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Muudatusettepanek 58
Cornelia Ernst
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

Ettepanek ei kaitse lapsi, kuid seab seaduskuulekad kodanikud suuremasse ohtu (näiteks 
tehisintellekti algoritmid tähistavad valesti laste ja täiskasvanute seaduslikke intiimseid 
kujutisi ja vestlusi seoses nende tervise ja seksuaaleluga) ning rikub asjakohase 
õigussüsteemi kohaselt miljonite laste ja täiskasvanute põhiõigusi. Kõigi isiklike sõnumite 
sisu analüüsimine on sama vastuvõetamatu, nagu see, kui postkontor avaks ebaseadusliku 
sisu kontrollimiseks kõik kirjad. Euroopa Andmekaitseinspektori sõnul ei ole vahendi 
vajalikkust ega proportsionaalsust tõestatud.

Muudatusettepanek 60
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus ajutise erandi kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/58/EÜ teatavatest sätetest seoses 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenuse osutajad 
kasutavad isikuandmete ja muude andmete 
töötlemiseks, et võidelda internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ teatavate 
õiguste ja kohustuste ajutise piiramise 
kohta seoses tehnoloogiaga, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuse 
osutajad kasutavad isikuandmete 
töötlemiseks, et võidelda internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise ja laste 
seksuaalset kuritarvitamist kujutava 
materjali vastu

Or. en

Selgitus

Pealkirja muutmine viib ettepandud määruse vastavusse direktiiviga 2011/93/EL, mis käsitleb 
laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust. Kooskõlas 
nimetatud direktiivi põhjendusega 9 hõlmavad õigusaktid seksuaalse väärkohtlemise 
salvestisi ja muid salvestisi, mida kasutatakse lapsele teadaolevalt või tema teadmata.

Muudatusettepanek 61
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus ajutise erandi kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/58/EÜ teatavatest sätetest seoses 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenuse osutajad 
kasutavad isikuandmete ja muude andmete 
töötlemiseks, et võidelda internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus ajutise erandi kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2002/58/EÜ teatavatest sätetest 
seoses tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenuse osutajad 
kasutavad isikuandmete töötlemiseks, et 
võidelda internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu

Or. en



AM\1219075ET.docx 5/106 PE661.791v01-00

ET

Muudatusettepanek 62
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, 
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse ÜRO 1989. aasta lapse 
õiguste konventsiooniga kehtestatud 
põhimõtted ja selle fakultatiivprotokolli 
laste müümise, lasteprostitutsiooni ja 
lapsporno kohta,

Or. en

Muudatusettepanek 63
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Direktiivi 2002/58/EÜ 
kohaldatakse üldkasutatavate elektroonilise 
side teenuste osutamisega seoses toimuva 
isikuandmete töötlemise suhtes. 
Elektroonilise side teenuse määratlus on 
praegu esitatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2002/21/EÜ artikli 2 
punktis c4. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) 2018/19725 
tunnistatakse direktiiv 2002/21/EÜ alates 
21. detsembrist 2020 kehtetuks. Alates 
sellest kuupäevast asendatakse 
elektroonilise side teenuse määratlus 
direktiivi (EL) 2018/1972 artikli 2 punktis 
4 esitatud uue määratlusega, mis hõlmab 
numbrivaba isikutevahelise side teenuseid, 
nagu on määratletud kõnealuse direktiivi 
artikli 2 punktis 7. Need teenused, mis 
hõlmavad näiteks IP-kõnesid, 

(2) Direktiivi 2002/58/EÜ 
kohaldatakse üldkasutatavate elektroonilise 
side teenuste osutamisega seoses toimuva 
isikuandmete töötlemise suhtes. Kuni 
21. detsembrini 2020 kehtis elektroonilise 
side teenuse määratlus Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2002/21/EÜ artikli 2 
punkti c4 järgi. Sellel kuupäeval tunnistati 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2018/19725 
direktiiv 2002/21/EÜ kehtetuks. 
Elektroonilise side teenuse määratlus 
direktiivi (EL) 2018/1972 artikli 2 
punktis 4 hõlmab numbrivaba 
isikutevahelise side teenuseid, nagu on 
määratletud kõnealuse direktiivi artikli 2 
punktis 7. Need teenused, mis hõlmavad 
näiteks IP-kõnesid, sõnumivahetust ja 
veebipõhiseid e-posti teenuseid, on seega 
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sõnumivahetust ja veebipõhiseid e-posti 
teenuseid, kuuluvad seega alates 21. 
detsembrist 2020 direktiivi 2002/58/EÜ 
kohaldamisalasse.

kuulunud alates 21. detsembrist 2020 
direktiivi 2002/58/EÜ kohaldamisalasse.

_________________ _________________
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 
2002. aasta direktiiv 2002/21/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, lk 
33).

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 
2002. aasta direktiiv 2002/21/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, 
lk 33).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/1972, millega kehtestatakse Euroopa 
elektroonilise side seadustik (ELT L 321, 
17.12.2018, lk 36).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta 
direktiiv (EL) 2018/1972, millega 
kehtestatakse Euroopa elektroonilise side 
seadustik (ELT L 321, 17.12.2018, lk 36).

Or. en

Muudatusettepanek 64
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin 
Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, David Lega, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando 
Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Anna 
Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artikli 6 lõikele 1 tunnustab liit Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi, 
vabadusi ja põhimõtteid. Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artiklis 
7 on sätestatud igaühe põhiõigus sellele, et 
austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu 
ja edastatavate sõnumite saladust, mis 
hõlmab ka side konfidentsiaalsust. Harta 
artiklis 8 on sätestatud õigus isikuandmete 
kaitsele. Harta artikli 24 lõikes 2 on 
sätestatud, et kõikides lastega seotud 
toimingutes, mida teevad avalik-õiguslikud 
asutused või eraõiguslikud institutsioonid, 

(3) Vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artikli 6 lõikele 1 tunnustab liit Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi, 
vabadusi ja põhimõtteid. Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) 
artiklis 7 on sätestatud igaühe põhiõigus 
sellele, et austataks tema era- ja 
perekonnaelu, kodu ja edastatavate 
sõnumite saladust, mis hõlmab ka side 
konfidentsiaalsust. Harta artiklis 8 on 
sätestatud õigus isikuandmete kaitsele. 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
1989. aasta lapse õiguste konventsiooni 
artikli 3 lõikes 1 ja harta artikli 24 lõikes 2 
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tuleb esikohale seada lapse huvid. on sätestatud, et kõikides lastega seotud 
toimingutes, mida teevad avalik-õiguslikud 
asutused või eraõiguslikud institutsioonid, 
tuleb esikohale seada lapse huvid. ÜRO 
lapse õiguste konventsiooni artikli 3 
lõige 3 ja harta artikli 24 lõige 1 
käsitlevad lapse õigust tema heaoluks 
vajalikule kaitsele ja hoolitsusele.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Laste seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine on rasked inimõiguste 
rikkumised, eelkõige seoses laste õigusega 
kaitsele igasuguse vägivalla, 
kuritarvitamise ja hooletusse jätmise, 
väärkohtlemise või ärakasutamise, 
sealhulgas seksuaalse kuritarvitamise eest, 
nagu on sätestatud ÜRO 1989. aasta lapse 
õiguste konventsioonis ja hartas. 
Digitaliseerimine on toonud ühiskonnale ja 
majandusele palju kasu, kuid ka 
probleeme, sealhulgas laste seksuaalse 
kuritarvitamise sagenemise internetis. 
Lapse kaitse internetis on üks liidu 
prioriteete. Komisjon võttis 24. juulil 2020 
vastu ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu6 (edaspidi 
„strateegia“) ja mille eesmärk on 
reageerida liidu tasandil tulemuslikult 
laste seksuaalse kuritarvitamise kuriteole.

(4) Laste seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine on rasked põhiõiguste 
rikkumised, eelkõige seoses laste õigusega 
kaitsele igasuguse vägivalla, 
kuritarvitamise ja hooletusse jätmise, 
väärkohtlemise või ärakasutamise, 
sealhulgas seksuaalse kuritarvitamise eest, 
nagu on sätestatud ÜRO 1989. aasta lapse 
õiguste konventsioonis ja hartas. 
Digitaliseerimine on toonud ühiskonnale ja 
majandusele palju kasu, kuid ka 
probleeme, eelkõige laste seksuaalse 
kuritarvitamise sagenemise internetis, mis 
on tingitud suuremast juurdepääsust 
võimalikele ohvritele ja lapsporno 
vahetamise järsust kasvust lastega seotud 
seksuaalkurjategijate vahel. Lisaks on 
õiguskaitseasutustel raskem internetis 
toimuvat laste seksuaalset väärkohtlemist 
ja ärakasutamist ära hoida, avastada, 
uurida ja selle eest vastutusele võtta, sest 
õigusrikkujad kuritarvitavad üha enam 
eraelu puutumatust soodustavaid 
tehnoloogiaid, et varjata oma kohutavat 
tegevust. Europoli andmeil võib 
anonüümseks muutmise vahendite levik 
ja lapsporno suurem hulk suurendada ka 
korduva ohvriks langemise ohtu6a.

_________________ _________________



PE661.791v01-00 8/106 AM\1219075ET.docx

ET

6 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, „ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu“, 24.7.2020, 
COM(2020) 607 final.

6a Europoli aruanne „Exploiting 
isolation: Offenders and victims of online 
child sexual abuse during the COVID-19 
pandemic“ (Eraldatuse ärakasutamine: 
COVID-19 pandeemia ajal internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise toimepanijad 
ja ohvrid), 19. juuni 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Laste seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine on rasked inimõiguste 
rikkumised, eelkõige seoses laste õigusega 
kaitsele igasuguse vägivalla, 
kuritarvitamise ja hooletusse jätmise, 
väärkohtlemise või ärakasutamise, 
sealhulgas seksuaalse kuritarvitamise eest, 
nagu on sätestatud ÜRO 1989. aasta lapse 
õiguste konventsioonis ja hartas. 
Digitaliseerimine on toonud ühiskonnale ja 
majandusele palju kasu, kuid ka 
probleeme, sealhulgas laste seksuaalse 
kuritarvitamise sagenemise internetis. 
Lapse kaitse internetis on üks liidu 
prioriteete. Komisjon võttis 24. juulil 2020 
vastu ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu 6 (edaspidi 
„strateegia“) ja mille eesmärk on 
reageerida liidu tasandil tulemuslikult 

(4) Lapse kaitse on üks liidu 
prioriteete. Laste seksuaalne 
kuritarvitamine ja ärakasutamine on rasked 
inimõiguste rikkumised, eelkõige seoses 
laste õigusega kaitsele igasuguse vägivalla, 
kuritarvitamise ja hooletusse jätmise, 
väärkohtlemise või ärakasutamise, 
sealhulgas seksuaalse kuritarvitamise eest, 
nagu on sätestatud ÜRO 1989. aasta lapse 
õiguste konventsioonis ja hartas. 
Digitaliseerimine on toonud ühiskonnale ja 
majandusele palju kasu, kuid ka 
probleeme, sealhulgas laste seksuaalse 
kuritarvitamise sagenemise ja laste 
seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjali suurenemise internetis. 
Lapsporno põhineb tegelikul 
väärkohtlemisel väljaspool 
internetimaailma, kus kõige rohkem 
väärkohtlemisi panevad toime perekonda 
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laste seksuaalse kuritarvitamise kuriteole. kuuluvad või perekonnale lähedased 
isikud. Teatatud arvu kasv on osaliselt 
tingitud ka sellest, et on tekkinud tava 
teismeliste hulgas, kes oma seksuaalse 
identiteedi ja kogemuste kujunemisel 
jäädvustavad endast konkreetseid pilte ja 
videosid ja saadavad neid eakaaslastele 
või jagavad sellist materjali seksuaalse 
motivatsioonita.

_________________
6 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, „ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu“, 24.7.2020, 
COM(2020) 607 final.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Laste seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine on rasked inimõiguste 
rikkumised, eelkõige seoses laste õigusega 
kaitsele igasuguse vägivalla, 
kuritarvitamise ja hooletusse jätmise, 
väärkohtlemise või ärakasutamise, 
sealhulgas seksuaalse kuritarvitamise eest, 
nagu on sätestatud ÜRO 1989. aasta lapse 
õiguste konventsioonis ja hartas. 
Digitaliseerimine on toonud ühiskonnale ja 
majandusele palju kasu, kuid ka 
probleeme, sealhulgas laste seksuaalse 
kuritarvitamise sagenemise internetis. 
Lapse kaitse internetis on üks liidu 
prioriteete. Komisjon võttis 24. juulil 2020 
vastu ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu6 (edaspidi 

(4) Laste seksuaalne kuritarvitamine, 
ärakasutamine ja lapsporno on rasked 
inimõiguste rikkumised, eelkõige seoses 
laste õigusega kaitsele igasuguse vägivalla, 
kuritarvitamise ja hooletusse jätmise, 
väärkohtlemise või ärakasutamise, 
sealhulgas seksuaalse kuritarvitamise eest, 
nagu on sätestatud ÜRO 1989. aasta lapse 
õiguste konventsioonis ja hartas. 
Digitaliseerimine on toonud ühiskonnale ja 
majandusele palju kasu, kuid ka 
probleeme, sealhulgas laste seksuaalse 
kuritarvitamise sagenemise internetis. 
Lapse kaitse internetis on üks liidu 
prioriteete. Komisjon võttis 24. juulil 2020 
vastu ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu6 (edaspidi 
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„strateegia“) ja mille eesmärk on 
reageerida liidu tasandil tulemuslikult laste 
seksuaalse kuritarvitamise kuriteole.

„strateegia“) ja mille eesmärk on 
reageerida liidu tasandil tulemuslikult 
kuritegudele seoses laste seksuaalse 
kuritarvitamisega, laste seksuaalse 
ekspluateerimisega, lapspornograafiaga, 
kuna need väärkohtlemised on viimasel 
ajal uute tehnoloogiate ja Interneti 
kasutamise kaudu üha enam levinud.

_________________ _________________
6 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, „ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu“, 24.7.2020, 
COM(2020) 607 final.

6 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, „ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu“, 24.7.2020, 
COM(2020) 607 final.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, 
Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Laste seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine on rasked inimõiguste 
rikkumised, eelkõige seoses laste õigusega 
kaitsele igasuguse vägivalla, 
kuritarvitamise ja hooletusse jätmise, 
väärkohtlemise või ärakasutamise, 
sealhulgas seksuaalse kuritarvitamise eest, 
nagu on sätestatud ÜRO 1989. aasta lapse 
õiguste konventsioonis ja hartas. 
Digitaliseerimine on toonud ühiskonnale ja 
majandusele palju kasu, kuid ka 
probleeme, sealhulgas laste seksuaalse 
kuritarvitamise sagenemise internetis. 
Lapse kaitse internetis on üks liidu 
prioriteete. Komisjon võttis 24. juulil 2020 

(4) Laste seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine on rasked inimõiguste 
rikkumised, eelkõige seoses laste õigusega 
kaitsele igasuguse vägivalla, 
kuritarvitamise ja hooletusse jätmise, 
väärkohtlemise või ärakasutamise, 
sealhulgas seksuaalse kuritarvitamise eest, 
nagu on sätestatud ÜRO 1989. aasta lapse 
õiguste konventsioonis ja hartas. 
Digitaliseerimine on toonud ühiskonnale ja 
majandusele palju kasu, kuid ka 
probleeme, sealhulgas laste seksuaalse 
kuritarvitamise sagenemise internetis. 
Lapse kaitse internetis on üks liidu 
prioriteete. Komisjon võttis 24. juulil 2020 
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vastu ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu6 (edaspidi 
„strateegia“) ja mille eesmärk on 
reageerida liidu tasandil tulemuslikult laste 
seksuaalse kuritarvitamise kuriteole.

vastu ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu6 (edaspidi 
„strateegia“) ja mille eesmärk on 
reageerida liidu tasandil tulemuslikult laste 
seksuaalse kuritarvitamise ja laste 
seksuaalse ärakasutamise kuriteole.

_________________ _________________
6 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, „ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu“, 24.7.2020, 
COM(2020) 607 final.

6 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, „ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu“, 24.7.2020, 
COM(2020) 607 final.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell
Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Lapse kaitse internetis on üks liidu 
prioriteete. Komisjon võttis 24. juulil 2020 
vastu ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu1a (edaspidi 
„strateegia“) ja mille eesmärk on 
reageerida liidu tasandil tulemuslikult 
laste seksuaalse kuritarvitamise kuriteole. 
Strateegia raames teatas komisjon, et teeb 
ettepaneku valdkonnaspetsiifiliste 
õigusaktide kohta, mis hõlmavad „selgeid 
kohustuslikke meetmeid laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks internetis ja 
sellest teatamiseks, et tuua nii 
õiguskaitseasutuste kui ka erasektori 
osalejate töösse selgust ja kindlust 
internetis toimuva kuritarvitamise vastu 
võitlemisel“. Uued õigusaktid peaks 
täielikult austama põhiõiguseid, eriti 
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sõnavabaduse, isikuandmete ja eraelu 
puutumatuse kaitse õiguseid, ning 
sisaldama mehhanisme vastutuse ja 
läbipaistvuse tagamiseks.
_________________
1a Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, „ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu“, 24.7.2020, 
COM(2020) 607 final.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Laurence 
Farreng
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Arvestades, et käesolev ettepanek 
ei kahjusta otspunktkrüpteerimise 
põhimõtet, kuna selle ettepaneku eesmärk 
on võimaldada side teenuse osutajatel 
jätkata laste seksuaalse väärkohtlemise 
vabatahtlikku tuvastamist internetis ja 
sellest teatamist ning lapsporno 
eemaldamist. Seega ei tohiks siin 
otspunktkrüpteerimise piirangutega 
tegeleda.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, 
Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Teismelistel on õigus oma 
seksuaalne identiteet turvalises ja 
privaatses keskkonnas avastada.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste, nt veebimeili 
ja sõnumiteenuste osutajad juba kasutavad 
vabatahtlikult teatavaid tehnoloogiaid, et 
tuvastada internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ning teatada sellest 
õiguskaitseasutustele ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevatele organisatsioonidele või 
eemaldada lapsporno. Nende 
organisatsioonide all peetakse silmas nii 
liidus kui ka kolmandates riikides 
tegutsevaid riiklikke vihjetelefone 
lapspornost teatamiseks ning 
organisatsioone, mille eesmärk on 
vähendada laste seksuaalset ärakasutamist 
ja hoida ära laste ohvristamist. Sellisel 
vabatahtlikul tegevusel tervikuna on 
väärtuslik roll ohvrite tuvastamisel ja 
päästmisel ning lapsporno levitamise 
vähendamisel; ühtlasi aitab see kaasa 
õigusrikkujate tuvastamisele ja uurimisele 
ning laste seksuaalse kuritarvitamisega 
seotud kuritegude ennetamisele.

