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Tarkistus 58
Cornelia Ernst
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 59
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Ehdotus ei suojele lapsia vaan altistaa lainkuuliaiset kansalaiset merkittäville vaaroille 
(tekoälyalgoritmit saattavat esimerkiksi merkitä ongelmallisiksi lasten ja aikuisten lailliset 
terveyttä ja seksuaalielämää koskevat intiimit kuvaukset ja keskustelut) ja loukkaa miljoonien 
lasten ja aikuisten asiaan kuuluvan oikeuskäytännön mukaisia perusoikeuksia. Kaikkien 
yksityisten viestien sisällön analysointi on yhtä sietämätöntä kuin jos postitoimisto avaisi 
kaikki kirjeet laittoman sisällön etsimiseksi. Euroopan tietosuojavaltuutetun mukaan välineen 
tarpeellisuutta tai oikeasuhteisuutta ei ole osoitettu.

Tarkistus 60
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS tilapäisestä 
poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä 
säännöksistä siltä osin kuin on kyse 
teknologioista, joita numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät 
henkilötietojen ja muiden tietojen 
käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/58/EY säädettyjen tiettyjen 
oikeuksien ja velvollisuuksien tilapäisestä 
rajoittamisesta siltä osin kuin on kyse 
teknologioista, joita numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät 
henkilötietojen käsittelyyn verkossa 
esiintyvän lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon 
liittyvän materiaalin torjumiseksi

Or. en

Perustelu

Otsikon muutos tekee asetusehdotuksesta yhdenmukaisen lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja 
seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun direktiivin 2011/93/EU 
kanssa. Mainitun direktiivin johdanto-osan 9 kappaleen mukaisesti säädösten soveltamisala 
kattaa sekä seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavat tallenteet että muut tallenteet, joita 
hyödynnetään lapsen tieten tai tietämättä.

Tarkistus 61
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS tilapäisestä 
poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä 
säännöksistä siltä osin kuin on kyse 
teknologioista, joita numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät 
henkilötietojen ja muiden tietojen 
käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS tilapäisestä 
poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä 
säännöksistä siltä osin kuin on kyse 
teknologioista, joita numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät 
henkilötietojen käsittelyyn verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjumiseksi
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Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon lapsen oikeuksista 
vuonna 1989 tehdyssä Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksessa ja sen 
lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja 
lapsipornografiaa koskevassa 
valinnaisessa pöytäkirjassa vahvistetut 
periaatteet;

Or. en

Tarkistus 63
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Direktiiviä 2002/58/EY sovelletaan 
yleisesti saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. 
Sähköisen viestintäpalvelun määritelmä 
annetaan tällä hetkellä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/21/EY4 2 artiklan c alakohdassa. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 2018/19725 kumotaan 
direktiivi 2002/21/EY 21 päivästä 
joulukuuta 2020. Kyseisestä päivästä 
alkaen sähköisen viestintäpalvelun 

(2) Direktiiviä 2002/58/EY sovelletaan 
yleisesti saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. 
21 päivään joulukuuta 2020 asti on 
sovellettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/21/EY4 2 
artiklan c alakohdassa annettua sähköisen 
viestintäpalvelun määritelmää. Tuona 
päivänä direktiivi 2002/21/EY kumottiin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 2018/19725. Sähköisen 
viestintäpalvelun määritelmä, joka 
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määritelmä korvataan direktiivin (EU) 
2018/1972 2 artiklan 4 alakohdassa 
annetulla uudella määritelmällä, joka 
kattaa mainitun direktiivin 2 artiklan 7 
alakohdassa määritellyt numeroista 
riippumattomat henkilöiden väliset 
viestintäpalvelut. Nämä palvelut, joihin 
sisältyvät esimerkiksi 
internetpuhelupalvelut, 
sanomanvälityspalvelut ja verkkopohjaiset 
sähköpostipalvelut, kuuluvat näin ollen 
direktiivin 2002/58/EY soveltamisalaan 21 
päivästä joulukuuta 2020.

annetaan direktiivin (EU) 2018/1972 
2 artiklan 4 alakohdassa, kattaa mainitun 
direktiivin 2 artiklan 7 alakohdassa 
määritellyt numeroista riippumattomat 
henkilöiden väliset viestintäpalvelut. Nämä 
palvelut, joihin sisältyvät esimerkiksi 
internetpuhelupalvelut, 
sanomanvälityspalvelut ja verkkopohjaiset 
sähköpostipalvelut, ovat näin ollen 
kuuluneet direktiivin 2002/58/EY 
soveltamisalaan 21 päivästä joulukuuta 
2020.

_________________ _________________
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä 
maaliskuuta 2002, sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 
(EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä 
maaliskuuta 2002, sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 
(EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2018, eurooppalaisesta 
sähköisen viestinnän säännöstöstä (EUVL 
L 321, 17.12.2018, s. 36).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2018, eurooppalaisesta 
sähköisen viestinnän säännöstöstä (EUVL 
L 321, 17.12.2018, s. 36).

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaan 
unioni tunnustaa Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa esitetyt oikeudet, 
vapaudet ja periaatteet. Euroopan unionin 

(3) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaan 
unioni tunnustaa Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa esitetyt oikeudet, 
vapaudet ja periaatteet. Euroopan unionin 
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perusoikeuskirjan, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’, 7 artiklassa turvataan 
jokaisen perusoikeus siihen, että hänen 
yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä 
viestejään kunnioitetaan. Tähän sisältyy 
myös viestinnän luottamuksellisuus. 
Perusoikeuskirjan 8 artikla sisältää 
oikeuden henkilötietojen suojaan. 
Perusoikeuskirjan 24 artiklan 2 kohdassa 
määrätään, että kaikissa lasta koskevissa 
viranomaisten tai yksityisten laitosten 
toimissa on ensisijaisesti otettava 
huomioon lapsen etu.

perusoikeuskirjan, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’, 7 artiklassa turvataan 
jokaisen perusoikeus siihen, että hänen 
yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä 
viestejään kunnioitetaan. Tähän sisältyy 
myös viestinnän luottamuksellisuus. 
Perusoikeuskirjan 8 artikla sisältää 
oikeuden henkilötietojen suojaan. Lapsen 
oikeuksista vuonna 1989 tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja 
perusoikeuskirjan 24 artiklan 2 kohdassa 
määrätään, että kaikissa lasta koskevissa 
viranomaisten tai yksityisten laitosten 
toimissa on ensisijaisesti otettava 
huomioon lapsen etu. Lisäksi lapsen 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
3 artiklan 3 kohdassa ja 
perusoikeuskirjan 24 artiklan 1 kohdassa 
todetaan, että lapsella on oikeus hänen 
hyvinvoinnilleen välttämättömään 
suojeluun ja huolenpitoon.

Or. en

Tarkistus 65
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 
ja seksuaalinen riisto loukkaavat vakavasti 
ihmisoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia 
saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta, 
hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä, 
huonolta kohtelulta tai riistolta, 
seksuaalinen hyväksikäyttö mukaan 
luettuna, kuten lapsen oikeuksista vuonna 
1989 tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksessa ja perusoikeuskirjassa 
määrätään. Digitalisaatio on tuonut monia 
hyötyjä yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta 
myös haasteita, kuten verkossa tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
lisääntyminen. Lasten suojelu verkossa on 
yksi unionin keskeisistä tavoitteista. 

(4) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 
ja seksuaalinen riisto loukkaavat vakavasti 
perusoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia 
saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta, 
hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä, 
huonolta kohtelulta tai riistolta, 
seksuaalinen hyväksikäyttö mukaan 
luettuna, kuten lapsen oikeuksista vuonna 
1989 tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksessa ja perusoikeuskirjassa 
määrätään. Digitalisaatio on tuonut monia 
hyötyjä yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta 
myös haasteita, erityisesti verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön lisääntymisen, sillä 
mahdollisten uhrien löytäminen on 
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Komissio hyväksyi 24 päivänä heinäkuuta 
2020 EU:n strategian lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi6 , 
jäljempänä strategia’. Strategian 
tavoitteena on puuttua lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
tehokkaasti unionin tasolla.

helpompaa ja lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevan materiaalin 
vaihtaminen hyväksikäyttöön syyllistyvien 
kesken on lisääntynyt jyrkästi. Lisäksi se, 
että rikoksentekijät väärinkäyttävät yhä 
enemmän yksityisyyden suojaa 
parantavaa tekniikkaa kauheiden 
toimiensa salaamiseksi on vaikeuttanut 
lainvalvontaviranomaisten verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston 
ehkäisemistä, havaitsemista, tutkimista ja 
siitä syytteeseen asettamista. Europolin 
mukaan anonymisointityökalujen 
yleistyminen ja lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevan materiaalin yhä 
suurempi määrä voivat johtaa myös 
toistuvaan uhriksi joutumiseen.6 a

