) määrä ja 
suhde, virhesuhteen pienentämiseksi 
sovelletut toimenpiteet ja saavutettu 

e) palveluntarjoaja julkaisee vuosittain 
raportin asiaan liittyvästä käsittelystä, 
mukaan lukien käsiteltyjen tietojen tyyppi 
ja määrä, havaittujen lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevien tapausten ja 
havaittujen, ilmoitettujen ja poistettujen 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvää materiaalia koskevien tapausten 
lukumäärä sekä tarvittaessa sukupuolittain 
erotellut tiedot, keskeisten indikaattoreiden 
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virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut 
tietosuojatakeet.

valinnassa ja parantamisessa sovelletut 
toimenpiteet, käytettyjen eri 
teknologioiden virheiden (väärät 
positiiviset tulokset) määrä ja suhde, 
virhesuhteen pienentämiseksi sovelletut 
toimenpiteet ja saavutettu virhesuhde, 
säilytysperiaatteet ja sovelletut 
tietosuojatakeet.

Or. en

Tarkistus 34
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan d alakohdan soveltamiseksi, 
jos verkossa tapahtuva lasten 
seksuaalinen hyväksikäyttö on havaittu ja 
vahvistettu sellaiseksi, asiaankuuluvat 
tiedot voidaan säilyttää ainoastaan 
seuraavia tarkoituksia varten ja 
ainoastaan tarvittavan ajan:

Poistetaan.

– asiasta ilmoittaminen ja 
lainvalvontaviranomaisten ja muiden 
asiaankuuluvien viranomaisten esittämiin 
oikeasuhteisiin pyyntöihin vastaaminen;
– asianomaisen käyttäjän tilin 
sulkeminen;
– luotettavasti lapsipornografiaksi 
tunnistettujen tietojen yhteydessä 
yksilöllisen, ei-muutettavissa olevan 
digitaalisen allekirjoituksen luominen 
(tiiviste eli hash-tunniste).

Or. en

Perustelu

Siirretty d alakohtaan.