(5) Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste, nt veebimeili 
ja sõnumiteenuste osutajad on juba 
kasutanud teatavaid tehnoloogiaid, 
eelkõige kujutiste ja videote tuvastamiseks 
räsimistehnoloogia, klassifikaatoreid ja 
tehisintellekti kasutavad tööriistad ning 
teksti ja/või metaandmeid analüüsivad 
tehnoloogiad, et tuvastada internetis laste 
seksuaalset kuritarvitamist oma teenustes 
ning teatada sellest õiguskaitseasutustele ja 
laste seksuaalse kuritarvitamise vastu 
avalikes huvides võitlevatele 
organisatsioonidele või tuvastada ja 
eemaldada lapsporno ning teatada sellest. 
Neid meetmeid on rakendatud 
vabatahtlikult, tuginedes 
määruse (EL) 2016/679 artiklile 6, mis on 
töötlemise õiguslik alus. Nende teenuste 
osutajate all peetakse silmas nii liidus kui 
ka kolmandates riikides tegutsevaid 
riiklikke vihjetelefone lapspornost 
teatamiseks ning organisatsioone, mille 
eesmärk on vähendada laste seksuaalset 
ärakasutamist ja hoida ära laste 
ohvristamist. Sellisel vabatahtlikul 
tegevusel tervikuna on olulise tähtsusega 
roll ohvrite tuvastamisel ja päästmisel, 
kelle põhiõigusi inimväärikusele ning 
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kehalisele ja vaimsele puutumatusele on 
tõsiselt rikutud, ning lapsporno levitamise 
vähendamisel; ühtlasi aitab see kaasa 
õigusrikkujate tuvastamisele ja uurimisele 
ning laste seksuaalse kuritarvitamisega 
seotud kuritegude ennetamisele, 
avastamisele, uurimisele ja kohtus 
menetlemisele.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste, nt veebimeili 
ja sõnumiteenuste osutajad juba kasutavad 
vabatahtlikult teatavaid tehnoloogiaid, et 
tuvastada internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ning teatada sellest 
õiguskaitseasutustele ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevatele organisatsioonidele või 
eemaldada lapsporno. Nende 
organisatsioonide all peetakse silmas nii 
liidus kui ka kolmandates riikides 
tegutsevaid riiklikke vihjetelefone 
lapspornost teatamiseks ning 
organisatsioone, mille eesmärk on 
vähendada laste seksuaalset ärakasutamist 
ja hoida ära laste ohvristamist. Sellisel 
vabatahtlikul tegevusel tervikuna on 
väärtuslik roll ohvrite tuvastamisel ja 
päästmisel ning lapsporno levitamise 
vähendamisel; ühtlasi aitab see kaasa 
õigusrikkujate tuvastamisele ja uurimisele 
ning laste seksuaalse kuritarvitamisega 
seotud kuritegude ennetamisele.

(5) Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste, nt veebimeili 
ja sõnumiteenuste osutajad on juba 
kasutanud vabatahtlikult tehnoloogiaid, et 
tuvastada internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ja laste seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat materjali ning 
teatada sellest õiguskaitseasutustele ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevatele organisatsioonidele 
või eemaldada lapsporno ja laste 
seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjal, skaneerides kas side sisu, 
näiteks pilt- ja tekstmaterjali, või selle 
metaandmed, kasutades mõnel juhul ka 
varasemaid andmeid. Nende teenuste 
osutajate all peetakse silmas nii liidus kui 
ka kolmandates riikides tegutsevaid riiklike 
vihjetelefone, mis on mõeldud tuvastatud 
lapspornost ja lapse seksuaalset 
ärakasutamist kujutavast materjalist 
teatamiseks ning organisatsioone, (eelkõige 
teadmata kadunud ja seksuaalselt 
ärakasutatud laste riiklik keskus 
Ameerika Ühendriikides), mille eesmärk 
on vähendada laste seksuaalset 
ärakasutamist ja hoida ära laste 
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ohvristamist. Kui need on asutatud 
kolmandates riikides, ei kuulu nad ELi 
andmekaitse õigustiku reguleerimisalasse. 
Sellisel vabatahtlikul tegevusel tervikuna 
on roll ohvrite tuvastamisel ja päästmisel 
ning lapsporno ja laste seksuaalse 
ärakasutamisega seotud materjali 
levitamise vähendamisel; ühtlasi aitab see 
kaasa õigusrikkujate tuvastamisele ja 
uurimisele ning laste seksuaalse 
kuritarvitamisega ja seksuaalse 
ärakasutamisega seotud kuritegude 
ennetamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, 
Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste, nt veebimeili 
ja sõnumiteenuste osutajad juba kasutavad 
vabatahtlikult teatavaid tehnoloogiaid, et 
tuvastada internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ning teatada sellest 
õiguskaitseasutustele ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevatele organisatsioonidele või 
eemaldada lapsporno. Nende 
organisatsioonide all peetakse silmas nii 
liidus kui ka kolmandates riikides 
tegutsevaid riiklikke vihjetelefone 
lapspornost teatamiseks ning 
organisatsioone, mille eesmärk on 
vähendada laste seksuaalset ärakasutamist 
ja hoida ära laste ohvristamist. Sellisel 
vabatahtlikul tegevusel tervikuna on 
väärtuslik roll ohvrite tuvastamisel ja 

(5) Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste, nt veebimeili 
ja sõnumiteenuste osutajad juba kasutavad 
vabatahtlikult teatavaid tehnoloogiaid, et 
tuvastada internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ning teatada sellest 
õiguskaitseasutustele ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise ning laste seksuaalse 
ärakasutamise vastu avalikes huvides 
võitlevatele organisatsioonidele või 
eemaldada lapsporno ja laste seksuaalse 
ärakasutamisega seotud materjal. Nende 
organisatsioonide all peetakse silmas nii 
liidus kui ka kolmandates riikides 
tegutsevaid riiklikke vihjetelefone 
lapspornost ja laste seksuaalse 
ärakasutamisega seotud materjalist 
teatamiseks ning organisatsioone, mille 
eesmärk on vähendada laste seksuaalset 
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päästmisel ning lapsporno levitamise 
vähendamisel; ühtlasi aitab see kaasa 
õigusrikkujate tuvastamisele ja uurimisele 
ning laste seksuaalse kuritarvitamisega 
seotud kuritegude ennetamisele.

väärkohtlemist ning laste seksuaalset 
ärakasutamist ja hoida ära laste 
ohvristamist. Sellisel vabatahtlikul 
tegevusel tervikuna on väärtuslik roll 
ohvrite tuvastamisel ja päästmisel ning 
lapsporno ja laste seksuaalse 
ärakasutamisega seotud materjali (mis 
kujutab endast lapse eraelu puutumatuse 
õiguse jämedat rikkumist) levitamise 
vähendamisel; ühtlasi aitab see kaasa 
õigusrikkujate tuvastamisele ja uurimisele 
ning laste seksuaalse kuritarvitamisega ja 
seksuaalse ärakasutamisega seotud 
kuritegude ennetamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste, nt veebimeili 
ja sõnumiteenuste osutajad juba kasutavad 
vabatahtlikult teatavaid tehnoloogiaid, et 
tuvastada internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ning teatada sellest 
õiguskaitseasutustele ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevatele organisatsioonidele või 
eemaldada lapsporno. Nende 
organisatsioonide all peetakse silmas nii 
liidus kui ka kolmandates riikides 
tegutsevaid riiklikke vihjetelefone 
lapspornost teatamiseks ning 
organisatsioone, mille eesmärk on 
vähendada laste seksuaalset ärakasutamist 
ja hoida ära laste ohvristamist. Sellisel 
vabatahtlikul tegevusel tervikuna on 
väärtuslik roll ohvrite tuvastamisel ja 
päästmisel ning lapsporno levitamise 
vähendamisel; ühtlasi aitab see kaasa 
õigusrikkujate tuvastamisele ja uurimisele 

(5) Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste, nt veebimeili 
ja sõnumiteenuste osutajad juba kasutavad 
vabatahtlikult teatavaid tehnoloogiaid, et 
tuvastada internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ning teatada sellest 
õiguskaitseasutustele ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevatele organisatsioonidele ja 
eemaldada lapsporno, skaneerides kas side 
sisu, näiteks pilt- ja tekstmaterjali, või 
selle metaandmed, kasutades mõnel juhul 
ka varasemaid andmeid. Nende 
organisatsioonide all peetakse silmas nii 
liidus kui ka kolmandates riikides 
tegutsevaid riiklikke vihjetelefone 
lapspornost teatamiseks ning 
organisatsioone, mille eesmärk on 
vähendada laste seksuaalset ärakasutamist 
ja hoida ära laste ohvristamist. Sellisel 
vabatahtlikul tegevusel tervikuna on 
väärtuslik roll ohvrite tuvastamisel ja 
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ning laste seksuaalse kuritarvitamisega 
seotud kuritegude ennetamisele.

päästmisel ning lapsporno levitamise 
vähendamisel; ühtlasi aitab see kaasa 
õigusrikkujate tuvastamisele ja uurimisele 
ning laste seksuaalse kuritarvitamisega 
seotud kuritegude ennetamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste, nt veebimeili 
ja sõnumiteenuste osutajad juba kasutavad 
vabatahtlikult teatavaid tehnoloogiaid, et 
tuvastada internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ning teatada sellest 
õiguskaitseasutustele ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevatele organisatsioonidele või 
eemaldada lapsporno. Nende 
organisatsioonide all peetakse silmas nii 
liidus kui ka kolmandates riikides 
tegutsevaid riiklikke vihjetelefone 
lapspornost teatamiseks ning 
organisatsioone, mille eesmärk on 
vähendada laste seksuaalset ärakasutamist 
ja hoida ära laste ohvristamist. Sellisel 
vabatahtlikul tegevusel tervikuna on 
väärtuslik roll ohvrite tuvastamisel ja 
päästmisel ning lapsporno levitamise 
vähendamisel; ühtlasi aitab see kaasa 
õigusrikkujate tuvastamisele ja uurimisele 
ning laste seksuaalse kuritarvitamisega 
seotud kuritegude ennetamisele.

(5) Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste, nt veebimeili 
ja sõnumiteenuste osutajad juba kasutavad 
vabatahtlikult teatavaid tehnoloogiaid, et 
tuvastada internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ning teatada sellest 
õiguskaitseasutustele ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevatele organisatsioonidele või 
eemaldada lapsporno. Nende 
organisatsioonide all peetakse silmas nii 
liidus kui ka kolmandates riikides 
tegutsevaid riiklikke vihjetelefone 
lapspornost teatamiseks ning 
organisatsioone, mille eesmärk on 
tuvastada ja vähendada laste seksuaalset 
ärakasutamist ja hoida ära laste 
ohvristamist. Sellisel vabatahtlikul 
tegevusel tervikuna on väärtuslik roll 
ohvrite tuvastamisel ja päästmisel ning 
lapsporno levitamise vähendamisel; ühtlasi 
aitab see kaasa õigusrikkujate 
tuvastamisele, uurimisele ja karistamisele 
ning laste seksuaalse kuritarvitamisega 
seotud kuritegude ennetamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 77
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, 
Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Hoolimata nende õiguspärasest 
eesmärgist, riivavad need meetmed 
üheselt asjaomaste isikute, nimelt 
kasutajate, arvatavate kuriteo 
toimepanijate ja ohvrite põhiõigusi seoses 
eraelu ja isikuandmete kaitsega. Selline 
riivamine on võimalik ainult teatud 
tingimustel. See peab olema ette nähtud 
seadusega, austama isikuandmete kaitse 
ja eraelu puutumatuse õiguste olemust, 
peab olema kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega, olema vajalik ning vastama 
tegelikult liidu poolt tunnustatud üldist 
huvi pakkuvatele eesmärkidele või 
vajadusel kaitsma teiste isikute õigusi ja 
vabadusi, nagu on sätestatud harta 
artikli 52 lõikes 1.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Hilde Vautmans, Laurence Farreng

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) COVID-19 kriis on 
märkimisväärselt süvendanud lapsporno 
tootmist ja levitamist internetis, mis jõudis 
Euroopa kevadise liikumispiirangu ajal 
rekordtasemele1a. Selline tegevus kasvas 
kogu maailmas 106 %2a. Umbes iga viies 
laps langeb vägivalla, sealhulgas 
seksuaalse väärkohtlemise, ohvriks.
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_________________
1a „Exploiting isolation: offenders and 
victims of online child sexual abuse 
during the COVID-19 pandemic“ 
(Eraldatuse ärakasutamine: COVID-19 
pandeemia ajal internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise toimepanijad ja ohvrid), 
EUROPOL, 2020.
2a „Exploiting isolation: offenders and 
victims of online child sexual abuse 
during the COVID-19 pandemic“ 
(Eraldatuse ärakasutamine: COVID-19 
pandeemia ajal internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise toimepanijad ja ohvrid), 
EUROPOL, 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste osutajad 
kasutavad selliseid tehnoloogiaid 
määruse (EL) 2016/679 alusel, viidates 
õigustatud huvile, mis on tundlike 
andmete töötlemiseks väga küsitav 
õiguslik alus. Sellest hoolimata ei ole 
andmekaitseasutused mingeid 
jõustamismeetmeid võtnud.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Esmatähtis peaks olema 
tegutsemine lapse huvides; rõhutab 
seetõttu vajadust tagada uue tehnoloogia, 
elektroonilise side teenuste kasutamise 
ohutus, eelkõige laste kaitsmine 
seksuaalse ärakasutamise eest internetis.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, 
Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5b) Direktiiv 2011/93/EL kohustab 
liikmesriike võtma meetmeid laste 
seksuaalse väärkohtlemise vastu hiljemalt 
18. detsembriks 2013. aastaks. 
23 liikmesriiki ei ole seda direktiivi 
rakendanud ja komisjon ei ole tegutsenud 
lepingute järelevalvajana, sest alustas 
nende liikmesriikide vastu 
rikkumismenetlust alles juulis ja 
oktoobris 2019. aastal, peaaegu kuus 
aastat pärast ülevõtmise tähtaega, ning ei 
ole suutnud tegutseda vastavalt 
parlamendi 14. detsembri 2017. aasta 
resolutsioonis1 esitatud üleskutsetele.
___________________
1 Euroopa Parlamendi 14. detsembri 
2017. aasta resolutsioon Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 
2011. aasta direktiivi 2011/93/EL (mis 
käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise 
ja ärakasutamise ning lasteporno vastast 
võitlust) rakendamise kohta (ELT C 369, 
11.10.2018. lk 96).
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Or. en

Muudatusettepanek 82
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5b) Internetikuritegevuse mustrid 
muutuvad kiiresti ja laste seksuaalse 
ärakasutamisega seotud materjale otsivate 
seksuaalkurjategijate aktiivsus on 
internetis suurenenud, eriti COVID-19 
ajal, ning seetõttu on esmatähtis 
rakendada lahendus, mis kaitseb lapsi 
seksuaalse ärakasutamise eest veebis.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Isikuandmete töötlemist, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad teevad seoses vabatahtlike 
meetmetega internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks, sellest 
teatamiseks ja lapsporno eemaldamiseks, 
reguleeritakse kuni 20. detsembrini 2020 
määrusega (EL) 2016/679.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle erandi eesmärk on tagada, et jätkuvalt kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmäärust.
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Muudatusettepanek 84
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Isikuandmete töötlemist, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad teevad seoses vabatahtlike 
meetmetega internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks, sellest 
teatamiseks ja lapsporno eemaldamiseks, 
reguleeritakse kuni 20. detsembrini 2020 
määrusega (EL) 2016/679.

(6) Isikuandmete töötlemise suhtes, 
mida numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajad teevad seoses 
vabatahtlike meetmetega laste seksuaalse 
kuritarvitamise ja laste seksuaalse 
ärakasutamisega seotud materjali 
tuvastamiseks, sellest teatamiseks ja sellise 
materjali eemaldamiseks kehtib kuni 
20. detsembrini 2020 
määrus (EL) 2016/679 (isikuandmete 
kaitse üldmäärus). Andmekaitseasutused 
uurivad kaebust kehtivate vabatahtlike 
meetmete kohta, mis ei järgi isikuandmete 
kaitse üldmäärust ning andmesubjekte 
pole seni teavitatud vastavalt nimetatud 
määruse artiklitele 13 ja 14. 
Direktiivil (EL) 2018/1972 ei ole otsest 
mõju teenuse osutajatele, kes selliseid 
vabatahtlikke meetmeid kohaldavad.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Teenuste pakkujate poolt seni 
kohaldatud vabatahtlikud meetmed 
mõjutavad kõigi paljukasutatavate 
elektroonilise side teenuste, näiteks 
sõnumivahetusplatvormide ja -rakenduste 
kasutajate eraelu puutumatuse ning 
andmekaitsega seotud põhiõigusi. Kui 
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sellised meetmed hõlmavad püsivalt kõigi 
kasutajate teabevahetuse sisu üldist ja 
valimatut jälgimist ja analüüsi, rikuvad 
need õigust side konfidentsiaalsusele, 
nagu Euroopa Kohus on otsustanud 
liidetud kohtuasjades C-511/18, C-512/18 
ja C-520/18 – La Quadrature jt.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Käesolevas määruses sätestatud 
meetmed mõjutavad kõigi 
paljukasutatavate elektroonilise side 
teenuste, näiteks 
sõnumivahetusplatvormide ja -rakenduste 
kasutajate eraelu puutumatuse ning 
andmekaitsega seotud põhiõigusi. Neid 
õigusi mõjutavad ka eraettevõtjate poolt 
vabatahtlikult rakendatavad meetmed, kui 
need hõlmavad side sisu jälgimist ja 
analüüsi ning isikuandmete töötlemist.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, 
Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Laurence Farreng

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6b) Kõik side konfidentsiaalsuse 
õiguse piirangud tuleb registreerida 
käesoleva ettepaneku konkreetse eesmärgi 
raames, milleks on võitlus lapse 



PE661.791v01-00 24/106 AM\1219075ET.docx

ET

seksuaalse väärkohtlemise vastu 
internetis.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6b) Põhiõigust side 
konfidentsiaalsusele ei saa piirata 
ainuüksi sellel põhjusel, et teatav 
tehnoloogia võeti kasutusele enne seda, 
kui asjaomastest teenustest said 
õiguslikust seisukohast elektroonilise side 
teenused.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6b) Põhiõigust side 
konfidentsiaalsusele ei saa piirata 
ainuüksi sellel põhjusel, et teatav 
tehnoloogia võeti kasutusele enne seda, 
kui asjaomastest teenustest said 
õiguslikust seisukohast elektroonilise side 
teenused.

Or. en
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Muudatusettepanek 90
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiv 2002/58/EÜ ei sisalda 
erisätteid sellise isiku- ja muude andmete 
töötlemise kohta, mida tehakse 
elektroonilise side teenuste osutamise 
raames laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks, sellest teatamiseks ja 
lapsporno eemaldamiseks. Direktiivi 
2002/58/EÜ artikli 15 lõike 1 kohaselt 
võivad liikmesriigid siiski võtta 
seadusandlikke meetmeid, et piirata muu 
hulgas kõnealuse direktiivi artiklites 5 ja 6 
sätestatud, side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust käsitlevate õiguste ja 
kohustuste ulatust laste seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud kuritegude 
ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtus 
menetlemise eesmärgil. Kui selliseid 
seadusandlikke meetmeid ei ole võetud, ei 
oleks numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajatel õiguslikku alust 
jätkata internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamist ja sellest 
teatamist ning lapsporno eemaldamist 
oma teenustest pärast 21. detsembrit 2020, 
kuni võetakse vastu strateegias välja 
kuulutatud uus pikaajaline 
õigusraamistik laste seksuaalse 
kuritarvitamise tulemuslikuks 
tõkestamiseks liidu tasandil.

(7) Direktiiv 2002/58/EÜ ei sisalda 
erisätteid sellise isiku- ja muude andmete 
töötlemise kohta, mida tehakse 
elektroonilise side teenuste osutamise 
raames laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks, sellest teatamiseks ja 
lapsporno eemaldamiseks. 
Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid siiski võtta 
seadusandlikke meetmeid, et piirata muu 
hulgas kõnealuse direktiivi artiklites 5 ja 6 
sätestatud, side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust käsitlevate õiguste ja 
kohustuste ulatust laste seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud kuritegude 
ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtus 
menetlemise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, 
Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiv 2002/58/EÜ ei sisalda 
erisätteid sellise isiku- ja muude andmete 
töötlemise kohta, mida tehakse 
elektroonilise side teenuste osutamise 
raames laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks, sellest teatamiseks ja 
lapsporno eemaldamiseks. Direktiivi 
2002/58/EÜ artikli 15 lõike 1 kohaselt 
võivad liikmesriigid siiski võtta 
seadusandlikke meetmeid, et piirata muu 
hulgas kõnealuse direktiivi artiklites 5 ja 6 
sätestatud, side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust käsitlevate õiguste ja 
kohustuste ulatust laste seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud kuritegude 
ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtus 
menetlemise eesmärgil. Kui selliseid 
seadusandlikke meetmeid ei ole võetud, ei 
oleks numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajatel õiguslikku alust jätkata 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamist ja sellest teatamist ning 
lapsporno eemaldamist oma teenustest 
pärast 21. detsembrit 2020, kuni võetakse 
vastu strateegias välja kuulutatud uus 
pikaajaline õigusraamistik laste seksuaalse 
kuritarvitamise tulemuslikuks 
tõkestamiseks liidu tasandil.