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

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

Or. en

Tarkistus 66
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 
ja seksuaalinen riisto loukkaavat vakavasti 
ihmisoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia 

(4) Lasten suojelu on yksi unionin 
keskeisistä tavoitteista. Lasten 
seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen 
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saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta, 
hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä, 
huonolta kohtelulta tai riistolta, 
seksuaalinen hyväksikäyttö mukaan 
luettuna, kuten lapsen oikeuksista vuonna 
1989 tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksessa ja perusoikeuskirjassa 
määrätään. Digitalisaatio on tuonut monia 
hyötyjä yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta 
myös haasteita, kuten verkossa tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
lisääntyminen. Lasten suojelu verkossa on 
yksi unionin keskeisistä tavoitteista. 
Komissio hyväksyi 24 päivänä heinäkuuta 
2020 EU:n strategian lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi6, 
jäljempänä ’strategia’. Strategian 
tavoitteena on puuttua lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
tehokkaasti unionin tasolla.

riisto loukkaavat vakavasti ihmisoikeuksia, 
erityisesti lasten oikeuksia saada suojelua 
kaikenlaiselta väkivallalta, hyväksikäytöltä 
ja laiminlyönniltä, huonolta kohtelulta tai 
riistolta, seksuaalinen hyväksikäyttö 
mukaan luettuna, kuten lapsen oikeuksista 
vuonna 1989 tehdyssä Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksessa ja 
perusoikeuskirjassa määrätään. 
Digitalisaatio on tuonut monia hyötyjä 
yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta myös 
haasteita, kuten lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon 
liittyvän materiaalin lisääntyminen 
verkossa. Lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvä materiaali 
perustuu todelliseen hyväksikäyttöön 
verkon ulkopuolisessa maailmassa, jossa 
suurin osa hyväksikäyttäjistä on lapsen 
perheeseen tai lähipiiriin kuuluvia 
henkilöitä. Ilmoitettujen tapausten 
määrän lisääntyminen johtuu osittain 
myös siitä, että seksuaalista identiteettiään 
ja seksuaalisia kokemuksia etsivien teini-
ikäisten parissa on yhä yleisempää ottaa 
itsestään rohkeita kuvia tai videoita ja 
lähettää niitä ikätovereilleen tai jakaa 
tällaista materiaalia ilman seksuaalisia 
tarkoitusperiä.

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

Or. en

Tarkistus 67
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 
ja seksuaalinen riisto loukkaavat vakavasti 
ihmisoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia 
saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta, 
hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä, 
huonolta kohtelulta tai riistolta, 
seksuaalinen hyväksikäyttö mukaan 
luettuna, kuten lapsen oikeuksista vuonna 
1989 tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksessa ja perusoikeuskirjassa 
määrätään. Digitalisaatio on tuonut monia 
hyötyjä yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta 
myös haasteita, kuten verkossa tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
lisääntyminen. Lasten suojelu verkossa on 
yksi unionin keskeisistä tavoitteista. 
Komissio hyväksyi 24 päivänä heinäkuuta 
2020 EU:n strategian lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi6, 
jäljempänä ’strategia’. Strategian 
tavoitteena on puuttua lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön tehokkaasti unionin 
tasolla.

(4) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, 
seksuaalinen riisto ja lapsipornografia 
loukkaavat vakavasti ihmisoikeuksia, 
erityisesti lasten oikeuksia saada suojelua 
kaikenlaiselta väkivallalta, hyväksikäytöltä 
ja laiminlyönniltä, huonolta kohtelulta tai 
riistolta, seksuaalinen hyväksikäyttö 
mukaan luettuna, kuten lapsen oikeuksista 
vuonna 1989 tehdyssä Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksessa ja 
perusoikeuskirjassa määrätään. 
Digitalisaatio on tuonut monia hyötyjä 
yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta myös 
haasteita, kuten verkossa tapahtuvan lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön lisääntyminen. 
Lasten suojelu verkossa on yksi unionin 
keskeisistä tavoitteista. Komissio hyväksyi 
24 päivänä heinäkuuta 2020 EU:n 
strategian lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi6, 
jäljempänä ’strategia’. Strategian 
tavoitteena on puuttua lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, lasten seksuaaliseen 
riistoon ja lapsipornografiaan tehokkaasti 
unionin tasolla, sillä nämä hyväksikäytön 
muodot ovat yleistyneet viime aikoina 
erityisesti uusien teknologioiden ja 
Internetin käytön myötä.

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

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

Or. en

Tarkistus 68
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
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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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 
ja seksuaalinen riisto loukkaavat vakavasti 
ihmisoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia 
saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta, 
hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä, 
huonolta kohtelulta tai riistolta, 
seksuaalinen hyväksikäyttö mukaan 
luettuna, kuten lapsen oikeuksista vuonna 
1989 tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksessa ja perusoikeuskirjassa 
määrätään. Digitalisaatio on tuonut monia 
hyötyjä yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta 
myös haasteita, kuten verkossa tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
lisääntyminen. Lasten suojelu verkossa on 
yksi unionin keskeisistä tavoitteista. 
Komissio hyväksyi 24 päivänä heinäkuuta 
2020 EU:n strategian lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi6, 
jäljempänä ’strategia’. Strategian 
tavoitteena on puuttua lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön tehokkaasti unionin 
tasolla.

(4) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 
ja seksuaalinen riisto loukkaavat vakavasti 
ihmisoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia 
saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta, 
hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä, 
huonolta kohtelulta tai riistolta, 
seksuaalinen hyväksikäyttö mukaan 
luettuna, kuten lapsen oikeuksista vuonna 
1989 tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksessa ja perusoikeuskirjassa 
määrätään. Digitalisaatio on tuonut monia 
hyötyjä yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta 
myös haasteita, kuten verkossa tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
lisääntyminen. Lasten suojelu verkossa on 
yksi unionin keskeisistä tavoitteista. 
Komissio hyväksyi 24 päivänä heinäkuuta 
2020 EU:n strategian lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi6, 
jäljempänä ’strategia’. Strategian 
tavoitteena on puuttua lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja lasten seksuaalinen 
riistoon tehokkaasti unionin tasolla.

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

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

Or. en

Tarkistus 69
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell
Lena Düpont
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lasten suojelu verkossa on yksi 
unionin keskeisistä tavoitteista. Komissio 
hyväksyi 24 päivänä heinäkuuta 2020 
EU:n strategian lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi1 

a, jäljempänä ’strategia’. Strategian 
tavoitteena on puuttua lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
tehokkaasti unionin tasolla. Osana 
strategiaa komissio ilmoitti, että se 
ehdottaa alakohtaista lainsäädäntöä, joka 
sisältää ”selkeitä sitovia velvoitteita 
paljastaa ja ilmiantaa verkossa 
tapahtuvaa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä, jotta sekä 
lainvalvontaviranomaisten että yksityisen 
sektorin asiaankuuluvien toimijoiden 
työhön verkkohyväksikäytön torjumiseksi 
saataisiin lisää selkeyttä ja varmuutta”. 
Uudessa lainsäädännössä olisi 
kunnioitettava täysimääräisesti 
perusoikeuksia, erityisesti sananvapautta, 
yksityiselämää ja tietosuojaa koskevia 
oikeuksia, ja siihen olisi sisällyttävä 
mekanismeja, joilla varmistetaan 
vastuuvelvollisuus ja avoimuus.
_________________
1 a Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Euroopan unionin strategia 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
torjunnan tehostamiseksi, 24.7.2020, 
COM(2020) 607 final.

Or. en

Tarkistus 70
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Laurence 
Farreng
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tässä ehdotuksessa ei pyritä 
puuttumaan päästä päähän -salauksen 
periaatteeseen, vaan ehdotuksen 
tavoitteena on antaa viestintäpalvelujen 
tarjoajille mahdollisuus jatkaa verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön vapaaehtoista 
havaitsemista ja ilmoittamista sekä lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin poistamista. Tässä yhteydessä 
ei siis olisi käsiteltävä päästä päähän -
salausta koskevia rajoituksia.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Teini-ikäisillä on oikeus etsiä 
seksuaalista identiteettiään turvallisessa 
ja yksityisessä ympäristössä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eräät numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, 

(5) Eräät numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, 
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kuten selainposti- ja 
sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat 
käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä 
teknologioita havaitakseen verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille tai 
poistaakseen lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin. 
Näillä järjestöillä viitataan kansallisiin 
vihjelinjoihin, joihin voidaan ilmoittaa 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvästä materiaalista, sekä unionissa ja 
kolmansissa maissa sijaitseviin järjestöihin, 
joiden tarkoituksena on vähentää lasten 
seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi 
joutuminen. Näillä vapaaehtoisilla toimilla 
on yhteisesti tärkeä rooli uhrien 
tunnistamisessa ja pelastamisessa ja lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin levittämisen rajoittamisessa. 
Ne tukevat myös rikoksentekijöiden 
tunnistamista ja tutkintaa sekä lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien 
rikosten ehkäisemistä.

kuten selainposti- ja 
sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat ovat 
käyttäneet erityisiä teknologioita, muun 
muassa kuville ja videoille kehitettyä 
hash-tunnisteteknologiaa, luokituksia ja 
tekoälyä hyödyntäviä työkaluja sekä 
tekstiä ja/tai metadataa analysoivaa 
teknologiaa, havaitakseen verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön palveluissaan ja 
ilmoittaakseen siitä 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille tai 
havaitakseen ja poistaakseen lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin ja ilmoittaakseen siitä. Näitä 
toimenpiteitä on sovellettu 
vapaaehtoisesti, ja käsittelyn 
oikeusperustana on ollut asetuksen 
(EU) 2016/679 6 artikla. Palveluntarjoajat 
ovat yhteydessä kansallisiin vihjelinjoihin, 
joihin voidaan ilmoittaa lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä 
materiaalista, sekä unionissa ja 
kolmansissa maissa sijaitseviin järjestöihin, 
joiden tarkoituksena on vähentää lasten 
seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi 
joutuminen. Näillä vapaaehtoisilla toimilla 
on yhteisesti erittäin tärkeä rooli uhrien, 
joiden perusoikeuksia ihmisarvoon ja 
ruumiilliseen ja henkiseen 
koskemattomuuteen on vakavasti 
loukattu, tunnistamisessa ja pelastamisessa 
ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvän materiaalin levittämisen 
rajoittamisessa. Ne tukevat myös 
rikoksentekijöiden tunnistamista ja 
tutkintaa sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvien rikosten 
ehkäisemistä, havaitsemista, tutkimista ja 
syyteharkintaa.

Or. en

Tarkistus 73
Patrick Breyer
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eräät numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, 
kuten selainposti- ja 
sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat 
käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä 
teknologioita havaitakseen verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille tai 
poistaakseen lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin. 
Näillä järjestöillä viitataan kansallisiin 
vihjelinjoihin, joihin voidaan ilmoittaa 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvästä materiaalista, sekä unionissa ja 
kolmansissa maissa sijaitseviin 
järjestöihin, joiden tarkoituksena on 
vähentää lasten seksuaalista riistoa ja estää 
lasten uhriksi joutuminen. Näillä 
vapaaehtoisilla toimilla on yhteisesti 
tärkeä rooli uhrien tunnistamisessa ja 
pelastamisessa ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
levittämisen rajoittamisessa. Ne tukevat 
myös rikoksentekijöiden tunnistamista ja 
tutkintaa sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvien rikosten 
ehkäisemistä.

(5) Eräät numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, 
kuten selainposti- ja 
sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat ovat 
vapaaehtoisesti käyttäneet tiettyjä 
teknologioita havaitakseen verkossa 
esiintyvän lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon 
liittyvän materiaalin ja ilmoittaakseen siitä 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille ja 
poistaakseen lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon 
liittyvän materiaalin seulomalla joko 
sisällön, kuten kuvat tai tekstin, tai 
ilmoitusten metatiedot sekä käyttämällä 
joissakin tapauksissa aikaisempia tietoja. 
Nämä palveluntarjoajat ilmoittavat 
havaitusta lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon 
liittyvästä materiaalista tätä tarkoitusta 
varten perustetuille kansallisille 
vihjelinjoille sekä unionissa ja kolmansissa 
maissa sijaitseville järjestöille, joiden 
tarkoituksena on vähentää lasten 
seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi 
joutuminen, kuten National Center for 
Missing and Exploited Children -järjestö 
(NCMEC) Yhdysvalloissa. Kolmansiin 
maihin sijoittautuneet järjestöt eivät 
kuulu EU:n tietosuojasäännöstön piiriin. 
Yhdessä näillä vapaaehtoisilla toimilla on 
oma roolinsa uhrien tunnistamisessa ja 
pelastamisessa ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja lasten seksuaaliseen 
riistoon liittyvän materiaalin levittämisen 
rajoittamisessa. Ne tukevat myös 
rikoksentekijöiden tunnistamista ja 
tutkintaa sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon 
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liittyvien rikosten ehkäisemistä.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eräät numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, 
kuten selainposti- ja 
sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat 
käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä 
teknologioita havaitakseen verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille tai 
poistaakseen lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin. 
Näillä järjestöillä viitataan kansallisiin 
vihjelinjoihin, joihin voidaan ilmoittaa 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvästä materiaalista, sekä unionissa ja 
kolmansissa maissa sijaitseviin järjestöihin, 
joiden tarkoituksena on vähentää lasten 
seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi 
joutuminen. Näillä vapaaehtoisilla toimilla 
on yhteisesti tärkeä rooli uhrien 
tunnistamisessa ja pelastamisessa ja lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin levittämisen rajoittamisessa. 
Ne tukevat myös rikoksentekijöiden 
tunnistamista ja tutkintaa sekä lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien 
rikosten ehkäisemistä.

(5) Eräät numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, 
kuten selainposti- ja 
sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat 
käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä 
teknologioita havaitakseen verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä ja lasten 
seksuaalista riistoa torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille tai 
poistaakseen lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja lasten seksuaaliseen 
riistoon liittyvän materiaalin. Näillä 
järjestöillä viitataan kansallisiin 
vihjelinjoihin, joihin voidaan ilmoittaa 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja 
lasten seksuaaliseen riistoon liittyvästä 
materiaalista, sekä unionissa ja 
kolmansissa maissa sijaitseviin järjestöihin, 
joiden tarkoituksena on vähentää lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä ja lasten 
seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi 
joutuminen. Näillä vapaaehtoisilla toimilla 
on yhteisesti tärkeä rooli uhrien 
tunnistamisessa ja pelastamisessa ja lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja lasten 
seksuaaliseen riistoon liittyvän materiaalin 
levittämisen rajoittamisessa, sillä tällainen 
materiaali loukkaa vakavasti lapsen 
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oikeutta yksityisyyteen. Ne tukevat myös 
rikoksentekijöiden tunnistamista ja 
tutkintaa sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja lasten seksuaaliseen 
riistoon liittyvien rikosten ehkäisemistä.

Or. en

Tarkistus 75
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eräät numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, 
kuten selainposti- ja 
sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat 
käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä 
teknologioita havaitakseen verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille tai 
poistaakseen lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin. 
Näillä järjestöillä viitataan kansallisiin 
vihjelinjoihin, joihin voidaan ilmoittaa 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvästä materiaalista, sekä unionissa ja 
kolmansissa maissa sijaitseviin järjestöihin, 
joiden tarkoituksena on vähentää lasten 
seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi 
joutuminen. Näillä vapaaehtoisilla toimilla 
on yhteisesti tärkeä rooli uhrien 
tunnistamisessa ja pelastamisessa ja lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin levittämisen rajoittamisessa. 
Ne tukevat myös rikoksentekijöiden 
tunnistamista ja tutkintaa sekä lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien 
rikosten ehkäisemistä.

(5) Eräät numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, 
kuten selainposti- ja 
sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat 
käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä 
teknologioita havaitakseen verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille ja 
poistaakseen lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
seulomalla joko sisällön, kuten kuvat tai 
tekstin, tai ilmoitusten metatiedot sekä 
käyttämällä joissakin tapauksissa 
aikaisempia tietoja. Näillä järjestöillä 
viitataan kansallisiin vihjelinjoihin, joihin 
voidaan ilmoittaa lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalista, 
sekä unionissa ja kolmansissa maissa 
sijaitseviin järjestöihin, joiden 
tarkoituksena on vähentää lasten 
seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi 
joutuminen. Näillä vapaaehtoisilla toimilla 
on yhteisesti tärkeä rooli uhrien 
tunnistamisessa ja pelastamisessa ja lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin levittämisen rajoittamisessa. 
Ne tukevat myös rikoksentekijöiden 
tunnistamista ja tutkintaa sekä lasten 
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seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien 
rikosten ehkäisemistä.

Or. en

Tarkistus 76
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eräät numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, 
kuten selainposti- ja 
sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat 
käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä 
teknologioita havaitakseen verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille tai 
poistaakseen lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin. 
Näillä järjestöillä viitataan kansallisiin 
vihjelinjoihin, joihin voidaan ilmoittaa 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvästä materiaalista, sekä unionissa ja 
kolmansissa maissa sijaitseviin järjestöihin, 
joiden tarkoituksena on vähentää lasten 
seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi 
joutuminen. Näillä vapaaehtoisilla toimilla 
on yhteisesti tärkeä rooli uhrien 
tunnistamisessa ja pelastamisessa ja lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin levittämisen rajoittamisessa. 
Ne tukevat myös rikoksentekijöiden 
tunnistamista ja tutkintaa sekä lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien 
rikosten ehkäisemistä.