(7) Direktiiv 2002/58/EÜ ei sisalda 
erisätteid sellise isiku- ja muude andmete 
töötlemise kohta, mida tehakse 
elektroonilise side teenuste osutamise 
raames laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks, sellest teatamiseks ja 
lapsporno eemaldamiseks. 
Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid siiski võtta 
seadusandlikke meetmeid, et piirata muu 
hulgas kõnealuse direktiivi artiklites 5 ja 6 
sätestatud, side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust käsitlevate õiguste ja 
kohustuste ulatust laste seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud kuritegude 
ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtus 
menetlemise eesmärgil. Kuna enamik 
liikmesriike ei ole selliseid seadusandlikke 
meetmeid vastu võtnud, ei ole komisjon 
reageerinud Euroopa elektroonilise side 
seadustiku õigusloomeprotsessi käigus 
antud hoiatustele ega ole suutnud sellega 
seoses pakkuda õiguslikku alust 
isikuandmete töötlemiseks ning seetõttu ei 
oleks numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajatel õiguslikku alust jätkata 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamist ja sellest teatamist ning 
lapsporno eemaldamist oma teenustest 
pärast 21. detsembrit 2020, kuni võetakse 
vastu strateegias välja kuulutatud uus 
pikaajaline õigusraamistik laste seksuaalse 
kuritarvitamise tulemuslikuks 
tõkestamiseks liidu tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiv 2002/58/EÜ ei sisalda 
erisätteid sellise isiku- ja muude andmete 
töötlemise kohta, mida tehakse 
elektroonilise side teenuste osutamise 
raames laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks, sellest teatamiseks ja 
lapsporno eemaldamiseks. Direktiivi 
2002/58/EÜ artikli 15 lõike 1 kohaselt 
võivad liikmesriigid siiski võtta 
seadusandlikke meetmeid, et piirata muu 
hulgas kõnealuse direktiivi artiklites 5 ja 6 
sätestatud, side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust käsitlevate õiguste ja 
kohustuste ulatust laste seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud kuritegude 
ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtus 
menetlemise eesmärgil. Kui selliseid 
seadusandlikke meetmeid ei ole võetud, ei 
oleks numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajatel õiguslikku alust jätkata 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamist ja sellest teatamist ning 
lapsporno eemaldamist oma teenustest 
pärast 21. detsembrit 2020, kuni võetakse 
vastu strateegias välja kuulutatud uus 
pikaajaline õigusraamistik laste seksuaalse 
kuritarvitamise tulemuslikuks 
tõkestamiseks liidu tasandil.

(7) Direktiiv 2002/58/EÜ ei sisalda 
erisätteid selliste isikuandmete töötlemise 
kohta, mida tehakse elektroonilise side 
teenuste osutamise raames laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks, sellest 
teatamiseks ja lapsporno eemaldamiseks. 
Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid siiski võtta 
seadusandlikke meetmeid, et piirata muu 
hulgas kõnealuse direktiivi artiklites 5 ja 6 
sätestatud, side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust käsitlevate õiguste ja 
kohustuste ulatust laste seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud kuritegude 
ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtus 
menetlemise eesmärgil. Kui selliseid 
riiklikke seadusandlikke meetmeid ei ole 
võetud, oleksid numbrivaba isikutevahelise 
side teenuste osutajate vabatahtlikud 
meetmed internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno tuvastamiseks 
ja eemaldamiseks oma teenustest ja sellest 
teatamiseks pärast 21. detsembrit 2020 
ebaseaduslikud, kuni võetakse vastu 
strateegias välja kuulutatud uus pikaajaline 
õigusraamistik laste seksuaalse 
kuritarvitamise tulemuslikuks 
tõkestamiseks liidu tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiv 2002/58/EÜ ei sisalda 
erisätteid sellise isiku- ja muude andmete 

(7) Direktiiv 2002/58/EÜ ei sisalda 
erisätteid sellise isiku- ja muude andmete 
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töötlemise kohta, mida tehakse 
elektroonilise side teenuste osutamise 
raames laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks, sellest teatamiseks ja 
lapsporno eemaldamiseks. Direktiivi 
2002/58/EÜ artikli 15 lõike 1 kohaselt 
võivad liikmesriigid siiski võtta 
seadusandlikke meetmeid, et piirata muu 
hulgas kõnealuse direktiivi artiklites 5 ja 6 
sätestatud, side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust käsitlevate õiguste ja 
kohustuste ulatust laste seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud kuritegude 
ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtus 
menetlemise eesmärgil. Kui selliseid 
seadusandlikke meetmeid ei ole võetud, ei 
oleks numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajatel õiguslikku alust jätkata 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamist ja sellest teatamist ning 
lapsporno eemaldamist oma teenustest 
pärast 21. detsembrit 2020, kuni võetakse 
vastu strateegias välja kuulutatud uus 
pikaajaline õigusraamistik laste seksuaalse 
kuritarvitamise tulemuslikuks 
tõkestamiseks liidu tasandil.

töötlemise kohta, mida tehakse 
elektroonilise side teenuste osutamise 
raames laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
laste seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjali tuvastamiseks, sellest 
teatamiseks ja lapsporno ning laste 
seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjali eemaldamiseks. 
Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid siiski võtta 
seadusandlikke meetmeid, et piirata muu 
hulgas kõnealuse direktiivi artiklites 5 ja 6 
sätestatud, side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust käsitlevate õiguste ja 
kohustuste ulatust laste seksuaalse 
kuritarvitamisega ja laste seksuaalse 
ärakasutamisega seotud kuritegude 
ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtus 
menetlemise eesmärgil. Kui selliseid 
seadusandlikke meetmeid ei ole võetud, ei 
ole numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajatel õiguslikku alust 
internetis lapsporno tuvastamiseks ning 
eemaldamiseks oma teenustest ja sellest 
teatamiseks, kuni võetakse vastu uus 
pikaajaline õigusraamistik laste seksuaalse 
kuritarvitamise ja laste seksuaalse 
ärakasutamise tulemuslikuks 
tõkestamiseks liidu tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Käesoleva määruse kohast fotode 
ja videote töötlemist tuleks alati pidada 
isikuandmete eriliikide töötlemiseks, nagu 
on määratletud määruse (EL) 2016/679 
artiklis 9, kuna need on biomeetrilised 
andmed, mida töödeldakse konkreetsete 
tehniliste vahenditega, mis võimaldavad 
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füüsilist isikut kordumatult tuvastada või 
autentida.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Lapsporno kõrvaldamiseks ja 
blokeerimiseks tuleks tugevdada riiklike 
ametiasutuste koostööd, et tagada 
lapsporno materjali sisaldavate 
veebisaitide võimalikult täpsed riiklikud 
loendid eesmärgiga piirata juurdepääsu 
nendele saitidele ja need blokeerida.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seetõttu nähakse käesoleva 
määrusega ette ajutine erand direktiivi 
2002/58/EÜ artikli 5 lõikest 1 ja artiklist 6, 
millega kaitstakse side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust. Kuna direktiiv 
2002/58/EÜ võeti vastu Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 114 alusel, tuleks 
käesolev määrus võtta vastu samal 
õiguslikul alusel. Lisaks sellele ei ole kõik 
liikmesriigid võtnud riiklikul tasandil 
seadusandlikke meetmeid, et piirata 
kõnealustes sätetes sätestatud õiguste ja 
kohustuste kohaldamisala kooskõlas 
direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 lõikega 1, 

(8) Seetõttu nähakse käesoleva 
määrusega ette ajutine erand 
direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõikest 1 ja 
artiklist 6, millega kaitstakse side ja 
liiklusandmete konfidentsiaalsust. Liidus 
numbrivaba isikutevahelise side teenuseid 
pakkuvate teenuseosutajate vabatahtlike 
meetmete suhtes, mida nad võtavad 
üksnes internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
tuvastamiseks, eemaldamiseks ja sellest 
teatamiseks, kohaldatakse seetõttu 
käesolevas määruses ja määruses (EL) 
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ning selliste meetmete vastuvõtmisega 
kaasneb märkimisväärne killustumise oht, 
mis võib negatiivselt mõjutada siseturgu.

2016/679 sätestatud kaitsemeetmeid ja 
tingimusi. Kuna direktiiv 2002/58/EÜ 
võeti vastu Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 114 alusel, tuleks käesolev 
määrus võtta vastu samal õiguslikul alusel. 
Lisaks sellele ei ole kõik liikmesriigid 
võtnud riiklikul tasandil seadusandlikke 
meetmeid, et piirata kõnealustes sätetes 
sätestatud õiguste ja kohustuste 
kohaldamisala kooskõlas 
direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 lõikega 1, 
ning selliste meetmete vastuvõtmisega 
kaasneb märkimisväärne killustumise oht, 
mis võib negatiivselt mõjutada siseturgu ja 
põhiõiguste kaitset, eelkõige niisuguste 
laste õiguste kaitset, kes langevad 
internetis lapse seksuaalse kuritarvitamise 
ohvriks liidus ja väljaspool liitu.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seetõttu nähakse käesoleva 
määrusega ette ajutine erand direktiivi 
2002/58/EÜ artikli 5 lõikest 1 ja artiklist 6, 
millega kaitstakse side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust. Kuna direktiiv 
2002/58/EÜ võeti vastu Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 114 alusel, tuleks 
käesolev määrus võtta vastu samal 
õiguslikul alusel. Lisaks sellele ei ole kõik 
liikmesriigid võtnud riiklikul tasandil 
seadusandlikke meetmeid, et piirata 
kõnealustes sätetes sätestatud õiguste ja 
kohustuste kohaldamisala kooskõlas 
direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 lõikega 1, 
ning selliste meetmete vastuvõtmisega 
kaasneb märkimisväärne killustumise oht, 
mis võib negatiivselt mõjutada siseturgu.

(8) Seetõttu nähakse käesoleva 
määrusega ette ajutine piirang direktiivi 
2002/58/EÜ artikli 5 lõike 1 ja artikli 6 
suhtes, millega kaitstakse side ja 
liiklusandmete konfidentsiaalsust. Kuna 
direktiiv 2002/58/EÜ võeti vastu Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 114 alusel, 
tuleks käesolev määrus võtta vastu samal 
õiguslikul alusel. Kui liikmesriigid võtavad 
riiklikul tasandil seadusandlikke meetmeid, 
et piirata kõnealustes sätetes sätestatud 
õiguste ja kohustuste kohaldamisala 
kooskõlas direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 
lõikega 1, peaksid nad järgima määrust 
(EL) 2016/679.
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Or. en

Muudatusettepanek 98
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seetõttu nähakse käesoleva 
määrusega ette ajutine erand direktiivi 
2002/58/EÜ artikli 5 lõikest 1 ja artiklist 6, 
millega kaitstakse side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust. Kuna direktiiv 
2002/58/EÜ võeti vastu Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 114 alusel, tuleks 
käesolev määrus võtta vastu samal 
õiguslikul alusel. Lisaks sellele ei ole kõik 
liikmesriigid võtnud riiklikul tasandil 
seadusandlikke meetmeid, et piirata 
kõnealustes sätetes sätestatud õiguste ja 
kohustuste kohaldamisala kooskõlas 
direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 lõikega 1, 
ning selliste meetmete vastuvõtmisega 
kaasneb märkimisväärne killustumise oht, 
mis võib negatiivselt mõjutada siseturgu.

(8) Seetõttu nähakse käesoleva 
määrusega ette ajutine piirang direktiivi 
2002/58/EÜ artikli 5 lõike 1 ja artikli 6 
lõike 1 suhtes, millega kaitstakse side ja 
liiklusandmete konfidentsiaalsust. Samuti 
tuleks käesoleva määrusega luua õiguslik 
alus selgelt määratletud ja piiratud 
vabatahtlikele meetmetele. Kuna 
direktiiv 2002/58/EÜ võeti vastu Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 114 alusel, 
tuleks käesolev määrus võtta vastu samal 
õiguslikul alusel. Kui liikmesriigid on 
võtnud riiklikul tasandil seadusandlikke 
meetmeid, et piirata kõnealustes sätetes 
sätestatud õiguste ja kohustuste 
kohaldamisala kooskõlas direktiivi 
2002/58/EÜ artikli 15 lõikega 1, peaksid 
nad järgima määrust (EL) 2016/679 ja 
eriti selle artiklit 23.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuna füüsilise isiku osalusel 
toimuvat elektroonilist sidet käsitatakse 
tavaliselt isikuandmetena, peaks käesolev 

(9) Kuna füüsilise isiku osalusel 
toimuva elektroonilise sidega seotud 
andmeid käsitatakse tavaliselt 
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määrus põhinema ka ELi toimimise 
lepingu artiklil 16, mis sätestab konkreetse 
õigusliku aluse, et võtta vastu eeskirju 
füüsiliste isikute kaitse kohta seoses 
isikuandmete töötlemisega liidu 
institutsioonides ning liikmesriikides liidu 
õiguse kohaldamisalasse kuuluva tegevuse 
puhul, samuti selliste andmete vaba 
liikumise eeskirjad.

isikuandmetena, peaks käesolev määrus 
põhinema ka Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklil 16, mis sätestab konkreetse 
õigusliku aluse, et võtta vastu eeskirju 
füüsiliste isikute kaitse kohta seoses 
isikuandmete töötlemisega liidu 
institutsioonides ning liikmesriikides liidu 
õiguse kohaldamisalasse kuuluva tegevuse 
puhul, samuti selliste andmete vaba 
liikumise eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuna füüsilise isiku osalusel 
toimuvat elektroonilist sidet käsitatakse 
tavaliselt isikuandmetena, peaks käesolev 
määrus põhinema ka ELi toimimise 
lepingu artiklil 16, mis sätestab konkreetse 
õigusliku aluse, et võtta vastu eeskirju 
füüsiliste isikute kaitse kohta seoses 
isikuandmete töötlemisega liidu 
institutsioonides ning liikmesriikides liidu 
õiguse kohaldamisalasse kuuluva tegevuse 
puhul, samuti selliste andmete vaba 
liikumise eeskirjad.

(9) Kuna füüsilise isiku osalusel 
toimuvat elektroonilist sidet käsitatakse 
tavaliselt isikuandmetena, peaks käesolev 
määrus põhinema ka ELTLi artiklil 16, mis 
sätestab konkreetse õigusliku aluse, et 
võtta vastu eeskirju füüsiliste isikute kaitse 
kohta seoses isikuandmete töötlemisega 
liidu institutsioonides ning liikmesriikides 
liidu õiguse kohaldamisalasse kuuluva 
tegevuse puhul, samuti selliste andmete 
vaba liikumise eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kui isikuandmete töötlemine, mis 
on seotud elektroonilise side teenuste 
osutamisega numbrivaba isikutevahelise 
side teel ja mille ainus eesmärk on 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamine ja sellest teatamine ning 
lapsporno eemaldamine, kuulub käesolevas 
määruses sätestatud erandi 
kohaldamisalasse, kohaldatakse sellise 
töötlemise suhtes määrust (EL) 2016/679, 
sealhulgas nõuet hinnata kavandatud 
töötlemise mõju vajaduse korral vastavalt 
kõnealuse määruse artiklile 35 enne 
asjaomase tehnoloogia kasutuselevõttu.

(10) Kui isikuandmete töötlemine, mis 
on seotud elektroonilise side teenuste 
osutamisega numbrivaba isikutevahelise 
side teel ja mille ainus eesmärk on laste 
seksuaalse kuritarvitamise ja laste 
seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjali tuvastamine ja sellest teatamine 
ning lapsporno ja laste seksuaalse 
ärakasutamisega seotud materjali 
eemaldamine, kuulub käesolevas määruses 
sätestatud erandi kohaldamisalasse, 
kohaldatakse sellise töötlemise suhtes 
määrust (EL) 2016/679, sealhulgas nõuet 
hinnata kavandatud töötlemise mõju 
vajaduse korral vastavalt kõnealuse 
määruse artiklile 35 enne asjaomase 
tehnoloogia kasutuselevõttu ja nõuet 
konsulteerida vastavalt selle artiklile 36 
enne töötlemist pädeva 
järelevalveasutusega.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Kuna käesoleva määrusega on ette 
nähtud piirata õigust side 
konfidentsiaalsusele, peaks määruse (EL) 
2016/679 artikli 36 kohane 
järelevalveasutusega konsulteerimine 
olema kohustuslik.