(5) Eräät numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, 
kuten selainposti- ja 
sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat 
käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä 
teknologioita havaitakseen verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille tai 
poistaakseen lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin. 
Näillä järjestöillä viitataan kansallisiin 
vihjelinjoihin, joihin voidaan ilmoittaa 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvästä materiaalista, sekä unionissa ja 
kolmansissa maissa sijaitseviin järjestöihin, 
joiden tarkoituksena on tunnistaa lasten 
seksuaalinen riisto ja vähentää sitä sekä 
estää lasten uhriksi joutuminen. Näillä 
vapaaehtoisilla toimilla on yhteisesti tärkeä 
rooli uhrien tunnistamisessa ja 
pelastamisessa ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
levittämisen rajoittamisessa. Ne tukevat 
myös rikoksentekijöiden tunnistamista, 
tutkintaa ja rankaisemista sekä lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien 
rikosten ehkäisemistä.

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Oikeutetusta tavoitteestaan 
huolimatta näillä toimenpiteillä 
puututaan yksiselitteisesti kyseessä 
olevien henkilöiden, eli käyttäjien, 
oletettujen rikoksentekijöiden ja uhrien, 
yksityiselämän kunnioittamista ja 
tietosuojaa koskeviin perusoikeuksiin. 
Tällainen oikeuksiin puuttuminen on 
mahdollista vain tietyin edellytyksin. 
Perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti siitä on säädettävä laissa, siinä 
on kunnioitettava tietosuojaa ja 
yksityisyyden suojaa koskevien oikeuksien 
keskeistä sisältöä ja sen on oltava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
välttämätöntä ja vastattava tosiasiallisesti 
unionin tunnustamia yleisen edun 
mukaisia tavoitteita tai tarvetta suojella 
muiden henkilöiden oikeuksia ja 
vapauksia.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Covid-19-kriisi on lisännyt 
merkittävästi lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
tuotantoa ja jakelua verkossa, ja 
Euroopan kevään poikkeusolojen aikana 
tuotannon ja jakelun määrä kasvoi 
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ennätyksellisen korkeaksi1 a. 
Maailmanlaajuisesti tällaisen toiminnan 
todettiin lisääntyneen 106 prosentilla2 a. 
Arviolta joka viides lapsi joutuu 
väkivallan, myös seksuaalisen 
hyväksikäytön, uhriksi.
_________________
1 a Exploiting isolation: Offenders and 
victims of online child sexual abuse 
during the COVID-19 pandemic”, 
Europol, 2020.
2 a Exploiting isolation: Offenders and 
victims of online child sexual abuse 
during the COVID-19 pandemic”, 
Europol, 2020.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Eräät numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajat ottavat käyttöön tällaista 
teknologiaa asetuksessa (EU) 2016/679 
tarkoitettuun oikeutettuun etuun vedoten, 
mikä on erittäin kyseenalainen 
oikeusperusta arkaluontoisten tietojen 
käsittelylle. Tietosuojaviranomaiset eivät 
kuitenkaan ole ryhtyneet 
täytäntöönpanotoimiin.

Or. en

Tarkistus 80
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lapsen edun mukaisesti 
toimiminen olisi asetettava etusijalle, ja 
sen vuoksi on erittäin tärkeä varmistaa 
uusien teknologioiden ja sähköisten 
viestintäpalvelujen käytön turvallisuus ja 
erityisesti suojella lapsia verkossa 
tapahtuvalta seksuaaliselta riistolta.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Direktiivissä 2011/93/EU 
jäsenvaltiot velvoitetaan toteuttamaan 
toimenpiteitä lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjumiseksi viimeistään 18 
päivänä joulukuuta 2013. 23 jäsenvaltiota 
ei ole pannut tätä direktiiviä täytäntöön, 
minkä lisäksi komissio on epäonnistunut 
tehtävässään perussopimusten vartijana, 
sillä se käynnisti rikkomusmenettelyt 
näitä jäsenvaltioita vastaan vasta 
vuoden 2019 heinäkuussa ja lokakuussa, 
lähes kuusi vuotta sen jälkeen, kun 
direktiivi olisi pitänyt saattaa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, eikä se ole 
toiminut parlamentin 14. joulukuuta 2017 
antamassa päätöslauselmassa1 esitettyjen 
kehotusten mukaisesti.
___________________
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 
14. joulukuuta 2017 lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta 
13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/93/EU täytäntöönpanosta (EUVL C 
369, 11.10.2018, s. 96).

Or. en

Tarkistus 82
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Verkkorikollisuuden 
toimintamallit muuttuvat nopeasti, ja 
lasten seksuaaliseen riistoon liittyvää 
materiaalia etsivien hyväksikäyttäjien 
toiminta on lisääntynyt erityisesti covid-
19-pandemian aikana, minkä vuoksi on 
ensisijaisen tärkeää panna täytäntöön 
ratkaisuja, joilla suojellaan lapsia 
verkossa tapahtuvalta seksuaaliselta 
riistolta.

Or. en

Tarkistus 83
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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2016/679.

Or. en

Perustelu

Tämän poikkeuksen tarkoituksena on varmistaa yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen 
jatkuminen.

Tarkistus 84
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Henkilötietojen käsittelyyn, jota 
numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajat 
suorittavat vapaaehtoisin toimenpitein 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja 
seksuaaliseen riistoon liittyvän 
materiaalin havaitsemiseksi ja siitä 
ilmoittamiseksi sekä tällaisen materiaalin 
poistamiseksi, sovelletaan 20 päivään 
joulukuuta 2020 asti asetusta (EU) 
2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus). 
Tietosuojaviranomaiset tutkivat 
parhaillaan valitusta, jonka mukaan 
tämänhetkiset vapaaehtoiset toimenpiteet 
eivät ole yleisen tietosuoja-asetuksen 
mukaisia eikä rekisteröidyille ole 
toistaiseksi ilmoitettu asetuksen 13 ja 
14 artiklan mukaisia tietoja. Direktiivillä 
(EU) 2018/1972 ei ole suoraa vaikutusta 
palveluntarjoajiin, jotka toteuttavat 
tällaisia vapaaehtoisia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 85
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Palveluntarjoajien toistaiseksi 
toteuttamilla vapaaehtoisilla 
toimenpiteillä puututaan kaikkien 
suosittujen sähköisten viestintäpalvelujen, 
kuten pikaviestintäalustojen ja -
sovellusten, käyttäjien yksityiselämän 
kunnioittamista ja tietosuojaa koskeviin 
perusoikeuksiin. Kun tällaisiin 
toimenpiteisiin liittyy pysyvästi kaikkien 
käyttäjien viestinnän sisällön yleinen ja 
erotuksetta tapahtuva seuranta ja 
analysointi, toimenpiteet loukkaavat 
oikeutta viestinnän luottamuksellisuuteen, 
kuten unionin tuomioistuin on todennut 
yhdistetyissä asioissa C-511/18, C-512/18 
ja C-520/18 La Quadrature du Net ym. 
antamassaan tuomiossa.

Or. en

Tarkistus 86
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tässä asetuksessa säädetyillä 
toimenpiteillä puututaan kaikkien 
suosittujen sähköisten viestintäpalvelujen, 
kuten pikaviestintäalustojen ja -
sovellusten, käyttäjien yksityiselämän 
kunnioittamista ja tietosuojaa koskeviin 
perusoikeuksiin. Jopa yksityisten yritysten 
vapaaehtoisilla toimenpiteillä puututaan 
näihin oikeuksiin, kun toimenpiteisiin 
kuuluu viestinnän sisällön seuranta ja 
analysointi ja henkilötietojen käsittely.

Or. en



AM\1219075FI.docx 25/114 PE661.791v01-00

FI

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Viestinnän luottamuksellisuutta 
koskevien rajoitusten on edistettävä 
tämän ehdotuksen erityistä tavoitetta eli 
verkossa tapahtuva lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjumista.

Or. en

Tarkistus 88
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Viestinnän luottamuksellisuutta 
koskevan perusoikeuden rajoittamista ei 
voida perustella pelkästään sillä, että 
tiettyjä teknologioita on otettu käyttöön 
aiemmin, jolloin kyseiset palvelut eivät 
oikeudellisesti katsoen olleet sähköisiä 
viestintäpalveluja.

Or. en

Tarkistus 89
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Viestinnän luottamuksellisuutta 
koskevan perusoikeuden rajoittamista ei 
voida perustella pelkästään sillä, että 
tiettyjä teknologioita on otettu käyttöön 
aiemmin, jolloin kyseiset palvelut eivät 
oikeudellisesti katsoen olleet sähköisiä 
viestintäpalveluja.

Or. en

Tarkistus 90
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

viestinnän säännöstön 
lainsäädäntöprosessin aikana annettuihin 
varoituksiin tai luonut oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle tällaisissa 
yhteyksissä, numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajilla ei olisi oikeusperustaa jatkaa 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemista ja siitä 
ilmoittamista ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamista palveluistaan 21 päivän 
joulukuuta 2020 jälkeen siihen saakka, 
kunnes hyväksytään strategiassa ilmoitettu 
uusi pidemmän aikavälin oikeudellinen 
kehys lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
torjumiseksi tehokkaasti unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 92
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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



AM\1219075FI.docx 29/114 PE661.791v01-00

FI

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

torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 
syyteharkintaa varten. Jos tällaisia 
kansallisia lainsäädäntötoimenpiteitä ei ole 
toteutettu, numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajien vapaaehtoiset toimenpiteet, 
jotka koskevat verkossa tapahtuvan lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemista 
ja siitä ilmoittamista ja niiden palveluissa 
esiintyvän lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
havaitsemista ja poistamista ja siitä 
ilmoittamista, olisivat laittomia 21 päivän 
joulukuuta 2020 jälkeen siihen saakka, 
kunnes hyväksytään strategiassa ilmoitettu 
uusi pidemmän aikavälin oikeudellinen 
kehys lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
torjumiseksi tehokkaasti unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 93
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

liikennetietojen luottamuksellisuutta 
koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien 
soveltamisalaa lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon 
liittyvien rikosten torjumista, tutkimista, 
selvittämistä ja syyteharkintaa varten. Jos 
tällaisia lainsäädäntötoimenpiteitä ei ole 
toteutettu, numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajilla ei ole oikeusperustaa verkossa 
esiintyvän lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
havaitsemiselle ja poistamiselle 
palveluistaan ja siitä ilmoittamiselle siihen 
saakka, kunnes hyväksytään uusi 
pidemmän aikavälin oikeudellinen kehys 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja 
seksuaalisen riiston torjumiseksi 
tehokkaasti unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 94
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tämän asetuksen mukaisen 
valokuvien ja videoiden käsittelyn olisi 
aina katsottava olevan asetuksen 
(EU) 2016/679 9 artiklassa määriteltyjen 
erityisten henkilötietoryhmien käsittelyä, 
koska ne ovat biometrisiä tietoja, joita 
käsitellään erityisillä teknisillä keinoilla, 
jotka mahdollistavat luonnollisen 
henkilön tunnistamisen tai tämän 
henkilöllisyyden todentamisen.

Or. en

Tarkistus 95
Maria Grapini
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseksi ja estämiseksi olisi 
vahvistettava kansallisten viranomaisten 
välistä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa 
mahdollisimman paikkansa pitävien 
kansallisten luetteloiden laatiminen 
lapsipornografista aineistoa sisältävistä 
verkkosivustoista sekä rajoittaa pääsyä 
näille sivustoille ja estää niiden käyttö.

Or. en

Tarkistus 96
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Sen vuoksi tässä asetuksessa 
säädetään tilapäisestä poikkeuksesta 
direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 
kohdasta ja 6 artiklasta, joilla suojellaan 
viestinnän ja liikennetietojen 
luottamuksellisuutta. Tässä asetuksessa ja 
asetuksessa (EU) 2016/679 esitettyjä 
suojatoimia ja edellytyksiä sovelletaan 
tämän vuoksi unionin numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajien 
vapaaehtoisiin toimenpiteisiin, joiden 
tarkoituksena on yksinomaan havaita 
verkossa tapahtuva lasten seksuaalinen 
hyväksikäyttö ja ilmoittaa siitä sekä 
havaita ja poistaa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskeva materiaali ja 
ilmoittaa siitä. Koska direktiivi 
2002/58/EY annettiin Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 
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sisämarkkinoihin. artiklan nojalla, on aiheellista antaa tämä 
asetus saman oikeusperustan nojalla. 
Lisäksi kaikki jäsenvaltiot eivät ole 
hyväksyneet kansallisella tasolla 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla 
rajoitettaisiin mainituissa säännöksissä 
säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien 
soveltamisalaa direktiivin 2002/58/EY 
15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja 
tällaisten toimenpiteiden hyväksymiseen 
liittyy merkittävä pirstaloitumisen riski, 
joka todennäköisesti vaikuttaa kielteisesti 
sisämarkkinoihin sekä perusoikeuksien 
suojeluun, erityisesti verkossa tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
uhreiksi kaikkialla unionissa ja sen 
ulkopuolella joutuvien lasten oikeuksien 
suojeluun.

Or. en

Tarkistus 97
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Sen vuoksi tässä asetuksessa 
säädetään tilapäisestä rajoituksesta, joka 
koskee direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 
1 kohtaa ja 6 artiklan kohtaa, joilla 
suojellaan viestinnän liikennetietojen 
luottamuksellisuutta. Koska direktiivi 
2002/58/EY annettiin Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 
artiklan nojalla, on aiheellista antaa tämä 
asetus saman oikeusperustan nojalla. Jos 
jäsenvaltiot hyväksyvät kansallisella tasolla 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla 
rajoitettaisiin mainituissa säännöksissä 
säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien 
soveltamisalaa direktiivin 2002/58/EY 
15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, niiden 
olisi noudatettava asetusta (EU) 2016/679.
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merkittävä pirstaloitumisen riski, joka 
todennäköisesti vaikuttaa kielteisesti 
sisämarkkinoihin.

Or. en

Tarkistus 98
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Sen vuoksi tässä asetuksessa 
säädetään tilapäisestä rajoituksesta, joka 
koskee direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 
1 kohtaa ja 6 artiklan 1 kohtaa, joilla 
suojellaan viestinnän liikennetietojen 
luottamuksellisuutta. Tällä asetuksella 
olisi myös luotava oikeusperusta selkeästi 
määritellyille ja rajoitetuille 
vapaaehtoisille toimenpiteille. Koska 
direktiivi 2002/58/EY annettiin Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklan nojalla, on aiheellista antaa 
tämä asetus saman oikeusperustan nojalla. 
Jos jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
kansallisella tasolla 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla 
rajoitettaisiin mainituissa säännöksissä 
säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien 
soveltamisalaa direktiivin 2002/58/EY 
15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, niiden 
olisi noudatettava asetusta (EU) 2016/679 
ja erityisesti sen 23 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 99
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi



PE661.791v01-00 34/114 AM\1219075FI.docx

FI

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Koska sähköinen viestintä, johon 
osallistuu luonnollisia henkilöitä, 
luokitellaan yleensä henkilötiedoiksi, myös 
tämän asetuksen olisi perustuttava 
perussopimuksen 16 artiklaan, joka 
muodostaa erityisen oikeusperustan, jonka 
nojalla voidaan antaa sääntöjä yksilöiden 
suojelusta unionin toimielinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja jäsenvaltioiden suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä silloin, kun ne 
toteuttavat unionin oikeuden 
soveltamisalaan kuuluvia toimia, sekä 
sääntöjä, jotka koskevat näiden tietojen 
vapaata liikkuvuutta.

(9) Koska sellaiset tiedot, jotka liittyvät 
sähköiseen viestintään, johon osallistuu 
luonnollisia henkilöitä, luokitellaan aina 
henkilötiedoiksi, myös tämän asetuksen 
olisi perustuttava Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
16 artiklaan, joka muodostaa erityisen 
oikeusperustan, jonka nojalla voidaan antaa 
sääntöjä yksilöiden suojelusta unionin 
toimielinten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja jäsenvaltioiden 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
silloin, kun ne toteuttavat unionin oikeuden 
soveltamisalaan kuuluvia toimia, sekä 
sääntöjä, jotka koskevat näiden tietojen 
vapaata liikkuvuutta.

Or. en

Tarkistus 100
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Koska sähköinen viestintä, johon 
osallistuu luonnollisia henkilöitä, 
luokitellaan yleensä henkilötiedoiksi, myös 
tämän asetuksen olisi perustuttava 
perussopimuksen 16 artiklaan, joka 
muodostaa erityisen oikeusperustan, jonka 
nojalla voidaan antaa sääntöjä yksilöiden 
suojelusta unionin toimielinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja jäsenvaltioiden suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä silloin, kun ne 
toteuttavat unionin oikeuden 
soveltamisalaan kuuluvia toimia, sekä 
sääntöjä, jotka koskevat näiden tietojen 
vapaata liikkuvuutta.