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Kuna käesoleva määrusega on ette 
nähtud piirata õigust side 
konfidentsiaalsusele, peaks määruse (EL) 
2016/679 artikli 36 kohane 
järelevalveasutusega konsulteerimine 
olema kohustuslik.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu, peaks käesoleva määrusega ette 
nähtud erand piirduma sissetöötatud 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenused kasutasid 
enne käesoleva määruse jõustumist 
korrapäraselt internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks. Viide tehnoloogiale 
hõlmab vajaduse korral inimkontrolli, mis 
on otseselt seotud tehnoloogia kasutamise 
ja selle järelevalvega. Kõnealuse 
tehnoloogia kasutamine peaks seetõttu 
olema sektoris tavaline, ilma et oleks 
tingimata nõutav, et kõik teenuseosutajad 
seda tehnoloogiat kasutaksid, ja ilma et see 
takistaks tehnoloogia edasist arengut eraelu 

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada piiratult, 
sihipäraselt, muudetult jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
ja laste seksuaalse ärakasutamise vastu, 
peaks käesoleva määrusega ette nähtud 
erand piirduma sissetöötatud 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenused kasutavad 
lapsporno ja laste seksuaalse 
ärakasutamisega seotud materjali 
tuvastamiseks ja sellest teatamiseks ning 
selle eemaldamiseks ning mille 
tööpõhimõte on otsida kujutistele ja 
videotele vasteid teadaoleva lapsporno ja 
laste seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjali unikaalsete ja pöördumatu 
pakkimisega digitaalsignatuuride (nn 
räside) andmebaasist. Seda andmebaasi 
peaksid haldama liidus avaliku sektori 
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puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes ei tohiks olla oluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib kõnealusele 
erandile tugineda, juba kasutab sellist 
tehnoloogiat käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval. Kasutatavad tehnoloogiad 
peaksid olema eraelu puutumatust kõige 
vähem mõjutavad vastavalt valdkonna 
tehnika tasemele ega tohiks hõlmata teksti 
sisaldava side süsteemset filtreerimist ja 
skaneerimist, vaid peaksid töötlema 
üksnes konkreetseid sõnumeid, kui 
esinevad konkreetsed asjaolud, mis 
tekitavad laste seksuaalse kuritarvitamise 
kahtluse.

asutused, et see ei sõltuks kolmandate 
riikide eraõiguslikest üksustest, kelle 
õiguslik alus ja kohustused ei ole selged. 
Viide tehnoloogiale hõlmab inimkontrolli, 
mis on otseselt seotud tehnoloogia 
kasutamise ja selle järelevalvega, ja 
inimkontrolli iga tuvastatud lapsporno ja 
laste seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjalist õiguskaitseasutustele 
teatamise korral. Kõnealuse tehnoloogia 
kasutamine peaks seetõttu olema sektoris 
tavaline, ilma et oleks tingimata nõutav, et 
kõik teenuseosutajad seda tehnoloogiat 
kasutaksid, ja ilma et see takistaks 
tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes peaks olema ebaoluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib käesoleva 
määrusega sätestatud piirangule tugineda, 
juba kasutab sellist tehnoloogiat käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeval. 
Kasutatavad tehnoloogiad peaksid olema 
eraelu puutumatust kõige vähem 
mõjutavad vastavalt tehnika tasemele ega 
tohiks hõlmata teksti või heli sisaldava side 
filtreerimist ja skaneerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu, peaks käesoleva määrusega ette 
nähtud erand piirduma sissetöötatud 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenused kasutasid 
enne käesoleva määruse jõustumist 
korrapäraselt internetis laste seksuaalse 

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada jätkata meetmeid, 
et võidelda internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu, mis vastab 
määrusele (EL) 2016/679, peaks käesoleva 
määrusega ette nähtud erand piirduma 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenused kasutavad 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks ja sellest teatamiseks ning 
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kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks. Viide tehnoloogiale 
hõlmab vajaduse korral inimkontrolli, mis 
on otseselt seotud tehnoloogia kasutamise 
ja selle järelevalvega. Kõnealuse 
tehnoloogia kasutamine peaks seetõttu 
olema sektoris tavaline, ilma et oleks 
tingimata nõutav, et kõik teenuseosutajad 
seda tehnoloogiat kasutaksid, ja ilma et see 
takistaks tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes ei tohiks olla oluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib kõnealusele 
erandile tugineda, juba kasutab sellist 
tehnoloogiat käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval. Kasutatavad tehnoloogiad 
peaksid olema eraelu puutumatust kõige 
vähem mõjutavad vastavalt valdkonna 
tehnika tasemele ega tohiks hõlmata teksti 
sisaldava side süsteemset filtreerimist ja 
skaneerimist, vaid peaksid töötlema 
üksnes konkreetseid sõnumeid, kui 
esinevad konkreetsed asjaolud, mis 
tekitavad laste seksuaalse kuritarvitamise 
kahtluse.

lapsporno tuvastamiseks, eemaldamiseks 
ja sellest teatamiseks ning mille puhul on 
korraldatud määruse (EL) 2016/679 
artikli 36 kohane eelnev konsulteerimine. 
Viide tehnoloogiale hõlmab vajaduse 
korral inimkontrolli, mis on otseselt seotud 
tehnoloogia kasutamise ja selle toimimise 
järelevalvega, et vältida tarbetut sekkumist 
põhiõigustesse. Kõnealuse tehnoloogia 
kasutamine peaks seetõttu olema sektoris 
tavaline, ilma et oleks tingimata nõutav, et 
kõik teenuseosutajad seda tehnoloogiat 
kasutaksid, ja ilma et see takistaks 
tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes ei tohiks olla oluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib kõnealusele 
erandile tugineda, juba kasutab sellist 
tehnoloogiat käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval. Kasutatavad tehnoloogiad 
peaksid olema kooskõlas lõimitud ja 
vaikimisi andmekaitse põhimõttega, nagu 
on määratud määruses (EL) 2016/679. 
Kuivõrd neid kasutatakse teksti sisaldava 
side skaneerimiseks, ei peaks nad suutma 
aru saada sisust, vaid ainult tuvastama 
mustreid, mis viitavad võimalikule laste 
seksuaalsele kuritarvitamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Laurence Farreng

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu, peaks käesoleva määrusega ette 
nähtud erand piirduma sissetöötatud 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenused kasutasid 

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu, peaks käesoleva määrusega ette 
nähtud erand piirduma sissetöötatud 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenused kasutasid 
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enne käesoleva määruse jõustumist 
korrapäraselt internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks. Viide tehnoloogiale 
hõlmab vajaduse korral inimkontrolli, mis 
on otseselt seotud tehnoloogia kasutamise 
ja selle järelevalvega. Kõnealuse 
tehnoloogia kasutamine peaks seetõttu 
olema sektoris tavaline, ilma et oleks 
tingimata nõutav, et kõik teenuseosutajad 
seda tehnoloogiat kasutaksid, ja ilma et see 
takistaks tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes ei tohiks olla oluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib kõnealusele 
erandile tugineda, juba kasutab sellist 
tehnoloogiat käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval. Kasutatavad tehnoloogiad 
peaksid olema eraelu puutumatust kõige 
vähem mõjutavad vastavalt valdkonna 
tehnika tasemele ega tohiks hõlmata teksti 
sisaldava side süsteemset filtreerimist ja 
skaneerimist, vaid peaksid töötlema 
üksnes konkreetseid sõnumeid, kui 
esinevad konkreetsed asjaolud, mis 
tekitavad laste seksuaalse kuritarvitamise 
kahtluse.

korrapäraselt internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks. Viide tehnoloogiale 
hõlmab vajaduse korral inimkontrolli, mis 
on otseselt seotud tehnoloogia kasutamise 
ja selle järelevalvega. Kõnealuse 
tehnoloogia kasutamine peaks seetõttu 
olema sektoris tavaline, ilma et oleks 
tingimata nõutav, et kõik teenuseosutajad 
seda tehnoloogiat kasutaksid, ja ilma et see 
takistaks tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes ei tohiks olla oluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib kõnealusele 
erandile tugineda, juba kasutab sellist 
tehnoloogiat käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval. Kasutatavad tehnoloogiad 
peaksid olema eraelu puutumatust kõige 
vähem mõjutavad vastavalt valdkonna 
tehnika tasemele ja peaksid hõlmama 
eelkõige teksti sisaldava side filtreerimist 
ja skaneerimist juhtudel, kui need 
põhinäitajad on olemas (märksõnad ja 
objektiivselt määratud riskitegurid).

Or. en

Muudatusettepanek 107
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu, peaks käesoleva määrusega ette 
nähtud erand piirduma sissetöötatud 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenused kasutasid 

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu, peaks käesoleva määrusega ette 
nähtud erand piirduma sissetöötatud 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenused kasutasid 
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enne käesoleva määruse jõustumist 
korrapäraselt internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks. Viide tehnoloogiale 
hõlmab vajaduse korral inimkontrolli, mis 
on otseselt seotud tehnoloogia kasutamise 
ja selle järelevalvega. Kõnealuse 
tehnoloogia kasutamine peaks seetõttu 
olema sektoris tavaline, ilma et oleks 
tingimata nõutav, et kõik teenuseosutajad 
seda tehnoloogiat kasutaksid, ja ilma et see 
takistaks tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes ei tohiks olla oluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib kõnealusele 
erandile tugineda, juba kasutab sellist 
tehnoloogiat käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval. Kasutatavad tehnoloogiad 
peaksid olema eraelu puutumatust kõige 
vähem mõjutavad vastavalt valdkonna 
tehnika tasemele ega tohiks hõlmata teksti 
sisaldava side süsteemset filtreerimist ja 
skaneerimist, vaid peaksid töötlema üksnes 
konkreetseid sõnumeid, kui esinevad 
konkreetsed asjaolud, mis tekitavad laste 
seksuaalse kuritarvitamise kahtluse.

enne käesoleva määruse jõustumist 
korrapäraselt internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks. Viide tehnoloogiale 
hõlmab vajaduse korral inimkontrolli, mis 
on otseselt seotud tehnoloogia kasutamise 
ja selle järelevalvega. Kõnealuse 
tehnoloogia kasutamine peaks seetõttu 
olema sektoris tavaline, ilma et oleks 
tingimata nõutav, et kõik teenuseosutajad 
seda tehnoloogiat kasutaksid, ja ilma et see 
takistaks tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes ei tohiks olla oluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib kõnealusele 
erandile tugineda, juba kasutab sellist 
tehnoloogiat käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval. Kasutatavad tehnoloogiad 
peaksid olema eraelu puutumatust kõige 
vähem mõjutavad vastavalt valdkonna 
tehnika tasemele ega tohiks hõlmata teksti 
sisaldava side süsteemset filtreerimist ja 
skaneerimist, vaid peaksid töötlema üksnes 
konkreetseid sõnumeid, kui esinevad 
konkreetsed asjaolud, mis tekitavad laste 
seksuaalse kuritarvitamise ja lapsporno 
kahtluse.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu, peaks käesoleva määrusega ette 
nähtud erand piirduma sissetöötatud 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenused kasutasid 

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, et tuvastada 
internetis lapsporno, sellest teatada ja see 
eemaldada, peaks käesoleva määrusega 
ette nähtud erand piirduma sissetöötatud 
tehnoloogiaga, mida andmekaitse 
järelevalveasutused on eelnevalt 
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enne käesoleva määruse jõustumist 
korrapäraselt internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks. Viide tehnoloogiale 
hõlmab vajaduse korral inimkontrolli, mis 
on otseselt seotud tehnoloogia kasutamise 
ja selle järelevalvega. Kõnealuse 
tehnoloogia kasutamine peaks seetõttu 
olema sektoris tavaline, ilma et oleks 
tingimata nõutav, et kõik teenuseosutajad 
seda tehnoloogiat kasutaksid, ja ilma et see 
takistaks tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes ei tohiks olla oluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib kõnealusele 
erandile tugineda, juba kasutab sellist 
tehnoloogiat käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval. Kasutatavad tehnoloogiad 
peaksid olema eraelu puutumatust kõige 
vähem mõjutavad vastavalt valdkonna 
tehnika tasemele ega tohiks hõlmata teksti 
sisaldava side süsteemset filtreerimist ja 
skaneerimist, vaid peaksid töötlema 
üksnes konkreetseid sõnumeid, kui 
esinevad konkreetsed asjaolud, mis 
tekitavad laste seksuaalse kuritarvitamise 
kahtluse.

hinnanud ja mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenused kasutasid 
enne käesoleva määruse jõustumist 
korrapäraselt internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks. Viide tehnoloogiale 
hõlmab vajaduse korral inimkontrolli, mis 
on otseselt seotud tehnoloogia kasutamise 
ja selle järelevalvega. Kõnealuse 
tehnoloogia kasutamine peaks seetõttu 
olema sektoris tavaline, ilma et oleks 
tingimata nõutav, et kõik teenuseosutajad 
seda tehnoloogiat kasutaksid, ja ilma et see 
takistaks tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes ei tohiks olla oluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib kõnealusele 
erandile tugineda, juba kasutab sellist 
tehnoloogiat käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval. Kasutatavad tehnoloogiad 
peaksid olema eraelu puutumatust kõige 
vähem mõjutavad vastavalt valdkonna 
tehnika tasemele ega tohiks hõlmata teksti 
sisaldava side süsteemset filtreerimist ja 
skaneerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin 
Incir, Fabienne Keller, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, David Lega, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
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vastu, peaks käesoleva määrusega ette 
nähtud erand piirduma sissetöötatud 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenused kasutasid 
enne käesoleva määruse jõustumist 
korrapäraselt internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks. Viide tehnoloogiale 
hõlmab vajaduse korral inimkontrolli, mis 
on otseselt seotud tehnoloogia kasutamise 
ja selle järelevalvega. Kõnealuse 
tehnoloogia kasutamine peaks seetõttu 
olema sektoris tavaline, ilma et oleks 
tingimata nõutav, et kõik teenuseosutajad 
seda tehnoloogiat kasutaksid, ja ilma et see 
takistaks tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes ei tohiks olla oluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib kõnealusele 
erandile tugineda, juba kasutab sellist 
tehnoloogiat käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval. Kasutatavad tehnoloogiad 
peaksid olema eraelu puutumatust kõige 
vähem mõjutavad vastavalt valdkonna 
tehnika tasemele ega tohiks hõlmata teksti 
sisaldava side süsteemset filtreerimist ja 
skaneerimist, vaid peaksid töötlema 
üksnes konkreetseid sõnumeid, kui 
esinevad konkreetsed asjaolud, mis 
tekitavad laste seksuaalse kuritarvitamise 
kahtluse.

vastu, peaks käesoleva määrusega ette 
nähtud erand piirduma sissetöötatud 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenused kasutasid 
enne käesoleva määruse jõustumist 
korrapäraselt internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks. Viide tehnoloogiale 
hõlmab vajaduse korral inimkontrolli, mis 
on otseselt seotud tehnoloogia kasutamise 
ja selle järelevalvega. Kõnealuse 
tehnoloogia kasutamine peaks seetõttu 
olema sektoris tavaline, ilma et oleks 
tingimata nõutav, et kõik teenuseosutajad 
seda tehnoloogiat kasutaksid, ja ilma et see 
takistaks tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes ei tohiks olla oluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib kõnealusele 
erandile tugineda, juba kasutab sellist 
tehnoloogiat käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval. Kasutatavad tehnoloogiad 
peaksid olema eraelu puutumatust kõige 
vähem mõjutavad vastavalt valdkonna 
tehnika tasemele. Kasutatavad 
tehnoloogiad ei tohiks olla võimelised 
mõistma side sisu, vaid peavad olema 
võimelised tuvastama üksnes laste 
võimaliku seksuaalse kuritarvitamise 
mustreid.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Seatud eesmärkide mõjususe 
tagamiseks tuleks numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste osutajaid 
julgustada lisama mõjusad meetmed 
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nõuetekohase järelevalve tegemiseks 
perekonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) ELi liikmesriigid peaksid oma 
siseriiklikus õiguses ette nägema karmid 
kriminaalkaristused, et tõhusamalt 
võidelda laste seksuaalse kuritarvitamise, 
laste seksuaalse ärakasutamise ja 
lapsporno vastu ning sellised kuriteod ära 
hoida.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Võimalikult suure täpsuse ja 
usaldusväärsuse tagamiseks peaks 
kasutatav tehnoloogia olema kooskõlas 
sektori tehnika tasemega selline, et 
valepositiivsete tulemuste osakaal oleks 
võimalikult väike ning vajaduse korral 
parandatakse viivitamata kõik vead, mis 
võivad siiski esineda.

(12) Võimalikult suure täpsuse ja 
usaldusväärsuse tagamiseks peaks 
kasutatav tehnoloogia olema kooskõlas 
sektori tehnika tasemega selline, et 
valepositiivsete tulemuste osakaal oleks 
maksimaalselt üks 50-st miljardist ning 
vajaduse korral parandatakse viivitamata 
kõik vead, mis võivad siiski esineda.

Or. en
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Selgitus

See on Microsofti poolt PhotoDNA kohta esitatud valepositiivsete osakaal.

Muudatusettepanek 113
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Numbrivaba isikutevahelise side 
teenuse osutajad peaksid kinni pidama 
liikmesriikides kehtivatest erinevatest 
vanuse alampiiriga seotud eeskirjadest. 
Kui kasutajad on ületanud vanuse 
alampiiri vastavalt liikmesriigile, mille 
kodanikud nad on, ei tohiks 
õiguskaitseasutusele laste seksuaalse 
ahvatlemise kohta teatada.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Käesolevas määruses sätestatud 
erandiga hõlmatud toimingutes kasutatavad 
isiku- ja muud andmed ning ajavahemik, 
mille jooksul andmeid positiivse tulemuse 
korral säilitatakse, tuleks viia 
miinimumini, et tagada erandi piirdumine 
rangelt vajalikuga.

(13) Käesolevas määruses sätestatud 
erandiga hõlmatud toimingutes kasutatavad 
isikuandmed tuleks viia miinimumini, et 
tagada side konfidentsiaalsuse piiratud 
ulatuses rikkumine ning ajavahemik, 
mille jooksul andmeid positiivse tulemuse 
korral säilitatakse, piirduksid rangelt 
vajaliku ja proportsionaalse ulatusega. 
Säilitamine on vajalik ja põhjendatud, et 
aru anda õiguskaitseasutustele ja teistele 
asjaomastele ametiasutustele, sealhulgas 
laste seksuaalse kuritarvitamise vastu 
avalikes huvides võitlevatele 
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organisatsioonidele, ja nende taotlustele 
vastamiseks, asjaomase kasutaja konto 
blokeerimiseks, andmete kohta, mis on 
usaldusväärselt määratletud lapspornona, 
ainulaadse ja tagasiteisendamatu 
digisignatuuri („räsi“) loomiseks, 
kasutatud tehnoloogia täpsuse 
parandamiseks ja mõõtmiseks ning 
halduslikus või kohtulikus korras toimuva 
kontrollimise või õiguskaitse jaoks. 
Proportsionaalsuse tagamiseks ei tohiks 
säilitamisperiood olla pikem kui üheksa 
kuud, kuid põhjendatud juhtudel võib 
seda pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Käesolevas määruses sätestatud 
erandiga hõlmatud toimingutes 
kasutatavad isiku- ja muud andmed ning 
ajavahemik, mille jooksul andmeid 
positiivse tulemuse korral säilitatakse, 
tuleks viia miinimumini, et tagada erandi 
piirdumine rangelt vajalikuga.

(13) Käesolevas määruses sätestatud 
piiranguga hõlmatud toimingutes 
kasutatavad isiku- ja muud andmed ning 
ajavahemik, mille jooksul andmeid 
positiivse tulemuse korral säilitatakse, 
tuleks viia miinimumini, et tagada, et 
piirang jääks vaid rangelt vajalikuks ja 
proportsionaalseks. Seetõttu peaks 
teenuse osutajatel olema lubatud 
skaneerida side sisu ainult juhul, kui selle 
on tellinud õigusasutus. Sellised 
korraldused peaksid olema rangelt 
piiratud isikute sidega, kelle puhul on 
faktilistel tõenditel põhinev eelnev 
kahtlus, et nad on seotud lapsporno ja 
laste seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjalide levitamisega. Need 
korraldused peaksid olema ajaliselt 
piiratud, et võimalikult lühikese aja 
jooksul saaks eesmärk täidetud.
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Or. en

Selgitus

Järgides Euroopa Liidu Kohtu praktikat Digital Rights Ireland, La Quadrature du Net jt 
kohta.

Muudatusettepanek 116
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13a) Rakendades lahendusi, mille 
eesmärk on kaitsta lapsi veebis 
ärakasutamise eest, tuleb arvestada 
lähenemisviisiga, mis eeldab üksikisiku 
õiguste kaitset, sealhulgas õigust eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et tagada erandi kohase 
tegevuse läbipaistvus ja sellega seotud 
vastutus, peaksid teenuseosutajad 
avaldama igal aastal käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluva töötlemise kohta 
aruande, kus on esitatud töödeldud 
andmete liik ja maht, tuvastatud juhtumite 
arv, põhinäitajate valimiseks ja 
parandamiseks võetud meetmed, erinevate 
kasutatud tehnoloogiate vigade 
(valepositiivsete tulemuste) arv ja osakaal, 
veamäära piiramiseks võetud meetmed ja 
saavutatud veamäär, säilitamispoliitika ja 

(14) Selleks et tagada selle määrusega 
kehtestatud piirangu kohase tegevuse 
läbipaistvus ja sellega seotud vastutus, 
peaksid isikutevahelise side teenuse 
osutajad avaldama ja esitama kuue kuu 
jooksul pärast selle määruse jõustumist 
ning seejärel igal aastal käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluva töötlemise kohta 
aruande, kus on esitatud töödeldud 
andmete liik ja maht, andmete töötlemise 
õiguslik alus vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 artiklile 6, 
isikuandmete ühendusest väljapoole 
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kohaldatud andmekaitsemeetmed. edastamise õiguslik alus vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 V peatükile, 
tuvastatud juhtumite arv, juhtumite arv, 
mille korral kasutaja on esitanud 
asutusesisese hüvitamise mehhanismi 
kaudu või õigusasutusele kaebuse ja 
nende menetluste tulemused, erinevate 
kasutatud tehnoloogiate vigade 
(valepositiivsete tulemuste) arv ja osakaal, 
veamäära piiramiseks võetud meetmed ja 
saavutatud veamäär, säilitamispoliitika ja 
vastavalt määrusele (EL) 2016/679 
kohaldatud andmekaitsemeetmed. 
Teenusepakkujad peaksid vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679 oma aruanded 
ka järelevalveasutustele esitama.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et tagada erandi kohase 
tegevuse läbipaistvus ja sellega seotud 
vastutus, peaksid teenuseosutajad 
avaldama igal aastal käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluva töötlemise kohta 
aruande, kus on esitatud töödeldud 
andmete liik ja maht, tuvastatud juhtumite 
arv, põhinäitajate valimiseks ja 
parandamiseks võetud meetmed, erinevate 
kasutatud tehnoloogiate vigade 
(valepositiivsete tulemuste) arv ja osakaal, 
veamäära piiramiseks võetud meetmed ja 
saavutatud veamäär, säilitamispoliitika ja 
kohaldatud andmekaitsemeetmed.