(9) Koska sähköinen viestintä, johon 
osallistuu luonnollisia henkilöitä, 
luokitellaan yleensä henkilötiedoiksi, myös 
tämän asetuksen olisi perustuttava SEUT-
sopimuksen 16 artiklaan, joka muodostaa 
erityisen oikeusperustan, jonka nojalla 
voidaan antaa sääntöjä yksilöiden 
suojelusta unionin toimielinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja jäsenvaltioiden suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä silloin, kun ne 
toteuttavat unionin oikeuden 
soveltamisalaan kuuluvia toimia, sekä 
sääntöjä, jotka koskevat näiden tietojen 
vapaata liikkuvuutta.
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Or. en

Tarkistus 101
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Siltä osin kuin henkilötietojen 
käsittely, jota numeroista riippumattomat 
henkilöiden väliset viestintäpalvelut 
suorittavat sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjonnan yhteydessä ja jonka ainoana 
tarkoituksena on verkossa tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
havaitseminen ja siitä ilmoittaminen ja 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvän materiaalin poistaminen, kuuluu 
tässä asetuksessa säädetyn poikkeuksen 
soveltamisalaan, tällaiseen käsittelyyn 
sovelletaan asetusta (EU) 2016/679, 
mukaan lukien vaatimus, jonka mukaan 
suunniteltujen käsittelytoimien 
vaikutuksista on tarvittaessa tehtävä 
arviointi mainitun asetuksen 35 artiklan 
mukaisesti ennen kyseisten teknologioiden 
käyttöönottoa.

(10) Siltä osin kuin henkilötietojen 
käsittely, jota numeroista riippumattomat 
henkilöiden väliset viestintäpalvelut 
suorittavat sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjonnan yhteydessä ja jonka ainoana 
tarkoituksena on lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon 
liittyvän materiaalin havaitseminen ja siitä 
ilmoittaminen ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon 
liittyvän materiaalin poistaminen, kuuluu 
tässä asetuksessa säädetyn poikkeuksen 
soveltamisalaan, tällaiseen käsittelyyn 
sovelletaan asetusta (EU) 2016/679, 
mukaan lukien vaatimus, jonka mukaan 
suunniteltujen käsittelytoimien 
vaikutuksista on tarvittaessa tehtävä 
arviointi mainitun asetuksen 35 artiklan 
mukaisesti ennen kyseisten teknologioiden 
käyttöönottoa, sekä mainitun asetuksen 
36 artiklan mukainen vaatimus, että 
ennen käsittelyä on kuultava 
toimivaltaista valvontaviranomaista.

Or. en

Tarkistus 102
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Koska tässä asetuksessa säädetään 
viestinnän luottamuksellisuutta koskevan 
oikeuden rajoittamisesta, asetuksen (EU) 
2016/679 36 artiklan mukaisen 
valvontaviranomaisen kuulemisen olisi 
oltava pakollista.

Or. en

Tarkistus 103
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Koska tässä asetuksessa säädetään 
viestinnän luottamuksellisuutta koskevan 
oikeuden rajoittamisesta, asetuksen (EU) 
2016/679 36 artiklan mukaisen 
valvontaviranomaisen kuulemisen olisi 
oltava pakollista.

Or. en

Tarkistus 104
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska tämän asetuksen ainoana 
tavoitteena on mahdollistaa tiettyjen 
olemassa olevien toimien jatkaminen 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjumiseksi, tässä 
asetuksessa säädetty poikkeus olisi 

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

torjumiseksi, tässä asetuksessa säädetty 
poikkeus olisi rajoitettava vakiintuneeseen 
teknologiaan, jota numeroista 
riippumattomat henkilöiden väliset 
viestintäpalvelut ovat käyttäneet lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja 
seksuaaliseen riistoon liittyvän materiaalin 
havaitsemiseen ja poistamiseen sekä siitä 
ilmoittamiseen ja jossa kuvia ja videoita 
verrataan tietokantaan, joka koostuu 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja 
seksuaaliseen riistoon liittyväksi 
materiaaliksi tunnistettujen tietojen 
pohjalta luoduista yksilöllisistä, ei-
muutettavissa olevista digitaalisista 
allekirjoituksista (tiiviste eli hash-
tunniste). Tämän tietokannan ylläpidon 
olisi oltava unionin viranomaisten 
vastuulla, jotta vältettäisiin riippuvaisuus 
yksityisistä kolmansien maiden tahoista, 
joiden toiminnan oikeudelliset perusteet 
ja velvoitteet ovat epäselviä. Viittaus 
teknologiaan sisältää ihmisen tekemät 
arvioinnit, jotka liittyvät suoraan 
teknologian käyttöön ja sen valvontaan, 
sekä ihmisen tekemät arvioinnit, jotka 
liittyvät jokaiseen 
lainvalvontaviranomaisille tehtyyn 
ilmoitukseen havaitusta lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja 
seksuaaliseen riistoon liittyvästä 
materiaalista. Kyseisen teknologian olisi 
sen vuoksi oltava alalla yleisessä käytössä, 
mutta tämä ei kuitenkaan välttämättä 
edellytä, että kaikki palveluntarjoajat 
käyttävät teknologiaa, eikä se estä 
teknologian kehittämistä edelleen 
yksityisyyden suojaa edistävällä tavalla. 
Tältä osin pitäisi olla merkityksetöntä, 
käyttääkö tietty palveluntarjoaja, joka 
haluaa vedota tässä asetuksessa säädettyyn 
rajoitukseen, jo itse tällaista teknologiaa 
tämän asetuksen voimaantulopäivänä. 
Käytettävien teknologioiden olisi 
viimeisimmän kehityksen mukaisesti 
oltava mahdollisimman vähän 
yksityisyyteen puuttuvia, eikä niihin saisi 
sisältyä tekstiä tai ääntä sisältävien 
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viestien ja seulontaa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Koska tämän asetuksen ainoana 
tavoitteena on mahdollistaa sellaisten 
toimien jatkaminen verkossa tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
torjumiseksi, jotka ovat asetuksen 
(EU) 2016/679 mukaisia, tässä asetuksessa 
säädetty poikkeus olisi rajoitettava 
teknologiaan, jota numeroista 
riippumattomat henkilöiden väliset 
viestintäpalvelut ovat käyttäneet verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseen ja siitä 
ilmoittamiseen sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
havaitsemiseen ja poistamiseen ja siitä 
ilmoittamiseen ja johon on sovellettu 
asetuksen (EU) 2016/679 36 artiklan 
mukaista ennakkokuulemisen vaatimusta. 
Viittaus teknologiaan sisältää tarvittaessa 
kaikki ihmisen tekemät arvioinnit, jotka 
liittyvät suoraan teknologian käyttöön ja 
sen toiminnan valvontaan tarpeettoman 
perusoikeuksiin puuttumisen 
välttämiseksi. Kyseisen teknologian olisi 
sen vuoksi oltava alalla yleisessä käytössä, 
mutta tämä ei kuitenkaan välttämättä 
edellytä, että kaikki palveluntarjoajat 
käyttävät teknologiaa, eikä se estä 
teknologian kehittämistä edelleen 
yksityisyyden suojaa edistävällä tavalla. 
Tältä osin pitäisi olla merkityksetöntä, 
käyttääkö tietty palveluntarjoaja, joka 
haluaa vedota tähän poikkeukseen, jo itse 
tällaista teknologiaa tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä. Käytettyjen 
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suodatusta ja seulontaa, vaan niissä olisi 
tarkasteltava yksittäisiä viestejä 
ainoastaan, jos on olemassa konkreettisia 
seikkoja, jotka herättävät epäilyn lasten 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

teknologioiden olisi oltava asetuksessa 
(EU) 2016/679 määritellyn 
sisäänrakennetun ja oletusarvoisen 
tietosuojan periaatteen mukaisia. Siltä 
osin kuin niitä käytetään tekstiä 
sisältävien viestien seulomiseen, niiden ei 
olisi kyettävä ymmärtämään viestien 
varsinaista sisältöä, vaan yksinomaan 
havaitsemaan mahdolliseen lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaavia 
malleja.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska tämän asetuksen ainoana 
tavoitteena on mahdollistaa tiettyjen 
olemassa olevien toimien jatkaminen 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjumiseksi, tässä 
asetuksessa säädetty poikkeus olisi 
rajoitettava vakiintuneeseen teknologiaan, 
jota numeroista riippumattomat 
henkilöiden väliset viestintäpalvelut ovat 
tavanomaisesti käyttäneet verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseen ja siitä 
ilmoittamiseen sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseen ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa. Viittaus teknologiaan 
sisältää tarvittaessa kaikki ihmisen tekemät 
arvioinnit, jotka liittyvät suoraan 
teknologian käyttöön ja sen valvontaan. 
Kyseisen teknologian olisi sen vuoksi 
oltava alalla yleisessä käytössä, mutta tämä 
ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että 
kaikki palveluntarjoajat käyttävät 
teknologiaa, eikä se estä teknologian 
kehittämistä edelleen yksityisyyden suojaa 

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

merkityksetöntä, käyttääkö tietty 
palveluntarjoaja, joka haluaa vedota tähän 
poikkeukseen, jo itse tällaista teknologiaa 
tämän asetuksen voimaantulopäivänä. 
Käytettävien teknologioiden olisi oltava 
mahdollisimman vähän yksityisyyteen 
puuttuvia alan viimeisimmän kehityksen 
mukaisesti, ja niissä tapauksissa, joissa 
tiedoissa on havaittavissa tiettyjä keskeisiä 
indikaattoreita (avainsanat ja 
objektiivisesti määritellyt riskitekijät), 
niihin olisi sisällyttävä erityisesti tekstiä 
sisältävien viestien suodatusta ja seulontaa.

Or. en

Tarkistus 107
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 108
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

ilmoittamiseen sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseen ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa. Viittaus teknologiaan 
sisältää tarvittaessa kaikki ihmisen tekemät 
arvioinnit, jotka liittyvät suoraan 
teknologian käyttöön ja sen valvontaan. 
Kyseisen teknologian olisi sen vuoksi 
oltava alalla yleisessä käytössä, mutta tämä 
ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että 
kaikki palveluntarjoajat käyttävät 
teknologiaa, eikä se estä teknologian 
kehittämistä edelleen yksityisyyden suojaa 
edistävällä tavalla. Tältä osin pitäisi olla 
merkityksetöntä, käyttääkö tietty 
palveluntarjoaja, joka haluaa vedota tähän 
poikkeukseen, jo itse tällaista teknologiaa 
tämän asetuksen voimaantulopäivänä. 
Käytettävien teknologioiden olisi oltava 
mahdollisimman vähän yksityisyyteen 
puuttuvia alan viimeisimmän kehityksen 
mukaisesti, eikä niihin saisi sisältyä tekstiä 
sisältävien viestien järjestelmällistä 
suodatusta ja seulonta.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska tämän asetuksen ainoana 
tavoitteena on mahdollistaa tiettyjen 
olemassa olevien toimien jatkaminen 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjumiseksi, tässä 
asetuksessa säädetty poikkeus olisi 
rajoitettava vakiintuneeseen teknologiaan, 
jota numeroista riippumattomat 

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

henkilöiden väliset viestintäpalvelut ovat 
tavanomaisesti käyttäneet verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseen ja siitä 
ilmoittamiseen sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseen ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa. Viittaus teknologiaan 
sisältää tarvittaessa kaikki ihmisen tekemät 
arvioinnit, jotka liittyvät suoraan 
teknologian käyttöön ja sen valvontaan. 
Kyseisen teknologian olisi sen vuoksi 
oltava alalla yleisessä käytössä, mutta tämä 
ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että 
kaikki palveluntarjoajat käyttävät 
teknologiaa, eikä se estä teknologian 
kehittämistä edelleen yksityisyyden suojaa 
edistävällä tavalla. Tältä osin pitäisi olla 
merkityksetöntä, käyttääkö tietty 
palveluntarjoaja, joka haluaa vedota tähän 
poikkeukseen, jo itse tällaista teknologiaa 
tämän asetuksen voimaantulopäivänä. 
Käytettävien teknologioiden olisi oltava 
mahdollisimman vähän yksityisyyteen 
puuttuvia alan viimeisimmän kehityksen 
mukaisesti. Käytettävien teknologioiden ei 
olisi kyettävä ymmärtämään viestien 
sisältöä, vaan yksinomaan havaitsemaan 
lasten mahdollisen seksuaalisen 
hyväksikäytön malleja.

Or. en

Tarkistus 110
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 111
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) EU:n jäsenvaltioiden olisi 
kansallisessa lainsäädännössään 
säädettävä ankarista rikosoikeudellisista 
seuraamuksista, jotta lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä, lasten seksuaalista riistoa 
ja lapsipornografiaa voitaisiin torjua 
tehokkaammin ja tällaiset rikokset 
voitaisiin estää.

Or. en

Tarkistus 112
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Mahdollisimman suuren 
tarkkuuden ja luotettavuuden 
varmistamiseksi käytetyn teknologian olisi 
alan viimeisimmän kehityksen mukaisesti 
oltava sellainen, että väärien positiivisten 
tulosten esiintymisaste rajoitetaan 
mahdollisimman pieneksi ja että 
mahdolliset virheet korjataan tarvittaessa 
viipymättä.

(12) Mahdollisimman suuren 
tarkkuuden ja luotettavuuden 
varmistamiseksi käytetyn teknologian olisi 
alan viimeisimmän kehityksen mukaisesti 
oltava sellainen, että väärien positiivisten 
tulosten esiintymisaste rajoitetaan enintään 
yhteen 50 miljardia kohden ja että 
mahdolliset virheet korjataan tarvittaessa 
viipymättä.

Or. en



AM\1219075FI.docx 45/114 PE661.791v01-00

FI

Perustelu

Kyseessä on väärien positiivisten tulosten esiintymisaste, jonka Microsoft väittää 
PhotoDNA:lla olevan.

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajien olisi noudatettava 
jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta 
koskevaan suojaikärajaan liittyviä 
sääntöjä. Jos käyttäjät ovat iältään 
saavuttaneet sen jäsenvaltion 
itsemääräämisoikeutta koskevan 
suojaikärajan, jonka kansalaisia he ovat, 
lainvalvontaviranomaisille ei olisi tehtävä 
ilmoitusta lapsen houkuttelusta.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Henkilötiedot ja muut tiedot, joita 
käytetään tässä asetuksessa säädetyn 
poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien 
toimien toteuttamisessa, sekä tietojen 
säilytysaika, jos tulokset ovat positiivisia, 
olisi minimoitava sen varmistamiseksi, että 
poikkeus rajoittuu siihen, mikä on 
ehdottoman välttämätöntä.

(13) Henkilötiedot, joita käytetään tässä 
asetuksessa säädetyn poikkeuksen 
soveltamisalaan kuuluvien toimien 
toteuttamisessa, olisi minimoitava sen 
varmistamiseksi, että viestinnän 
luottamuksellisuuteen puuttuminen sekä 
tietojen säilytysaika, jos tulokset ovat 
positiivisia, rajoittuvat siihen, mikä on 
ehdottoman välttämätöntä ja 
oikeasuhteista. Tietojen säilyttäminen on 
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tarpeellista ja perusteltua, kun niitä 
hyödynnetään ilmoituksen tekemiseen 
lainvalvontaviranomaisille ja muille 
asiaankuuluville viranomaisille, mukaan 
lukien lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
torjuvat yleishyödylliset järjestöt, ja 
näiden esittämiin pyyntöihin 
vastaamiseen, asianomaisen käyttäjän 
tilin sulkemiseen, yksilöllisten ja ei-
muutettavissa olevien digitaalisten 
allekirjoitusten (tiiviste eli hash-tunniste) 
luomiseen sellaisten tietojen pohjalta, 
jotka on luotettavasti tunnistettu 
lapsipornografiaksi, käytetyn teknologian 
tarkkuuden parantamiseen ja 
mittaamiseen sekä hallinnollisissa tai 
oikeudellisissa menettelyissä tai 
oikeussuojakeinojen yhteydessä 
käyttämiseen. Oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi säilytysaika ei saisi 
ylittää yhdeksää kuukautta, mutta sitä 
voidaan jatkaa perustelluista syistä.

Or. en

Tarkistus 115
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Henkilötiedot ja muut tiedot, joita 
käytetään tässä asetuksessa säädetyn 
poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien 
toimien toteuttamisessa, sekä tietojen 
säilytysaika, jos tulokset ovat positiivisia, 
olisi minimoitava sen varmistamiseksi, että 
poikkeus rajoittuu siihen, mikä on 
ehdottoman välttämätöntä.

(13) Henkilötiedot ja muut tiedot, joita 
käytetään tässä asetuksessa säädetyn 
rajoituksen soveltamisalaan kuuluvien 
toimien toteuttamisessa, sekä tietojen 
säilytysaika, jos tulokset ovat positiivisia, 
olisi minimoitava sen varmistamiseksi, että 
rajoitus rajoittuu siihen, mikä on 
ehdottoman välttämätöntä ja 
oikeasuhteista. Tästä syystä 
palveluntarjoajilla olisi voitava seuloa 
viestinnän sisältö ainoastaan 
oikeusviranomaisen määräyksestä. 
Tällaiset määräykset olisi tiukasti 
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rajattava koskemaan ainoastaan sellaisten 
henkilöiden viestintää, joiden osalta on 
olemassa tosiseikkoihin perustuva 
ennakkoepäily siitä, että he osallistuvat 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja 
seksuaaliseen riistoon liittyvän 
materiaalin jakeluun. Lisäksi näiden 
määräysten kesto olisi rajattava 
vastaamaan lyhimpään mahdolliseen 
ajanjaksoon, jonka aikana niiden tavoite 
voidaan saavuttaa.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus unionin tuomioistuimen muun muassa tapauksissa Digital Rights Ireland ja 
La Quadrature du Net ym. osoittaman oikeuskäytännön kanssa.