(14) Selleks et tagada selle määrusega 
kehtestatud piirangu kohase tegevuse 
läbipaistvus ja sellega seotud vastutus, 
peaksid isikutevahelise side teenuse 
osutajad avaldama igal aastal käesoleva 
määruse kohaldamisalasse kuuluva 
töötlemise kohta aruande, kus on esitatud 
töödeldud andmete liik ja maht, tuvastatud 
juhtumite arv, juhtumite arv, mille korral 
kasutaja on esitanud asutusesisese 
hüvitamise mehhanismi kaudu või 
õigusasutusele kaebuse ja nende 
menetluste tulemused, põhinäitajate 
valimiseks ja parandamiseks võetud 
meetmed, erinevate kasutatud 
tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja kohaldatud 
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andmekaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et tagada erandi kohase 
tegevuse läbipaistvus ja sellega seotud 
vastutus, peaksid teenuseosutajad 
avaldama igal aastal käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluva töötlemise kohta 
aruande, kus on esitatud töödeldud 
andmete liik ja maht, tuvastatud juhtumite 
arv, põhinäitajate valimiseks ja 
parandamiseks võetud meetmed, erinevate 
kasutatud tehnoloogiate vigade 
(valepositiivsete tulemuste) arv ja osakaal, 
veamäära piiramiseks võetud meetmed ja 
saavutatud veamäär, säilitamispoliitika ja 
kohaldatud andmekaitsemeetmed.

(14) Selleks et tagada erandi kohase 
tegevuse läbipaistvus ja sellega seotud 
vastutus, peaksid teenuseosutajad tegema 
avalikult kättesaadavaks igal aastal 
käesoleva määruse kohaldamisalasse 
kuuluva töötlemise kohta aruande, kus on 
esitatud töödeldud andmete liik ja maht, 
töötlemise õiguslik alus, tuvastatud 
juhtumite arv, põhinäitajate valimiseks ja 
parandamiseks võetud meetmed, erinevate 
kasutatud tehnoloogiate vigade 
(valepositiivsete tulemuste) arv ja osakaal, 
veamäära piiramiseks võetud meetmed ja 
saavutatud veamäär, säilitamispoliitika ja 
kohaldatud andmekaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Vastutavate järelevalveasutuste 
nende ülesannete täitmisel toetamiseks 
peaks Euroopa Andmekaitsenõukogu 
väljastama suunised kõnealuse 
määrusega kehtestatud piirangute 
rakendamisalasse jääva töötlemise 
määrusele (EL) 2016/679 vastavuse 
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kohta. Need suunised peaksid eelkõige 
aitama järelevalveasutustel varasema 
määruse (EL) 2016/679 artikliga 36 
sätestatud konsultatsioonikorra raames 
nõu anda, mis peaks toimuma hindamisel, 
kas kasutatav olemasolev või uus 
tehnoloogia on kõige moodsam, kõige 
vähem eraelu puutumatust rikkuv ning 
seda kasutatakse määruse (EL) 2016/679 
raames piisaval õiguslikul alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesolev määrus peaks jõustuma 
kolmandal päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas, et tagada selle 
kohaldamine alates 21. detsembrist 2020.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 122
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesolev määrus peaks jõustuma 
kolmandal päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas, et tagada selle 
kohaldamine alates 21. detsembrist 2020.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 123
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin 
Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, 
Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Lega

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva määrusega piiratakse 
õigust side konfidentsiaalsuse kaitsele ja 
tehakse erand direktiiviga (EL) 2018/1972 
tehtud otsusest kohaldada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste suhtes samu 
eraelu puutumatuse eeskirju kui kõigi 
muude elektroonilise side teenuste suhtes. 
Käesoleva määruse kohaldamine peaks 
seetõttu lõppema 31. detsembril 2025, st 
piirduma ajavahemikuga, mida on vaja 
üksikasjalikumaid kaitsemeetmeid 
sisaldava uue pikaajalise õigusraamistiku 
vastuvõtmiseks. Juhul kui välja kuulutatud 
pikaajaline õigusraamistik võetakse vastu 
ja jõustub enne seda kuupäeva, tuleks 
käesolev määrus selle õigusraamistikuga 
kehtetuks tunnistada.

(16) Käesoleva määrusega piiratakse 
õigust side konfidentsiaalsuse kaitsele ja 
tehakse erand direktiiviga (EL) 2018/1972 
tehtud otsusest kohaldada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste suhtes samu 
eraelu puutumatuse eeskirju kui kõigi 
muude elektroonilise side teenuste suhtes. 
Käesoleva määruse kohaldamine peaks 
seetõttu lõppema 31. detsembril 2025, st 
piirduma ajavahemikuga, mida on vaja uue 
pikaajalise õigusraamistiku 
vastuvõtmiseks. See uus õigusraamistik 
loob ettevõtetele uue õigusliku aluse ja 
kohustuslikud nõuded veebis laste 
seksuaalse väärkohtlemise avastamiseks 
ja sellest teatamiseks ning lapsporno ja 
laste seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjali eemaldamiseks veebis. Uus 
õigusraamistik peaks sisaldama ka 
üksikasjalikumaid kaitsemeetmeid ning 
Euroopa keskuse loomist lapse seksuaalse 
väärkohtlemise ennetamiseks ja 
tõkestamiseks, et parandada läbipaistvust 
ja sellega seotud vastutust. Juhul kui välja 
kuulutatud pikaajaline õigusraamistik 
võetakse vastu ja jõustub enne seda 
kuupäeva, tuleks käesolev määrus selle 
õigusraamistikuga kehtetuks tunnistada.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva määrusega piiratakse 
õigust side konfidentsiaalsuse kaitsele ja 
tehakse erand direktiiviga (EL) 2018/1972 
tehtud otsusest kohaldada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste suhtes samu 
eraelu puutumatuse eeskirju kui kõigi 
muude elektroonilise side teenuste suhtes. 
Käesoleva määruse kohaldamine peaks 
seetõttu lõppema 31. detsembril 2025, st 
piirduma ajavahemikuga, mida on vaja 
üksikasjalikumaid kaitsemeetmeid 
sisaldava uue pikaajalise õigusraamistiku 
vastuvõtmiseks. Juhul kui välja kuulutatud 
pikaajaline õigusraamistik võetakse vastu 
ja jõustub enne seda kuupäeva, tuleks 
käesolev määrus selle õigusraamistikuga 
kehtetuks tunnistada.

(16) Käesoleva määrusega piiratakse 
õigust side konfidentsiaalsuse kaitsele 
üksnes internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise ja lapsporno vastu 
võitlemise eesmärgil. Kõigi muude 
direktiivi 2020/58/EÜ kohaldamisalasse 
kuuluvate numbrivaba isikutevahelise 
side teenuse osutajate tegevuste suhtes 
kohaldatakse direktiivis (EL) 2018/1972 
tehtud otsust kehtestada neile 
teenusepakkujatele samu eraelu 
puutumatuse eeskirju ja erikohustusi kui 
kõigi muude elektroonilise side teenuste 
suhtes. Käesoleva määruse kohaldamine 
peaks lõppema 31. detsembril 2025, et ette 
näha mõistlik aeg üksikasjalikumaid 
kaitsemeetmeid sisaldava uue pikaajalise 
õigusraamistiku vastuvõtmiseks. Juhul kui 
välja kuulutatud pikaajaline õigusraamistik 
võetakse vastu ja jõustub enne seda 
kuupäeva, tuleks käesolev määrus selle 
õigusraamistikuga kehtetuks tunnistada.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Laurence 
Farreng

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva määrusega piiratakse 
õigust side konfidentsiaalsuse kaitsele ja 
tehakse erand direktiiviga (EL) 2018/1972 
tehtud otsusest kohaldada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste suhtes samu 
eraelu puutumatuse eeskirju kui kõigi 
muude elektroonilise side teenuste suhtes. 
Käesoleva määruse kohaldamine peaks 
seetõttu lõppema 31. detsembril 2025, st 

(16) Käesoleva määrusega piiratakse 
õigust side konfidentsiaalsuse kaitsele ja 
tehakse erand direktiiviga (EL) 2018/1972 
tehtud otsusest kohaldada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste suhtes samu 
eraelu puutumatuse eeskirju kui kõigi 
muude elektroonilise side teenuste suhtes. 
Käesoleva määruse kohaldamine peaks 
seetõttu lõppema 31. detsembril 2025, st 
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piirduma ajavahemikuga, mida on vaja 
üksikasjalikumaid kaitsemeetmeid 
sisaldava uue pikaajalise õigusraamistiku 
vastuvõtmiseks. Juhul kui välja kuulutatud 
pikaajaline õigusraamistik võetakse vastu 
ja jõustub enne seda kuupäeva, tuleks 
käesolev määrus selle õigusraamistikuga 
kehtetuks tunnistada.

piirduma ajavahemikuga, mida on vaja 
üksikasjalikumaid kaitsemeetmeid 
sisaldava uue pikaajalise õigusraamistiku 
vastuvõtmiseks, nagu Euroopa keskuse 
loomine lapse seksuaalse väärkohtlemise 
ennetamiseks ja tõkestamiseks, et 
parandada läbipaistvust ja sellega seotud 
vastutust. Juhul kui välja kuulutatud 
pikaajaline õigusraamistik võetakse vastu 
ja jõustub enne seda kuupäeva, tuleks 
käesolev määrus selle õigusraamistikuga 
kehtetuks tunnistada.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva määrusega piiratakse 
õigust side konfidentsiaalsuse kaitsele ja 
tehakse erand direktiiviga (EL) 2018/1972 
tehtud otsusest kohaldada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste suhtes samu 
eraelu puutumatuse eeskirju kui kõigi 
muude elektroonilise side teenuste suhtes. 
Käesoleva määruse kohaldamine peaks 
seetõttu lõppema 31. detsembril 2025, st 
piirduma ajavahemikuga, mida on vaja 
üksikasjalikumaid kaitsemeetmeid 
sisaldava uue pikaajalise õigusraamistiku 
vastuvõtmiseks. Juhul kui välja kuulutatud 
pikaajaline õigusraamistik võetakse vastu 
ja jõustub enne seda kuupäeva, tuleks 
käesolev määrus selle õigusraamistikuga 
kehtetuks tunnistada.

(16) Käesoleva määrusega piiratakse 
õigust side konfidentsiaalsuse kaitsele ja 
tehakse erand direktiiviga (EL) 2018/1972 
tehtud otsusest kohaldada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste suhtes samu 
eraelu puutumatuse eeskirju kui kõigi 
muude elektroonilise side teenuste suhtes 
üksnes lapsporno ja laste seksuaalse 
ärakasutamisega seotud materjali 
eemaldamiseks ning internetis lapsporno 
ja laste seksuaalse ärakasutamisega 
seotud materjali tuvastamiseks või sellest 
õiguskaitseasutustele teatamiseks. 
Käesoleva määruse kohaldamine peaks 
seetõttu lõppema 31. detsembril 2022. 
Juhul kui välja kuulutatud pikaajaline 
õigusraamistik võetakse vastu ja jõustub 
enne seda kuupäeva, tuleks käesolev 
määrus selle õigusraamistikuga kehtetuks 
tunnistada.

Or. en
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Selgitus

Vastavalt Euroopa Andmekaitseinspektori arvamusele.

Muudatusettepanek 127
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva määrusega piiratakse 
õigust side konfidentsiaalsuse kaitsele ja 
tehakse erand direktiiviga (EL) 2018/1972 
tehtud otsusest kohaldada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste suhtes samu 
eraelu puutumatuse eeskirju kui kõigi 
muude elektroonilise side teenuste suhtes. 
Käesoleva määruse kohaldamine peaks 
seetõttu lõppema 31. detsembril 2025, st 
piirduma ajavahemikuga, mida on vaja 
üksikasjalikumaid kaitsemeetmeid 
sisaldava uue pikaajalise õigusraamistiku 
vastuvõtmiseks. Juhul kui välja kuulutatud 
pikaajaline õigusraamistik võetakse vastu 
ja jõustub enne seda kuupäeva, tuleks 
käesolev määrus selle õigusraamistikuga 
kehtetuks tunnistada.

(16) Käesoleva määrusega piiratakse 
õigust side konfidentsiaalsuse kaitsele ja 
tehakse erand direktiiviga (EL) 2018/1972 
tehtud otsusest kohaldada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste suhtes samu 
eraelu puutumatuse eeskirju kui kõigi 
muude elektroonilise side teenuste suhtes. 
Käesoleva määruse kohaldamine peaks 
seetõttu lõppema 31. detsembril 2022, st 
piirduma ajavahemikuga, mida on vaja 
üksikasjalikumaid kaitsemeetmeid 
sisaldava uue pikaajalise õigusraamistiku 
vastuvõtmiseks. Juhul kui välja kuulutatud 
pikaajaline õigusraamistik võetakse vastu 
ja jõustub enne seda kuupäeva, tuleks 
käesolev määrus selle õigusraamistikuga 
kehtetuks tunnistada.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva määrusega piiratakse 
õigust side konfidentsiaalsuse kaitsele ja 
tehakse erand direktiiviga (EL) 2018/1972 
tehtud otsusest kohaldada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste suhtes samu 

(16) Käesoleva määrusega piiratakse 
õigust side konfidentsiaalsuse kaitsele ja 
tehakse erand direktiiviga (EL) 2018/1972 
tehtud otsusest kohaldada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste suhtes samu 
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eraelu puutumatuse eeskirju kui kõigi 
muude elektroonilise side teenuste suhtes. 
Käesoleva määruse kohaldamine peaks 
seetõttu lõppema 31. detsembril 2025, st 
piirduma ajavahemikuga, mida on vaja 
üksikasjalikumaid kaitsemeetmeid 
sisaldava uue pikaajalise õigusraamistiku 
vastuvõtmiseks. Juhul kui välja kuulutatud 
pikaajaline õigusraamistik võetakse vastu 
ja jõustub enne seda kuupäeva, tuleks 
käesolev määrus selle õigusraamistikuga 
kehtetuks tunnistada.

eraelu puutumatuse eeskirju kui kõigi 
muude elektroonilise side teenuste suhtes. 
Käesoleva määruse kohaldamine peaks 
seetõttu lõppema 31. detsembril 2022, st 
piirduma ajavahemikuga, mida on vaja 
üksikasjalikumaid kaitsemeetmeid 
sisaldava uue pikaajalise õigusraamistiku 
vastuvõtmiseks. Juhul kui välja kuulutatud 
pikaajaline õigusraamistik võetakse vastu 
ja jõustub enne seda kuupäeva, tuleks 
käesolev määrus selle õigusraamistikuga 
kehtetuks tunnistada.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajate suhtes tuleks 
kohaldada direktiivis 2002/58/EÜ 
sätestatud erikohustusi seoses mis tahes 
muu tegevusega, mis kuulub direktiivi 
kohaldamisalasse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 130
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17a) Kõnealuse määruse rakendamise 
eest vastutavad järelevalveasutused 
peaksid olema samad järelevalveasutused, 
mis on määratud määruse (EL) 2016/679 
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VI peatüki kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17b) Otspunktkrüpteerimine on tähtis 
vahend, millega tagatakse kasutajate, 
sealhulgas laste turvalisus ja 
konfidentsiaalsus. Kuritahtlikud 
kolmandad isikud võivad saada 
nõrgenenud krüpteerimist kuritarvitada. 
Seetõttu ei tohi selle määrusega sätestatut 
ühelgi juhul tõlgendada 
otspunktkrüpteerimist keelava või 
nõrgendavana.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17c) Side konfidentsiaalsus on harta 
artikliga 7 antud põhiõigus. Seega on see 
ka laste seksuaalse kuritarvitamise ohvrite 
ja usaldatud täiskasvanu või laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlevate 
organisatsioonide vahelise turvalise side 
ja ohvrite ja nende advokaatide vahelise 
side eeltingimus.

Or. en
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Muudatusettepanek 133
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17d) Igasugune süüdistatava või 
süüdimõistetu ja tema advokaadi vaheline 
side peaks olema kaitstud, et tagada 
vastavalt harta artiklike 47 põhiõigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele ning vastavalt 
selle artiklile 48 õigus süütuse 
presumptsioonile ja kaitseõigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17e) Käesolev määrus peaks 
kohalduma ainult sõnumi- või e-
postiteenuse kaudu vahetatud videotele ja 
piltidele. See ei tohiks kehtida teksti või 
audioside skaneerimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Laurence 
Farreng

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18a) Lapspornot kujutavad pildid ja 
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videod on seotud lapse intiimsusega ja on 
seetõttu andmete eriliigid; nende sisu 
jagamine, töötlemine ja levitamine on 
ebaseaduslik. Seega peaks olema selge 
õiguslik alus, mis võimaldab ettevõtetel 
võtta meetmeid, et vältida sellist 
töötlemist, tagada, et nende teenuseid ei 
kuritarvitata levitades lapsporno pilte ja 
videosid veebis, ning kustutada selline 
sisu. Nende ettevõtete tavad peaks 
registreerima käesoleva määruse 
konkreetses kontekstis ja järgima selles 
sisalduvaid kaitsemeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Hilde Vautmans, Caterina Chinni, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18a) Lapspornot kujutavad pildid ja 
videod on seotud lapse intiimsusega ja on 
seetõttu andmete eriliigid, mille 
töötlemine selle levitamise eesmärgil on 
ebaseaduslik. Ettevõtetel ei tohiks 
takistada meetmete võtmist vältimaks 
sellist töötlemist ja tagamaks, et nende 
teenuseid ei kuritarvitata levitades 
lapsporno pilte ja videosid.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2018/1725 artikli 
42 lõikele 1 on konsulteeritud Euroopa 
Andmekaitseinspektoriga7, kes esitas oma 
arvamuse [...],

(19) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2018/1725 
artikli 42 lõikele 1 on konsulteeritud 
Euroopa Andmekaitseinspektoriga7, kes 
esitas oma arvamuse 10. novembril 2020,

_________________ _________________
7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute 
kaitset isikuandmete töötlemisel liidu 
institutsioonides, organites ja asutustes 
ning isikuandmete vaba liikumist, ning 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ 
(ELT C 20, 21.1.2019, lk 1).

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2018. aasta 
määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb 
füüsiliste isikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel liidu institutsioonides, 
organites ja asutustes ning isikuandmete 
vaba liikumist, ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja 
otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT C 20, 
21.1.2019, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 138
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2018/1725 artikli 
42 lõikele 1 on konsulteeritud Euroopa 
Andmekaitseinspektoriga7, kes esitas oma 
arvamuse [...],

(19) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2018/1725 
artikli 42 lõikele 1 on konsulteeritud 
Euroopa Andmekaitseinspektoriga7, kes 
esitas oma arvamuse 10. novembril 2020,

_________________ _________________
7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute 
kaitset isikuandmete töötlemisel liidu 
institutsioonides, organites ja asutustes 
ning isikuandmete vaba liikumist, ning 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ 

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2018. aasta 
määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb 
füüsiliste isikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel liidu institutsioonides, 
organites ja asutustes ning isikuandmete 
vaba liikumist, ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja 
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(ELT C 20, 21.1.2019, lk 1). otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT C 20, 
21.1.2019, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 139
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
teatavate direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
kohustuste kohaldamisest ajutine ja rangelt 
piiratud erand, mille ainus eesmärk on 
võimaldada numbrivaba isikutevahelise 
side teenuste osutajatel jätkata 
tehnoloogiate kasutamist isikuandmete ja 
muude andmete töötlemiseks sellises 
ulatuses, mida on vaja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
ja sellest teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks nende teenustest.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
teatavate direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
kohustuste kohaldamisest ajutine ja rangelt 
piiratud erand, mille ainus eesmärk on 
võimaldada numbrivaba isikutevahelise 
side teenuste osutajatel kasutada piiratud 
juhtudel eritehnoloogiaid isikuandmete ja 
muude andmete töötlemiseks sellises 
ulatuses, mida on rangelt vaja internetis 
lapsporno ja laste seksuaalse 
ärakasutamisega seotud materjali (mis 
sisaldab pilte ja videosid) tuvastamiseks ja 
sellest teatamiseks ning selle 
eemaldamiseks nende teenustest. Seetõttu 
loob käesolev määrus selliste andmete 
töötlemiseks õigusliku aluse vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 
punktile e ja see ei piira nimetatud 
määruse kohaldamist.
See määrus ei kehti teksti- või audioside 
kohta.

Or. en

Selgitus

Õigusliku aluse selgitus pärast Euroopa Andmekaitseinspektori arvamust.

Muudatusettepanek 140
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
teatavate direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
kohustuste kohaldamisest ajutine ja rangelt 
piiratud erand, mille ainus eesmärk on 
võimaldada numbrivaba isikutevahelise 
side teenuste osutajatel jätkata 
tehnoloogiate kasutamist isikuandmete ja 
muude andmete töötlemiseks sellises 
ulatuses, mida on vaja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks ja 
sellest teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks nende teenustest.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
teatavate direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
kohustuste kohaldamisest ajutine ja rangelt 
piiratud erand, mille ainus eesmärk on 
võimaldada numbrivaba isikutevahelise 
side teenuste osutajatel kasutada 
tehnoloogiaid isikuandmete töötlemiseks 
proportsionaalselt ja sellises ulatuses, 
mida on vaja internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno tuvastamiseks, 
sellest teatamiseks ja selle eemaldamiseks 
nende teenustest austades täielikult 
määruses (EL) 2016/679 sätestatud õigusi 
ja kohustusi. Seda kohaldatakse 
numbrivaba isikutevahelise sideteenuste 
kaudu vahetatavate piltide, video-, teksti- 
ja helianalüüsi suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
teatavate direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
kohustuste kohaldamisest ajutine ja rangelt 
piiratud erand, mille ainus eesmärk on 
võimaldada numbrivaba isikutevahelise 
side teenuste osutajatel jätkata 
tehnoloogiate kasutamist isikuandmete ja 
muude andmete töötlemiseks sellises 
ulatuses, mida on vaja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks ja 
sellest teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks nende teenustest.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
teatavate direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
õiguste ja kohustuste kohaldamise kohane 
piirang, mis on ajutine ja rangelt piiratud 
ja mille ainus eesmärk on võimaldada 
teatud numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajatel, st sõnumside või 
veebipõhiste e-postiteenuste pakkujatel, 
ilma, et see mõjutakse 
määruses (EL) 2016/679 sätestatut, jätkata 
spetsiifiliste tehnoloogiate kasutamist, st 
tagasiteisendamatu digisignatuuri 
(„räsi“) kasutamist, isikuandmete 
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töötlemiseks sellises ulatuses, mida on 
rangelt vaja internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno eemaldamiseks 
nende teenustest.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
teatavate direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
kohustuste kohaldamisest ajutine ja rangelt 
piiratud erand, mille ainus eesmärk on 
võimaldada numbrivaba isikutevahelise 
side teenuste osutajatel jätkata 
tehnoloogiate kasutamist isikuandmete ja 
muude andmete töötlemiseks sellises 
ulatuses, mida on vaja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks ja 
sellest teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks nende teenustest.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
teatavate direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
õiguste ja kohustuste kohaldamise kohane 
piirang, mis on ajutine ja rangelt piiratud 
ja mille ainus eesmärk on võimaldada 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajatel kasutada tehnoloogiaid 
isikuandmete ja muude andmete 
töötlemiseks sellises ulatuses, mida on vaja 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks ja sellest teatamiseks ning 
lapsporno eemaldamiseks nende teenustest, 
ilma, et see mõjutakse 
määruses (EL) 2016/679 sätestatut.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Fabienne Keller, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
teatavate direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
kohustuste kohaldamisest ajutine ja rangelt 
piiratud erand, mille ainus eesmärk on 
võimaldada numbrivaba isikutevahelise 
side teenuste osutajatel jätkata 
tehnoloogiate kasutamist isikuandmete ja 
muude andmete töötlemiseks sellises 
ulatuses, mida on vaja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks ja 
sellest teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks nende teenustest.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
teatavate direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
kohustuste kohaldamisest ajutine ja rangelt 
piiratud erand, mille ainus eesmärk on 
võimaldada numbrivaba isikutevahelise 
side teenuste osutajatel jätkata 
tehnoloogiate kasutamist isikuandmete ja 
muude andmete töötlemiseks sellises 
ulatuses, mida on vaja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks ja 
sellest teatamiseks ning lapsporno ja laste 
seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjali eemaldamiseks nende teenustest.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „laste seksuaalne kuritarvitamine 
internetis“ –

2) „lapsporno ja laste seksuaalse 
ärakasutamisega seotud materjal“ –

Or. en

Selgitus

Vastavalt direktiivile 2011/93/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust. Kooskõlas nimetatud direktiivi 
põhjendusega 9 hõlmavad õigusaktid seksuaalse väärkohtlemise salvestisi ja muid salvestisi, 
mida kasutatakse lapsele teadaolevalt või tema teadmata.

Muudatusettepanek 145
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) materjal, mis kujutab endast 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2011/93/EL artikli 2 punktis c 
määratletud lapspornot;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sisaldub lapsporno määratluses.

Muudatusettepanek 146
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) materjal, mis kujutab endast 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2011/93/EL artikli 2 punktis c määratletud 
lapspornot;

a) materjal, mis kujutab endast 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2011/93/EL artikli 2 punktis c 
määratletud lapspornot, laiendades seda 
kontseptsiooni mis tahes sündsusetule 
kujutisele, millel on näidatud või 
eksponeeritud lapse (soost olenemata) 
intiimseid kehaosasid ja mis soodustab või 
kutsub esile kahjulikke emotsionaalseid 
häireid, riivates seega isiku inimväärikust;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) laste ahvatlemine lapsega välja jäetud
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seksuaaltegevuses osalemise või 
lapsporno tootmise eesmärgil mõnel 
järgmisel viisil:
i) lapse ahvatlemine kingituste või muude 
hüvede pakkumise teel;
ii) lapse ähvardamine negatiivse 
tagajärjega, millel on tõenäoliselt 
märkimisväärne mõju lapsele;
iii) pornograafilise materjali lapsele 
näitamine või kättesaadavaks tegemine.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) laste ahvatlemine lapsega 
seksuaaltegevuses osalemise või 
lapsporno tootmise eesmärgil mõnel 
järgmisel viisil:

välja jäetud

i) lapse ahvatlemine kingituste või muude 
hüvede pakkumise teel;
ii) lapse ähvardamine negatiivse 
tagajärjega, millel on tõenäoliselt 
märkimisväärne mõju lapsele;
iii) pornograafilise materjali lapsele 
näitamine või kättesaadavaks tegemine.

Or. en

Selgitus

Privaatside sisu automatiseeritud analüüs võimalike ahvatlemiste otsimisel on veaohtlik ja 
avalikustaks nii laste kui täiskasvanute seaduslikud intiimsed vestlused kui väärkohtlemise 
ohu.
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Muudatusettepanek 149
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, 
Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) laste ahvatlemine lapsega 
seksuaaltegevuses osalemise või 
lapsporno tootmise eesmärgil mõnel 
järgmisel viisil:

b) ahvatlemine:

Or. en

Muudatusettepanek 150
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) laste ahvatlemine lapsega 
seksuaaltegevuses osalemise või 
lapsporno tootmise eesmärgil mõnel 
järgmisel viisil:

b) nn laste ahvatlemine on tahtlik 
käitumine, mis on vastavalt 
direktiivi 2011/93/EL artiklile 6 kuritegu;

Or. en

Muudatusettepanek 151
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin 
Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, David Lega, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando 
Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Laurence 
Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna 
Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) lapse ahvatlemine kingituste või 
muude hüvede pakkumise teel;

i) täiskasvanu ettepanek kohtuda 
lapsega eesmärgiga panna toime 
direktiivi 2011/93/EL artikli 3 lõikes 4 ja 
artikli 5 lõikes 6 osutatud süütegu;

Or. en

Muudatusettepanek 152
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Malik Azmani, Michal Šimečka, 
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth
Nathalie Loiseau

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) lapse ähvardamine negatiivse 
tagajärjega, millel on tõenäoliselt 
märkimisväärne mõju lapsele;

ii) täiskasvanu katse panna toime 
direktiivi 2011/93/EL artikli 5 lõigetes 2 ja 
3 sätestatud süütegu, ahvatledes last 
pakkuma ennast kujutavat lapspornot;

Or. en

Muudatusettepanek 153
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) pornograafilise materjali lapsele 
näitamine või kättesaadavaks tegemine.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 154
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) pornograafiline etteaste, nagu on 
määratletud direktiivi 2011/93/EL artikli 
2 punktis e.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sisaldub lapsporno määratluses.

Muudatusettepanek 155
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) pornograafiline etteaste, nagu on 
määratletud direktiivi 2011/93/EL artikli 
2 punktis e.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Otseülekandeid ei saa tuvastada võrreldes teadaoleva materjali räsiandmebaasiga.

Muudatusettepanek 156
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
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Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) lasteprostitutsioon, nagu on 
määratletud direktiivi 2011/93/EL 
artikli 2 punktis d.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) lasteprostitutsioon, nagu on 
määratletud direktiivi 2011/93/EL 
artikli 2 punktis d.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Birgit Sippel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a) nn rikkumise tuvastamine on 
vaste, mis on saadud internetis oleva 
kontrollitud lapspornot sisaldava pildi või 
video võrdlusest ainulaadse ja 
tagasiteisendamatu digisignatuuri (räsi) 
andmebaasiga ja mida haldab komisjoni 
poolt vastavalt käesoleva määruse artiklile 
[...] tunnustatud organisatsioon.

Or. en
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Selgitus

Nurksulgudes peaks viitama UUE raporti projekti artikli 3alapunktile f: „Laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides võitlevatele organisatsioonide avalik register“.

Muudatusettepanek 159
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a) „lapsporno“ –
a) materjal, mis kujutab lapspornot, nagu 
on määratletud direktiivi 2011/93/EL 
artikli 2 punktis c;
b) materjal, mis kujutab pornograafilist 
etteastet, nagu on määratletud 
direktiivi 2011/93/EL artikli 2 punktis e.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandi kohaldamisala Piirangu kohaldamisala

Or. en

Muudatusettepanek 161
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõikes 1 ja 
artiklis 6 sätestatud erikohustusi ei 
kohaldata numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutamisega seoses toimuva isiku- 
ja muude andmete sellise töötlemise 
suhtes, mis on rangelt vajalik, et kasutada 
tehnoloogiat üksnes lapsporno 
eemaldamiseks ja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
või sellest õiguskaitseasutustele ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevatele organisatsioonidele 
teatamiseks, tingimusel et:

Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõikes 1 ja 
artikli 6 lõikes 1 sätestatud eriõiguste ja -
kohustuste kohaldamise ulatus piiratakse 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutamisega seoses toimuva isiku- ja 
muude andmete töötlemist hõlmava side 
konfidentsiaalsuse osas seoses sõnumite 
või veebipõhiste e-posti teenuste kaudu 
videote ja piltide vahetamisega tingimusel, 
et seesugune piiramine on rangelt vajalik, 
et kasutada tehnoloogiat üksnes lapsporno 
ja laste seksuaalse ärakasutamisega 
seotud materjali tuvastamiseks, sellest 
töötlemise tellinud õigusasutusele 
teatamiseks ja selle eemaldamiseks.

Or. en

Selgitus

Privaatside sisu avalikustamine valitsusvälistele organisatsioonidele, sageli riikides, kus 
puudub piisav andmekaitse, ei ole õiguskaitse eesmärgil tingimata vajalik ega vasta 
isikuandmete kaitse üldmäärusele.

Muudatusettepanek 162
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõikes 1 ja 
artiklis 6 sätestatud erikohustusi ei 
kohaldata numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutamisega seoses toimuva isiku- 
ja muude andmete sellise töötlemise 
suhtes, mis on rangelt vajalik, et kasutada 
tehnoloogiat üksnes lapsporno 
eemaldamiseks ja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
või sellest õiguskaitseasutustele ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 

Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõikes 1 ja 
artikli 6 lõikes 1 sätestatud eriõiguste ja -
kohustuste kohaldamise kohaldamisala 
piiratakse numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutamisega seoses toimuva isiku- 
ja muude andmete töötlemise suhtes, 
tingimusel, et selline piirang on rangelt 
vajalik, et kasutada tehnoloogiat üksnes 
lapsporno eemaldamiseks ja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
või sellest õiguskaitseasutustele ja laste 
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huvides võitlevatele organisatsioonidele 
teatamiseks, tingimusel et:

seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevatele organisatsioonidele 
teatamiseks, tingimusel et:

Or. en

Muudatusettepanek 163
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõikes 1 ja 
artiklis 6 sätestatud erikohustusi ei 
kohaldata numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutamisega seoses toimuva isiku- 
ja muude andmete sellise töötlemise 
suhtes, mis on rangelt vajalik, et kasutada 
tehnoloogiat üksnes lapsporno 
eemaldamiseks ja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
või sellest õiguskaitseasutustele ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevatele organisatsioonidele 
teatamiseks, tingimusel et:

Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõikes 1 ja 
artiklis 6 sätestatud erikohustusi ei 
kohaldata numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutamisega seoses toimuva isiku- 
ja muude andmete sellise töötlemise 
suhtes, mis on rangelt vajalik, et kasutada 
tehnoloogiat üksnes lapsporno 
eemaldamiseks ja nende veebisaitide 
blokeerimiseks ning internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
või sellest õiguskaitseasutustele ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevatele organisatsioonidele 
teatamiseks, tingimusel et:

Or. en

Muudatusettepanek 164
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötlemine on proportsionaalne ja 
piirdub sissetöötatud tehnoloogiatega, 
mida numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajad kasutasid enne 
käesoleva määruse jõustumist 

välja jäetud
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korrapäraselt sellel otstarbel ning mis 
vastavad sektoris kasutatavale tehnika 
tasemele ja on eraelu puutumatust kõige 
vähem mõjutavad;

Or. en

Selgitus

Viidi punkti 1 a (uus) ja muudeti.

Muudatusettepanek 165
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötlemine on proportsionaalne ja 
piirdub sissetöötatud tehnoloogiatega, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad kasutasid enne käesoleva 
määruse jõustumist korrapäraselt sellel 
otstarbel ning mis vastavad sektoris 
kasutatavale tehnika tasemele ja on 
eraelu puutumatust kõige vähem 
mõjutavad;

a) töötlemine on proportsionaalne ja 
piirdub sissetöötatud tehnoloogiatega, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad kasutasid korrapäraselt üksnes 
sellel otstarbel ning tingimusel, et nad 
vastavad kõigile alltoodud tingimustele:

i) need vastavad sektoris 
kasutatavale tehnika tasemele ja on 
eraelu puutumatust kõige vähem 
mõjutavad;
ii) vastavalt käesoleva määruse 
artikli 3 lõikele a on läbi viidud 
määruse (EL) 2016/679 artikli 35 kohane 
andmekaitsealane mõjuhinnang ja 
määruse (EL) 2016/679 artikli 36 kohane 
eelnev konsulteerimine;
iii) töötlemise alus on 
määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 
punkt d või punkt e, tingimusel et kõik 
käesolevas määruses sätestatud 
tingimused on täidetud, ilma et see piiraks 
määruse (EL) 2016/679 kohaldamist;
iv) iga töötlemistoimingu puhul 
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töödeldavate isikuandmete kategooriad on 
sisuandmed, seotud liiklusandmed ning 
sellise töötlemise käigus genereeritud 
andmed;
v) konfidentsiaalsuse ja isikuandmete 
kaitse õiguste piiratuse kohaldamisala on 
selgelt määratletud;
vi) numbrivaba isikutevahelise side 
teenuse raames on kehtestatud sisekorrad 
kuritarvitamise, omavolilise juurdepääsu 
ja edastamise takistamiseks;
vii) vastutava töötleja või vastutavate 
töötlejate isikud ja kategooriad on selgelt 
välja toodud;
viii) rikkumise tuvastamise järel on 
sisuandmete, sellega seotud 
liiklusandmete ja sellise töötlemise käigus 
genereeritud andmete maksimaalne 
säilitamisaeg üks kuu, pärast mida tuleb 
andmed automaatselt ja jäädavalt 
kustutada, välja arvatud juhul, kui need 
on vajalikud õigusnõuete koostamiseks, 
esitamiseks või kaitsmiseks;
ix) numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutaja tagab inimjärelevalve ja -
sekkumise mistahes isikuandmete 
töötlemisel ning ühtki tuvastatud 
rikkumist ei edastata õiguskaitseasutusele 
ega avalikes huvides tegutsevatele 
organisatsioonidele enne, kui selle üle on 
inimjärelvalve teostatud;
x) loodud on piisavad korrad ja 
hüvitamise mehhanismid tagamaks, et 
inimesed saavad esitada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuse osutaja vastu 
kaebusi mõistliku aja jooksul, et kasutajal 
oleks võimalik esitada oma seisukohad 
vastavalt artiklile 3c;
xi) ilma et see piiraks 
määruse (EL) 2016/679 artiklis13 
sätestatud teabe kasutamist, teavitatakse 
andmesubjekte nende side 
konfidentsiaalsuse piiramisest üksnes 
lapsporno eemaldamiseks ja internetis 
laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks või sellest 
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õiguskaitseasutustele ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevatele organisatsioonidele 
teatamiseks;
xii) välja arvatud juhul, kui see 
kahjustab käimasolevat uurimist, mille 
korral teabe edastamisega võib viivitada 
rangelt vajalikus ulatuses ning 
andmesubjekte teavitatakse viivitamatult 
pärast uurimise lõpetamist, ning ilma, et 
see mõjutaks määruse (EL) 2016/679 
artiklis 13 mainitud teavet, antakse 
rikkumise tuvastamise korral 
andmesubjektidele järgmine teave:
a) pädev õiguskaitseasutus ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlev organisatsioon, kellega 
tema isikuandmeid on jagatud;
b) võimalused numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste osutajalt 
hüvitise nõudmiseks; ning
c) pädeva järelevalveasutuse vastu 
kaebuse esitamise ning 
õiguskaitsevahendite kasutamise võimalus 
ja vastaval juhul nende asutuste nimed;
xiii) ei sekkuta mistahes 
ametisaladusega kaitstud sidesse, näiteks 
arstide ja nende patsientide, ajakirjanike 
ja nende teabeallikate ega advokaatide ja 
nende klientide vahelisse sidesse;
xiv) isikuandmete mistahes 
kolmandatesse riikidesse või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamine on kooskõlas 
määruse (EL) 2016/679 V peatükiga;

Or. en

Muudatusettepanek 166
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötlemine on proportsionaalne ja 
piirdub sissetöötatud tehnoloogiatega, 
mida numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajad kasutasid enne 
käesoleva määruse jõustumist 
korrapäraselt sellel otstarbel ning mis 
vastavad sektoris kasutatavale tehnika 
tasemele ja on eraelu puutumatust kõige 
vähem mõjutavad;

a) töötlemine on proportsionaalne ja 
piirdub tehnoloogiatega, mis vastavad 
kõigile järgmistele tingimustele:

i) need vastavad sektoris 
kasutatavale tehnika tasemele ja on 
eraelu puutumatust kõige vähem 
mõjutavad;
ii) vastavalt käesoleva määruse 
artikli 3 lõikele a on läbi viidud 
määruse (EL) 2016/679 artikli 35 kohane 
andmekaitsealane mõjuhinnang ja 
määruse (EL) 2016/679 artikli 36 kohane 
eelnev konsulteerimine;
iii) töötlemise alus on 
määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 
punkt d või punkt e;
iv) iga töödeldavate isikuandmete 
kategooriad on iga töötlemisoperatsiooni 
kohta selgelt määratletud;
v) konfidentsiaalsuse ja isikuandmete 
kaitse õiguste piiratuse kohaldamisala on 
selgelt määratletud;
vi) numbrivaba isikutevahelise side 
teenuse raames on kehtestatud sisekorrad 
kuritarvitamise, omavolilise juurdepääsu 
ja edastamise takistamiseks;
vii) vastutava töötleja või vastutavate 
töötlejate isikud ja kategooriad on selgelt 
välja toodud;
viii) säilitamise ajad ja kohaldatavad 
kaitsemeetmed on selgelt välja toodud;
ix) mistahes isikuandmete töötlemisel 
on tagatud inimjärelevalve ja -sekkumine 
ning ühtki tuvastatud rikkumist ei 
edastata õiguskaitseasutusele ega avalikes 
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huvides tegutsevatele organisatsioonidele 
enne, kui see on inimese poolt läbi 
vaadatud;
x) loodud on piisavad korrad ja 
hüvitamise mehhanismid tagamaks, et 
inimesed saavad esitada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuse osutaja vastu 
kaebusi mõistliku aja jooksul, et kasutajal 
oleks võimalik esitada oma seisukohad 
vastavalt artiklile 3c;
xi) välja arvatud juhul, kui kahjustab 
käimasolevat uurimist, mille korral teabe 
edastamisega võib viivitada rangelt 
vajalikus ulatuses ning andmesubjekte 
teavitatakse viivitamatult pärast uurimise 
lõpetamist, ning ilma, et see mõjutaks 
määruse (EL) 2016/679 artiklis 13 
mainitud teavet, tuleb andmesubjekte 
teavitada järgnevast:
a) nende side konfidentsiaalsuse 
piiramisest üksnes lapsporno 
eemaldamiseks ja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
või sellest õiguskaitseasutustele ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevatele organisatsioonidele 
teatamiseks;
b) rikkumise tuvastamise korral 
esitatakse andmesubjektidele järgmine 
teave:
c) pädev õiguskaitseasutus ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlev organisatsioon, kellega 
tema isikuandmeid on jagatud;
d) võimalused numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste osutajalt 
hüvitise nõudmiseks; ning
e) pädeva järelevalveasutuse vastu 
kaebuse esitamise ning 
õiguskaitsevahendite kasutamise võimalus 
ja vastaval juhul nende asutuste nimed;

Or. en
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Muudatusettepanek 167
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötlemine on proportsionaalne ja 
piirdub sissetöötatud tehnoloogiatega, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad kasutasid enne käesoleva 
määruse jõustumist korrapäraselt sellel 
otstarbel ning mis vastavad sektoris 
kasutatavale tehnika tasemele ja on eraelu 
puutumatust kõige vähem mõjutavad;

a) töötlemine on proportsionaalne ja 
piirdub sissetöötatud tehnoloogiatega, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad kasutasid korrapäraselt sellel 
otstarbel ning mis vastavad sektoris 
kasutatavale tehnika tasemele ja on eraelu 
puutumatust kõige vähem mõjutavad;

Or. en

Muudatusettepanek 168
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötlemine on proportsionaalne ja 
piirdub sissetöötatud tehnoloogiatega, 
mida numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajad kasutasid enne käesoleva 
määruse jõustumist korrapäraselt sellel 
otstarbel ning mis vastavad sektoris 
kasutatavale tehnika tasemele ja on 
eraelu puutumatust kõige vähem 
mõjutavad;

a) töötlemine on proportsionaalne ja 
piirdub tehnoloogiatega, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste osutajad 
kasutasid sellel otstarbel ning mis on 
kooskõlas lõimitud ja vaikimisi 
andmekaitse põhimõttega, nagu on 
sätestatud määruse (EL) 2016/679 
artiklis 25;

Or. en

Muudatusettepanek 169
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) kui tehnoloogiat ei kasutatud enne 
käesoleva määruse jõustumist, viidi läbi 
määruse (EL) 2016/679 artiklis 36 
sätestatud eelnev nõuandemenetlus;

Or. en

Muudatusettepanek 170
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Sophia in 't 
Veld, Anna Júlia Donáth

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) teenuseosutaja selgitab oma 
aastaaruannetes isikuandmete töötlemise 
õiguslikku alust vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679;

Or. en

Muudatusettepanek 171
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kasutatav tehnoloogia on 
iseenesest piisavalt usaldusväärne, st 
lapsporno avastamisega seotud veamäär 
on võimalikult väike ning juhuslike 

välja jäetud
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vigade esinemisel parandatakse nende 
tagajärjed viivitamata;

Or. en

Selgitus

 Viidi punkti 1 a (uus) ja muudeti.

Muudatusettepanek 172
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie 
Loiseau, Anna Júlia Donáth

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kasutatav tehnoloogia on iseenesest 
piisavalt usaldusväärne, st lapsporno 
avastamisega seotud veamäär on 
võimalikult väike ning juhuslike vigade 
esinemisel parandatakse nende tagajärjed 
viivitamata;

b) kasutatav tehnoloogia on iseenesest 
piisavalt usaldusväärne, st internetis lapse 
seksuaalse väärkohtlemise avastamisega 
seotud veamäär on võimalikult väike;

Or. en

Muudatusettepanek 173
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Sophia in 't 
Veld, Hilde Vautmans, Laurence Farreng

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kasutatav tehnoloogia on iseenesest 
piisavalt usaldusväärne, st lapsporno 
avastamisega seotud veamäär on 
võimalikult väike ning juhuslike vigade 
esinemisel parandatakse nende tagajärjed 
viivitamata;

b) kasutatav tehnoloogia, kuigi 
iseenesest piisavalt usaldusväärne, st 
lapsporno avastamisega seotud veamäär on 
võimalikult väike ning juhuslike vigade 
esinemisel parandatakse nende tagajärjed 
viivitamata, tuleks kasutada koos 
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inimkontrolliga;

Or. en

Muudatusettepanek 174
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kasutatav tehnoloogia on iseenesest 
piisavalt usaldusväärne, st lapsporno 
avastamisega seotud veamäär on 
võimalikult väike ning juhuslike vigade 
esinemisel parandatakse nende tagajärjed 
viivitamata;

b) kasutatav tehnoloogia on iseenesest 
piisavalt usaldusväärne, st lapse 
seksuaalne väärkohtlemise või lapsporno 
avastamisega seotud veamäär on 
võimalikult väike ning vigade esinemisel 
parandatakse nende tagajärjed võimalikult 
suures ulatuses viivitamata;

Or. en

Muudatusettepanek 175
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie 
Loiseau, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) teenuseosutaja kehtestab 
hüvitamise mehhanismid tagamaks, et 
kasutajad, kes arvavad, et nad on 
internetis lapse seksuaalse väärkohtlemise 
aruandesse ekslikult kaasatud, saavad 
oma juhtumid suunata teenuseosutajale 
läbivaatamiseks ja kui on tekkinud viga, 
parandatakse selle tagajärjed viivitamata;

Or. en
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Muudatusettepanek 176
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, 
Laurence Farreng, Anna Júlia Donáth
Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) kõigist võimalikest laste seksuaalse 
väärkohtlemise juhtumitest internetis 
teatatakse pärast täpset inimese poolset 
kontrolli õiguskaitseasutustele ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevatele organisatsioonidele 
lapsohvrite tuvastamise võimaldamiseks ja 
kaitsemeetmena teenusepakkujate 
tuvastusvigade väljaselgitamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 177
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) laste ahvatlemise avastamiseks 
kasutatav tehnoloogia piirdub asjakohaste 
põhinäitajate kasutamisega, nagu 
märksõnad ja objektiivselt kindlaks tehtud 
riskitegurid, nagu vanusevahe, ilma et see 
piiraks õigust inimkontrollile;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 178
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) laste ahvatlemise avastamiseks 
kasutatav tehnoloogia piirdub asjakohaste 
põhinäitajate kasutamisega, nagu 
märksõnad ja objektiivselt kindlaks tehtud 
riskitegurid, nagu vanusevahe, ilma et see 
piiraks õigust inimkontrollile;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 179
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) töötlemine piirdub sellega, mis on 
tingimata vajalik internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
ja sellest teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks, ning kui laste seksuaalset 
kuritarvitamist internetis ei tuvastata ja 
see ei leia kinnitust, kustutatakse 
töötlemisandmed viivitamata;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 180
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) töötlemine piirdub sellega, mis on 
tingimata vajalik internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks, ning kui laste seksuaalset 
kuritarvitamist internetis ei tuvastata ja see 
ei leia kinnitust, kustutatakse 
töötlemisandmed viivitamata;

d) töötlemine piirdub sellega, mis on 
tingimata vajalik internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks.

Kui laste seksuaalset kuritarvitamist 
internetis ei tuvastata ja see ei leia 
kinnitust, kustutatakse asjakohased 
andmed viivitamata pärast töötlemist.
Kui laste seksuaalne kuritarvitamine 
tuvastatakse ja see leiab kinnitust, võib 
asjakohaseid andmeid säilitada üksnes 
järgmistel eesmärkidel ja üksnes vajaliku 
ajavahemiku jooksul:
– õiguskaitseasutustele ning teistele 
asjaomastele ametiasutustele teatamiseks 
ja üleandmiseks, sealhulgas laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevatele organisatsioonidele 
vastavalt määrusele (EL) 2016/679 ja 
nende üksuste taotlustele vastamiseks;
– asjaomase kasutaja konto 
blokeerimiseks;
– seoses andmetega, mis on 
usaldusväärselt määratletud lapspornona, 
ainulaadse ja tagasiteisendamatu 
digisignatuuri („räsi“) loomiseks;
– kasutatud tehnoloogia täpsuse 
parandamiseks ja mõõtmiseks;
– halduslikus või kohtulikus korras 
toimuva kontrollimise või õiguskaitse 
jaoks.
Säilitamisperiood ei tohi olla pikem kui 
üheksa kuud, välja arvatud 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

Or. en
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Muudatusettepanek 181
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) töötlemine piirdub sellega, mis on 
tingimata vajalik internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks, ning kui laste seksuaalset 
kuritarvitamist internetis ei tuvastata ja see 
ei leia kinnitust, kustutatakse 
töötlemisandmed viivitamata;

d) selle määrusega sätestatud 
piiranguga lubatud töötlemine piirdub 
sellega, mis on tingimata vajalik üksnes 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks ja sellest teatamiseks ning 
lapsporno eemaldamiseks, ning kui laste 
seksuaalset kuritarvitamist internetis ei 
tuvastata ja see ei leia kinnitust, 
kustutatakse sisuandmed, seotud 
liiklusandmed ja seesuguse töötlemise teel 
genereeritud andmed viivitamata; igal 
juhul kustutatakse need andmed 
automaatselt ühe kuu jooksul pärast 
tuvastatud rikkumise kuupäeva, välja 
arvatud juhul, kui need on vajalikud 
õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või 
kaitsmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 182
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) töötlemine piirdub sellega, mis on 
tingimata vajalik internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks, ning kui laste seksuaalset 
kuritarvitamist internetis ei tuvastata ja see 
ei leia kinnitust, kustutatakse 
töötlemisandmed viivitamata;

d) selle määrusega sätestatud 
piiranguga lubatud töötlemine piirdub 
sellega, mis on tingimata vajalik üksnes 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks ja sellest teatamiseks ning 
lapsporno eemaldamiseks, ning kui laste 
seksuaalset kuritarvitamist internetis ei 
tuvastata ja see ei leia kinnitust, 
kustutatakse seesuguse töötlemise teel 
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genereeritud andmed viivitamata;

Or. en

Muudatusettepanek 183
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) teenuseosutaja avaldab igal aastal 
vastava töötlemise kohta aruande, kus on 
esitatud töödeldud andmete liik ja maht, 
tuvastatud juhtumite arv, põhinäitajate 
valimiseks ja parandamiseks võetud 
meetmed, erinevate kasutatud 
tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja kohaldatud 
andmekaitsemeetmed.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

 Tehti lõiguks 1 b (uus) ja muudeti.

Muudatusettepanek 184
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) teenuseosutaja avaldab igal aastal 
vastava töötlemise kohta aruande, kus on 
esitatud töödeldud andmete liik ja maht, 
tuvastatud juhtumite arv, põhinäitajate 
valimiseks ja parandamiseks võetud 
meetmed, erinevate kasutatud 

e) teenuseosutaja teeb avalikult 
kättesaadavaks ja esitab aruande vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679 
järelevalveasutustele hiljemalt ... [kuus 
kuud pärast selle määruse jõustumist] ja 
Euroopa Komisjonile ja seejärel kord 



PE661.791v01-00 84/106 AM\1219075ET.docx

ET

tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja kohaldatud 
andmekaitsemeetmed.

aastas käesoleva määrusega sätestatud 
piiranguga lubatud isikuandmete 
töötlemise kohta, kus on esitatud 
töödeldud andmete liik ja maht, töötlemise 
õiguslik alus vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 artiklile 6, 
isikuandmete ühendusest väljapoole 
edastamise õiguslik alus vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 V peatükile, 
tuvastatud juhtumite arv, juhtumite arv, 
mille korral kasutaja on esitanud 
asutusesisese hüvitamise mehhanismi 
kaudu või õigusasutusele kaebuse ja 
nende menetluste tulemused, põhinäitajate 
valimiseks ja parandamiseks võetud 
meetmed, erinevate kasutatud 
tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679 kohaldatud 
andmekaitsemeetmed.

Or. en

Selgitus

 Lisab komisjon selliste dokumentide saajaks nagu aruanded muudatusettepaneku 44 kohta

Muudatusettepanek 185
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) teenuseosutaja avaldab igal aastal 
vastava töötlemise kohta aruande, kus on 
esitatud töödeldud andmete liik ja maht, 
tuvastatud juhtumite arv, põhinäitajate 
valimiseks ja parandamiseks võetud 
meetmed, erinevate kasutatud 
tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja kohaldatud 

e) teenuseosutaja avaldab ja esitab 
aruande vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679 
järelevalveasutustele hiljemalt ... [kuus 
kuud pärast selle määruse jõustumist] ja 
seejärel kord aastas käesoleva määrusega 
sätestatud piiranguga lubatud 
isikuandmete töötlemise kohta, kus on 
esitatud töödeldud andmete liik ja maht, 
töötlemise õiguslik alus vastavalt 
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andmekaitsemeetmed. määruse (EL) 2016/679 artiklile 6, 
isikuandmete ühendusest väljapoole 
edastamise õiguslik alus vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 V peatükile, 
tuvastatud juhtumite arv, juhtumite arv, 
mille korral kasutaja on esitanud 
asutusesisese hüvitamise mehhanismi 
kaudu või õigusasutusele kaebuse ja 
nende menetluste tulemused, erinevate 
kasutatud tehnoloogiate vigade 
(valepositiivsete tulemuste) arv ja osakaal, 
veamäära piiramiseks võetud meetmed ja 
saavutatud veamäär, säilitamispoliitika ja 
vastavalt määrusele (EL) 2016/679 
kohaldatud andmekaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) teenuseosutaja avaldab igal aastal 
vastava töötlemise kohta aruande, kus on 
esitatud töödeldud andmete liik ja maht, 
tuvastatud juhtumite arv, põhinäitajate 
valimiseks ja parandamiseks võetud 
meetmed, erinevate kasutatud 
tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja kohaldatud 
andmekaitsemeetmed.

e) teenuseosutaja avaldab ja esitab 
aruande vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679 
järelevalveasutustele hiljemalt ..., ja 
seejärel kord aastas käesoleva määrusega 
sätestatud piiranguga lubatud 
isikuandmete töötlemise kohta, kus on 
esitatud töödeldud andmete liik ja maht, 
töötlemise õiguslik alus vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 artiklile 6, 
isikuandmete ühendusest väljapoole 
edastamise õiguslik alus vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 V peatükile, 
tuvastatud juhtumite arv, juhtumite arv, 
mille korral kasutaja on esitanud 
asutusesisese hüvitamise mehhanismi 
kaudu või õigusasutusele kaebuse ja 
nende menetluste tulemused, põhinäitajate 
valimiseks ja parandamiseks võetud 
meetmed, erinevate kasutatud 
tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
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tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679 kohaldatud 
andmekaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) teenuseosutaja avaldab igal aastal 
vastava töötlemise kohta aruande, kus on 
esitatud töödeldud andmete liik ja maht, 
tuvastatud juhtumite arv, põhinäitajate 
valimiseks ja parandamiseks võetud 
meetmed, erinevate kasutatud 
tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja kohaldatud 
andmekaitsemeetmed.

e) teenuseosutaja teeb avalikult 
kättesaadavaks igal aastal käesoleva 
määruse kohaldamisalasse kuuluvate 
isikuandmete töötlemise kohta aruande, 
kus on esitatud töödeldud andmete liik ja 
maht, töötlemise õiguslik alus, tuvastatud 
juhtumite arv, põhinäitajate valimiseks ja 
parandamiseks võetud meetmed, erinevate 
kasutatud tehnoloogiate vigade 
(valepositiivsete tulemuste) arv ja osakaal, 
veamäära piiramiseks võetud meetmed ja 
saavutatud veamäär, säilitamispoliitika ja 
kohaldatud andmekaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajatel on lubatud töödelda 
elektroonilisi sideandmeid üksnes 
lapsporno ja laste seksuaalse 
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ärakasutamisega seotud materjali 
tuvastamiseks, kustutamiseks ja sellest 
teatamiseks töötlemise tellinud 
õigusasutusele, kui:
a) teenuseosutaja asukoha 
liikmesriigi õigusasutus on andnud neile 
korralduse seda teha; sellised korraldused 
ja elektrooniliste sideandmete töötlemine 
peab olema rangelt piiratud nende isikute 
sidega, kelle puhul on faktilistel tõenditel 
põhinev eelnev kahtlus, et nad on 
edastanud või edastavad lapsporno ja 
laste seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjali, ning peab olema ajaliselt 
piiratud, et võimalikult lühikese aja 
jooksul saaks eesmärk täidetud;
b) töötlemine on proportsionaalne ja 
piirdub sissetöötatud tehnoloogiatega, 
mida numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajad kasutavad üksnes sel 
eesmärgil ning, et nad vastavad kõigile 
alltoodud tingimustele:
i) need on sektoris kasutatavad 
tehnika tasemed ja on eraelu puutumatust 
kõige vähem mõjutavad;
ii) kasutatav tehnoloogia on 
iseenesest piisavalt usaldusväärne, kuna 
see piirab vigade määra, kui sisu on 
valesti määratletud lapsporno ja laste 
seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjalina (valepositiivsed tulemused), 
maksimaalselt üks 50-st miljardist, ning 
juhuslike vigade esinemisel parandatakse 
nende tagajärjed viivitamata;
iii) tehnoloogia loob koheselt 
elektrooniliselt edastatud piltide või 
videote ainulaadse ja tagasiteisendamatu 
digisignatuuri („räsi“), mille ainus 
eesmärk on viivitamatult võrrelda seda 
räsi andmebaasiga, mis sisaldavad 
artikli 3 a kohaselt varem usaldusväärselt 
tuvastatud lapsporno ja laste seksuaalse 
ärakasutamisega seotud materjali räsi;
iv) vastavalt käesoleva määruse 
artikli 3 lõikele a on läbi viidud 
määruse (EL) 2016/679 artikli 35 kohane 
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andmekaitsealane mõjuhinnang ja 
määruse (EL) 2016/679 artikli 36 kohane 
eelnev konsulteerimine. Eelnev 
konsulteerimine hõlmab 
järelevalveasutuse juurdepääsu 
algoritmile ja andmebaasidele, millega 
sisu sobitatakse; ning
c) töötlemine piirdub sellega, mis on 
tingimata vajalik internetis lapsporno ja 
laste seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjali tuvastamiseks, sellest 
teatamiseks ning selle eemaldamiseks, 
ning kui lapsporno ja laste seksuaalse 
ärakasutamisega seotud materjali ei 
tuvastata ja see ei leia kinnitust, 
kustutatakse andmed viivitamata;
d) töötlemine ei sega ega nõrgenda 
krüpteeritud side turvalisust ning kehtib 
ainult krüpteerimata side puhul; ning
e) teenuseosutaja teavitab 
andmesubjekte järgmisest:
i) nende side konfidentsiaalsuse 
piiramine üksnes lapsporno ja laste 
seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjali eemaldamiseks, tuvastamiseks 
või sellest teatamiseks, sealhulgas 
võimalusest, et isikuandmeid jagatakse 
õiguskaitseasutustega;
ii) kui isikuandmetest on teatatud 
pädevale õiguskaitseasutusele, antakse 
andmesubjektidele järgmine teave;
iii) asjaolu, et nende andmetest on 
teatatud pädevale õiguskaitseasutusele, 
samuti selle asutuse nimi;
iv) võimalused numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste osutajalt 
hüvitise nõudmiseks; ning
v) õiguskaitse taotlemise võimalus ja 
pädeva asutuse andmed;

Or. en

Selgitus

 Selgemad kriteeriumid, nagu nõutakse Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuses. 
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Töötlemiseks on vaja luua õiguslik alus, kuna isikuandmete kaitse üldmäärus seda ei hõlma. 
Euroopa Kohtu hinnangul on side püsiv automatiseeritud analüüs proportsionaalne ainult 
siis, kui see piirdub kahtlustatavatega ja selle suhtes tuleb kohaldada sõltumatu eelkontroll 
(kohtuasi La Quadrature jt). Räside keele ja nende veamäära kohta tegi juba nõukogu 
eesistuja ettepaneku dokumendis 12293/19. Turvaline krüptimine on väga oluline, et kaitsta 
pealtkuulamise eest isiklikke-, äri- ja riigisaladusi.

Muudatusettepanek 189
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See määrus ei kehti teksti- või audioside 
skaneerimisele, välja arvatud asjakohase 
õigusliku aluse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See määrus ei kehti teksti- või audioside 
skaneerimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellist tehnoloogiat kasutavad 
teenuseosutajad avaldavad igal aastal 
vastava töötlemise kohta aruande, kus on 
esitatud töödeldud andmete liik ja maht, 
tuvastatud juhtumite arv, juhtumite arv, 
mille korral kasutaja on esitanud 
asutusesisese hüvitamise mehhanismi 
kaudu või õigusasutusele kaebuse ja 
nende menetluste tulemused, 
põhinäitajate valimiseks ja parandamiseks 
võetud meetmed, erinevate kasutatud 
tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja kohaldatud 
andmekaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses lõigu 1a punktiga c – kui 
lapsporno või laste seksuaalse 
ärakasutamisega seotud materjal on 
tuvastatud ja kinnitust leidnud, võib 
sellega seotud liiklusandmeid säilitada 
üksnes järgmistel eesmärkidel ja kuni 
kolm kuud:
– pärast iga juhtumi korral inimkontrolli 
teostamist sellest teatamine 
õiguskaitseasutustele liikmesriigis, kus 
teenuseosutaja on asutatud, ja asutusele 
või asutustele, kes haldavad andmebaasi 
vastavalt artiklile 3a;
– asjaomase kasutaja konto 
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blokeerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses punktiga d – kui laste seksuaalne 
kuritarvitamine internetis on tuvastatud ja 
kinnitust leidnud, võib asjakohaseid 
andmeid säilitada üksnes järgmistel 
eesmärkidel ja üksnes vajaliku 
ajavahemiku jooksul:

välja jäetud

— aruandluseks ning õiguskaitseasutuste 
ja muude asjassepuutuvate avaliku sektori 
asutuste proportsionaalsetele taotlustele 
vastamiseks;
— asjaomase kasutaja konto 
blokeerimiseks;
— andmete kohta, mis on usaldusväärselt 
määratletud lapspornona, ainulaadse ja 
tagasiteisendamatu digisignatuuri 
(„räsi“) loomiseks.

Or. en

Selgitus

 Tehti lõiguks 1 c (uus) ja muudeti.

Muudatusettepanek 194
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses punktiga d – kui laste seksuaalne 
kuritarvitamine internetis on tuvastatud ja 
kinnitust leidnud, võib asjakohaseid 
andmeid säilitada üksnes järgmistel 
eesmärkidel ja üksnes vajaliku 
ajavahemiku jooksul:

välja jäetud

— aruandluseks ning õiguskaitseasutuste 
ja muude asjassepuutuvate avaliku sektori 
asutuste proportsionaalsetele taotlustele 
vastamiseks;
— asjaomase kasutaja konto 
blokeerimiseks;
— andmete kohta, mis on usaldusväärselt 
määratletud lapspornona, ainulaadse ja 
tagasiteisendamatu digisignatuuri 
(„räsi“) loomiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses punktiga d – kui laste seksuaalne 
kuritarvitamine internetis on tuvastatud ja 
kinnitust leidnud, võib asjakohaseid 
andmeid säilitada üksnes järgmistel 
eesmärkidel ja üksnes vajaliku 
ajavahemiku jooksul:

Mis puutub esimese lõigu punkti d, – kui 
laste seksuaalne kuritarvitamine internetis 
on tuvastatud ja kinnitust leidnud, võib 
rangelt asjakohaseid isikuandmeid, st 
sisuandmed, seotud liiklusandmed ja 
nende andmete töötlemise kõik tulemused, 
säilitada üksnes järgmistel eesmärkidel ja 
üksnes rangelt vajaliku ajavahemiku 
jooksul, kuid mitte mingil juhul kauem 
kui üks kuu, pärast mida need 
kustutatakse viivitamata, välja arvatud 
juhul, kui need on vajalikud õigusnõuete 
koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks:
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Or. en

Muudatusettepanek 196
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses punktiga d – kui laste seksuaalne 
kuritarvitamine internetis on tuvastatud ja 
kinnitust leidnud, võib asjakohaseid 
andmeid säilitada üksnes järgmistel 
eesmärkidel ja üksnes vajaliku 
ajavahemiku jooksul:

Seoses punkti d esimese lõiguga – kui 
laste seksuaalne kuritarvitamine internetis 
on tuvastatud ja kinnitust leidnud, võib 
asjakohaseid andmeid säilitada üksnes 
järgmistel eesmärkidel ja üksnes vajaliku 
ajavahemiku jooksul, mille möödumisel 
need tuleb viivitamata kustutada:

Or. en

Muudatusettepanek 197
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— aruandluseks ning 
õiguskaitseasutuste ja muude 
asjassepuutuvate avaliku sektori asutuste 
proportsionaalsetele taotlustele 
vastamiseks;

— aruandluseks ning vastavalt 
direktiivile (EL) 2016/680 viivitamatult 
pädevatele asutustele edastamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 198
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— asjaomase kasutaja konto 
blokeerimiseks;

— asjaomase kasutaja konto 
blokeerimiseks või peatamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 199
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— andmete kohta, mis on 
usaldusväärselt määratletud lapspornona, 
ainulaadse ja tagasiteisendamatu 
digisignatuuri („räsi“) loomiseks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Or. en

Muudatusettepanek 200
Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— teenusepakkujalt hüvitamise 
nõudmise või haldusliku läbivaatamise 
või kohtuliku menetluse taotlemise 
eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 201
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Andmekaitsealase mõjuhinnangu ja 

eelneva järelevalveasutusega 
konsulteerimise ja loa andmise kohustus

Numbrivaba isikutevahelise side teenuse 
osutajad peavad selleks, et tugineda 
käesoleva määrusega sätestatud 
piirangule, viima vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 artiklile 35 läbi 
andmekaitsealase mõjuhinnangu ja 
vastavalt nimetatud määruse artiklile 36 
eelneva konsulteerimise hiljemalt ... [kolm 
kuud pärast selle määruse jõustumist].
Numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad, kes kasutavad soovimatu 
tegevuse vastaseid meetmeid, taotlevad 
järelevalveasutustelt eelnevat luba 
hiljemalt ... [kuus kuud pärast selle 
määruse jõustumist].
Liikmesriigid tagavad, et 
järelevalveasutustel on nende menetluste 
jaoks piisavad ressursid vastavalt 
määruses (EL) 2016/679 sätestatud 
nõuetele.

Or. en

Selgitus

Kui soovimatu tegevuse vastased meetmed kuuluvad käesoleva määruse kohaldamisalasse, 
peavad neid meetmeid kasutavad teenusepakkujad taotlema andmekaitseasutustelt kuue kuu 
jooksul eelnevat luba. Andmekaitseasutustel peavad olema nende protseduuride kiireks 
läbiviimiseks piisavad ressursid.

Muudatusettepanek 202
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, 
Laurence Farreng, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Andmekaitsealase mõjuhinnangu 

kohustus
Käesolevas määruses sätestatud erandile 
tuginemiseks korraldavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste osutajad 
andmekaitse mõju hindamise, kui seda 
nõutakse määruse (EL) 2016/679 
artiklis 35, kui: 
a) artikli 3 nõuete alla kuuluv töötlemine 
juba käib ... [kolm kuud pärast selle 
määruse jõustumist]; või 
b) artikli 3 nõuete alla kuuluv töötlemine 
veel ei käi, enne sellise töötlemise 
alustamist. 
Punkti a ei kohaldata, kui andmekaitse 
mõju hindamine on läbi viidud enne 
käesoleva määruse jõustumist. Punkt a ei 
nõua sellise töötlemise peatamist 
andmekaitse mõju hindamise ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Teadaoleva lapsporno ja laste seksuaalse 

ärakasutamisega seotud materjali 
andmebaasid

1. Liikmesriigid võivad määrata 
ametiasutuse, kes haldab lapsporno ja 
laste seksuaalse ärakasutamisega seotud 
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materjali andmebaasi. Andmebaas ei tohi 
sisaldada tegelikke pilte ega videosid, vaid 
ainult teadaoleva lapsporno ja laste 
seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjali ainulaadset ja 
tagasiteisendamatut digisignatuuri 
(„räsi“).
2. Enne uute andmete sisestamist 
andmebaasi tuleb teostada inimkontroll. 
Sel eesmärgil teatavad teenuseosutajad 
asutusele artikli 3 lõike 4 kohasest 
algmaterjalist ja räsist. Asutus vaatab sisu 
üle ja kui see kujutab lapspornot või laste 
seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjali, lisab andmebaasi vastava räsi 
ja säilitab algse sisu eraldi, kõrgendatud 
turvalisusega keskkonnas ja väljaspool 
internetti.

Or. en

Selgitus

 Demokraatliku kontrolli ja kohtuliku järelevalve tagamiseks ning väärkohtlemise 
ennetamiseks peaksid ebaseadusliku lapsporno ja laste seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjaliga seotud otsused vastu võtma ainult ELi ametiasutused ning edastama selle teabe 
teenuseosutajatele räside võrdlemiseks.

Muudatusettepanek 204
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Andmekaitsealase mõjuhinnangu ja 

eelneva järelevalveasutusega 
konsulteerimise kohustus

Kuni ... [kolm kuud pärast selle määruse 
jõustumist] peavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuse osutajad 
selleks, et tugineda käesoleva määrusega 
sätestatud piirangule, viima vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 artiklile 35 läbi 
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andmekaitsealase mõjuhinnangu ja 
vastavalt nimetatud määruse artiklile 36 
eelneva konsulteerimise hiljemalt ... [kolm 
kuud pärast selle määruse jõustumist].

Or. en

Muudatusettepanek 205
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Kaebuste esitamise mehhanism

Numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad, kes kasutavad isikuandmete 
töötlemise tehnoloogiaid internetis laste 
seksuaalse väärkohtlemise tuvastamiseks 
ja sellest teatamiseks ning lapsporno 
tuvastamiseks, sellest teatamiseks ja selle 
eemaldamiseks, loovad tõhusa ja 
ligipääsetava mehhanismi, mis võimaldab 
kasutajatel, kelle sisu on eemaldatud või 
millest on teatatud õiguskaitseasutustele 
või laste seksuaalse kuritarvitamise vastu 
avalikes huvides võitlevale 
organisatsioonile, esitada kaebuse 
teenuseosutaja tegevuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Fabienne Keller, 
Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3b



AM\1219075ET.docx 99/106 PE661.791v01-00

ET

Kaebuste esitamise mehhanism
Numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad loovad tõhusa ja ligipääsetava 
mehhanismi, mis võimaldab kasutajatel 
esitada kaebuse teenuseosutaja tegevuse 
kohta, kui:
– nende sisust või andmetest on teatatud 
laste seksuaalse kuritarvitamise vastu 
avalikes huvides võitlevale 
organisatsioonile või õiguskaitseasutusele 
või kelle sisu on eemaldatud, kui sisu, 
millest teatati või mis eemaldati, ei ole 
vastavalt kõnealusele määrusele käsitletav 
internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamisena või;
– nende andmetest on teatatud laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevale organisatsioonile või 
õiguskaitseasutusele, kus kasutaja sai 
soovimatut lapspornot.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, 
Laurence Farreng, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3b
Avalik huvi ja teenuseosutajate õigustatud 

huvi
Käesoleva määruse kohaldamisel peetakse 
internetis laste seksuaalse väärkohtlemise 
tuvastamist ja sellest teatamist ning 
lapsporno eemaldamist internetis a) 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajate õigustatud huviks 
määruse (EL) 2018/679 artikli 6 lõike 1 
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punkti f tähenduses; ja b) ülesandeks, mis 
viiakse läbi avalikes huvides 
määruse (EL) 2018/679 artikli 6 lõike 1 
punkti e tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3b
Euroopa Andmekaitsenõukogu suunised

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse 
artiklile 70 palub komisjon Euroopa 
Andmekaitsenõukogul avaldada suunised, 
mille eesmärk on abistada 
määruse (EL) 2016/679 alusel vastutavaid 
järelevalveasutusi hindamisel, kas selle 
määruse kohaldamisalas toimuv 
töötlemine on olemasolevate ja tulevaste 
üksnes internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu võitlemise eesmärgil 
kasutatavate tehnoloogiate osas 
määrusega (EL) 2016/679 kooskõlas.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3c
Kaebuste esitamise mehhanism

Numbrivaba isikutevahelise side teenuse 
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osutajad peavad looma efektiivse ja 
ligipääsetava mehhanismi, mis võimaldab 
kasutajatel, kelle sisust on teatatud laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevale organisatsioonile või 
õiguskaitseasutusele või kelle sisu on 
eemaldatud, esitada vastava 
teenusepakkuja vastu kaebus, kui sisu, 
millest teatati või mis eemaldati, ei ole 
vastavalt kõnealusele määrusele käsitletav 
internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamisena.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Fabienne Keller, 
Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3c
Õiguskaitseasutused ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevad organisatsioonid teavitavad 

numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajaid.

Õiguskaitseasutused ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevad organisatsioonid edastavad oma 
tegevuse täpsuse suurendamiseks 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajatele üldteabe ja ei esita 
isikuandmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, 
Fabienne Keller, Hilde Vautmans
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3d
Statistika

Kuni ... [kuus kuud pärast määruse 
jõustumist] teevad liikmesriigid üldsusele 
kättesaadavaks ja esitavad komisjonile 
aruanded ning seejärel igal aastal koos 
kõigi järgmiste elementide statistikaga:
a) tuvastatud laste seksuaalse 
väärkohtlemise teatiste koguarv, mille on 
esitanud numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajad ja/või laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevad organisatsioonid liikmesriikide 
õiguskaitseasutustele;
b) artiklis 3 nimetatud tegevuste abil 
päästetud laste arv;
c) arreteeritud ja süüdi mõistetud 
kurjategijate arv;
d) valepositiivsete arv;
e) laste seksuaalse väärkohtlemise 
tuvastamiseks kasutatud meetodite jaotus;
Komisjon koondab selle statistika ja võtab 
seda arvesse käesoleva määruse 
läbivaatamisel vastavalt [artiklile 3f 
(uus)].

Or. en

Muudatusettepanek 212
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3d
Tõhusad õiguskaitsevahendid
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Kasutajatel, kellele spetsiifilise internetis 
laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks ja sellest teatamiseks ning 
lapsporno eemaldamiseks isikuandmete 
töötlemiseks kasutatava tehnoloogia 
kasutamine numbrivaba isikutevahelise 
side teenuse osutajate poolt või nende 
teenused on avaldanud negatiivset mõju, 
on õigus tõhusatele 
õiguskaitsevahenditele. Liikmesriigid 
kehtestavad selle õiguse kasutamiseks 
tõhusad meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Fabienne Keller, 
Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3e
Läbivaatamine

1. Andmekaitseasutuste [artikli 3 
lõigu 1 punkti e] kohaselt esitatud 
aruannete ja [artikli 3d (uus)] kohaselt 
liikmesriikide esitatud statistika põhjal 
teeb komisjon hiljemalt ... [üks aasta 
pärast määruse jõustumist] ja seejärel igal 
aastal läbi käesoleva määruse 
läbivaatamise ning esitab aruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
2. Läbivaatamise käigus pöörab 
komisjon erilist tähelepanu:
a) kõik [artikli 3 lõigu 1 punktis a] 
loetletud andmete töötlemise tingimused;
b) käesolevas määruses sätestatud 
tegevuste proportsionaalsus, sealhulgas 
liikmesriikide [artikli 3d] kohaselt esitatud 
statistika hinnang;
c) sellise tegevuse tehnoloogia 
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arengule ja sellele, kuivõrd see parandab 
täpsust ja vähendab valepositiivseid 
tulemusi.

Or. en

Selgitus

 Punkti 2 alapunkti a kohaldatakse kõigi muudatusettepanekute 28–41 loetletud tingimuste 
suhtes.

Muudatusettepanek 214
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3e
Järelevalveasutused

Kõnealuse määruse rakendamise eest 
vastutavad järelevalveasutused peavad 
olema samad järelevalveasutused, mis on 
määratud määruse (EL) 2016/679 
VI peatüki kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 3 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3f
Tingimused

Numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad, kes kasutavad käesoleva 
määruse kohaldamisalasse kuuluvaid 
tehnoloogiaid, lisavad oma tingimustesse 
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selge ja põhjaliku teabe selliste meetmete 
toimimise ja mõju kohta kasutajate side 
konfidentsiaalsusele.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse 21. detsembrist 2020 
kuni 31. detsembrini 2025.

Seda kohaldatakse 21. detsembrist 2020 
kuni 31. detsembrini 2022.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse 21. detsembrist 2020 
kuni 31. detsembrini 2025.

Seda kohaldatakse 21. detsembrist 2020 
kuni 31. detsembrini 2022.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse 21. detsembrist 2020 
kuni 31. detsembrini 2025.

Seda kohaldatakse 21. detsembrist 2020 
kuni 31. detsembrini 2022.
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Or. en