Tarkistus 116
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kun otetaan käyttöön ratkaisuja 
lasten suojelemiseksi verkossa 
tapahtuvalta seksuaaliselta riistolta, on 
sovellettava lähestymistapaa, jossa 
otetaan huomioon yksilön oikeuksien 
suojelu, mukaan lukien oikeus 
yksityisyyteen ja tietosuojaan.

Or. en

Tarkistus 117
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Jotta tässä asetuksessa säädetyn 
rajoituksen nojalla toteutetuissa toimissa 
voidaan varmistaa avoimuus ja 
vastuuvelvollisuus, henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajien olisi 
julkaistava ja toimitettava kuuden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja sen jälkeen vuosittain 
raportit tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvasta käsittelystä, mukaan lukien 
käsiteltyjen tietojen tyyppi ja määrä, 
asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 
mukaisen tietojenkäsittelyn oikeusperusta, 
asetuksen (EU) 2016/679 V luvun 
mukaisen henkilötietojen unionin 
ulkopuolelle siirtämisen oikeusperusta, 
havaittujen tapausten lukumäärä, niiden 
tapausten lukumäärä, joissa käyttäjä on 
tehnyt valituksen sisäisen 
muutoksenhakumekanismin välityksellä 
tai oikeusviranomaiselle, sekä näiden 
menettelyjen tulokset, käytettyjen eri 
teknologioiden virheiden (väärät 
positiiviset tulokset) määrä ja suhde, 
virhesuhteen pienentämiseksi sovelletut 
toimenpiteet ja saavutettu virhesuhde, 
säilytysperiaatteet ja sovelletut 
tietosuojatakeet asetuksen (EU) 2016/679 
mukaisesti. Palveluntarjoajien olisi myös 
asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti 
toimitettava raporttinsa 
valvontaviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 118
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Jotta tässä asetuksessa säädetyn 
rajoituksen nojalla toteutetuissa toimissa 
voidaan varmistaa avoimuus ja 
vastuuvelvollisuus, henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen palveluntarjoajien olisi 
julkaistava vuosittain raportit tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta 
käsittelystä, mukaan lukien käsiteltyjen 
tietojen tyyppi ja määrä, havaittujen 
tapausten lukumäärä, niiden tapausten 
lukumäärä, joissa käyttäjä on tehnyt 
valituksen sisäisen 
muutoksenhakumekanismin välityksellä 
tai oikeusviranomaiselle, sekä näiden 
menettelyjen tulokset, keskeisten 
indikaattoreiden valinnassa ja 
parantamisessa sovelletut toimenpiteet, 
käytettyjen eri teknologioiden virheiden 
(väärät positiiviset tulokset) määrä ja 
suhde, virhesuhteen pienentämiseksi 
sovelletut toimenpiteet ja saavutettu 
virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut 
tietosuojatakeet.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta poikkeuksen nojalla 
toteutetuissa toimissa voidaan varmistaa 
avoimuus ja vastuuvelvollisuus, 
palveluntarjoajien olisi julkaistava 
vuosittain raportit tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvasta käsittelystä, 
mukaan lukien käsiteltyjen tietojen tyyppi 
ja määrä, havaittujen tapausten lukumäärä, 
keskeisten indikaattoreiden valinnassa ja 

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

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

Or. en

Tarkistus 120
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Asiasta vastaavien 
valvontaviranomaisten tukemiseksi niiden 
tehtävässä Euroopan tietosuojaneuvoston 
olisi annettava ohjeita asetuksen (EU) 
2016/679 noudattamisesta tässä 
asetuksessa säädetyn rajoituksen 
soveltamisalaan kuuluvassa käsittelyssä. 
Näillä ohjeilla olisi erityisesti autettava 
valvontaviranomaisia antamaan neuvoja 
asetuksen (EU) 2016/679 36 artiklassa 
säädetyn ennakkokuulemismenettelyn 
puitteissa, joka olisi toteutettava 
arvioitaessa, onko käytettävä vakiintunut 
tai uusi teknologia uusinta tekniikkaa, 
joka vaikuttaa vähiten yksityisyyteen ja 
joka toimii asetuksen (EU) 2016/679 
mukaisen asianmukaisen oikeusperustan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 121
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tämän asetuksen olisi tultava 
voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, 
kun se on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, jotta voidaan 
varmistaa, että sitä sovelletaan 21 
päivästä joulukuuta 2020.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 122
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tämän asetuksen olisi tultava 
voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, 
kun se on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, jotta voidaan 
varmistaa, että sitä sovelletaan 21 
päivästä joulukuuta 2020.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tällä asetuksella rajoitetaan 
oikeutta viestinnän luottamuksellisuuden 
suojaan ja poiketaan direktiivissä (EU) 

(16) Tällä asetuksella rajoitetaan 
oikeutta viestinnän luottamuksellisuuden 
suojaan ja poiketaan direktiivissä (EU) 
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2018/1972 tehdystä päätöksestä soveltaa 
numeroista riippumattomiin henkilöiden 
välisiin viestintäpalveluihin samoja 
yksityisyyttä koskevia sääntöjä kuin 
kaikkiin muihin sähköisiin 
viestintäpalveluihin. Tämän asetuksen 
soveltamisaika olisi sen vuoksi rajattava 
ulottumaan 31 päivään joulukuuta 2025, eli 
kattamaan ajanjakso, joka on kohtuudella 
tarpeen uuden pitkän aikavälin 
oikeudellisen kehyksen ja 
yksityiskohtaisempien suojatoimien 
hyväksymiseksi. Jos pitkän aikavälin 
lainsäädäntö hyväksytään ja se tulee 
voimaan ennen mainittua ajankohtaa, 
kyseisellä lainsäädännöllä olisi kumottava 
tämä asetus.

2018/1972 tehdystä päätöksestä soveltaa 
numeroista riippumattomiin henkilöiden 
välisiin viestintäpalveluihin samoja 
yksityisyyttä koskevia sääntöjä kuin 
kaikkiin muihin sähköisiin 
viestintäpalveluihin. Tämän asetuksen 
soveltamisaika olisi sen vuoksi rajattava 
ulottumaan 31 päivään joulukuuta 2025, eli 
kattamaan ajanjakso, joka on kohtuudella 
tarpeen uuden pitkän aikavälin 
oikeudellisen kehyksen hyväksymiseksi. 
Tässä uudessa oikeudellisessa kehyksessä 
määritellään uusi oikeusperusta verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiselle ja siitä 
ilmoittamiselle ja verkossa esiintyvän 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja 
lasten seksuaaliseen riistoon liittyvän 
materiaalin poistamiselle sekä asiaan 
liittyvät yrityksiä koskevat pakolliset 
vaatimukset. Lisäksi tähän uuteen 
oikeudelliseen kehykseen olisi sisällyttävä 
yksityiskohtaisempia suojatoimia sekä 
lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
ehkäisemään ja torjumaan pyrkivän 
eurooppalaisen keskuksen perustaminen, 
jotta voidaan parantaa avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta. Jos pitkän aikavälin 
lainsäädäntö hyväksytään ja se tulee 
voimaan ennen mainittua ajankohtaa, 
kyseisellä lainsäädännöllä olisi kumottava 
tämä asetus.

Or. en

Tarkistus 124
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tällä asetuksella rajoitetaan 
oikeutta viestinnän luottamuksellisuuden 
suojaan ja poiketaan direktiivissä (EU) 
2018/1972 tehdystä päätöksestä soveltaa 

(16) Tällä asetuksella rajoitetaan 
oikeutta viestinnän luottamuksellisuuden 
suojaan yksinomaan verkossa tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja 
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numeroista riippumattomiin henkilöiden 
välisiin viestintäpalveluihin samoja 
yksityisyyttä koskevia sääntöjä kuin 
kaikkiin muihin sähköisiin 
viestintäpalveluihin. Tämän asetuksen 
soveltamisaika olisi sen vuoksi rajattava 
ulottumaan 31 päivään joulukuuta 2025, eli 
kattamaan ajanjakso, joka on kohtuudella 
tarpeen uuden pitkän aikavälin 
oikeudellisen kehyksen ja 
yksityiskohtaisempien suojatoimien 
hyväksymiseksi. Jos pitkän aikavälin 
lainsäädäntö hyväksytään ja se tulee 
voimaan ennen mainittua ajankohtaa, 
kyseisellä lainsäädännöllä olisi kumottava 
tämä asetus.

verkossa esiintyvän lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
torjumiseksi. Direktiivissä (EU) 2018/1972 
tehtyä päätöstä soveltaa numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajiin samoja 
yksityisyyttä koskevia sääntöjä ja erityisiä 
velvoitteita kuin kaikkiin muihin sähköisiin 
viestintäpalveluihin sovelletaan myös 
näiden palveluntarjoajien muuhun 
toimintaan, joka kuuluu direktiivin 
2002/58/EY soveltamisalaan. Tämän 
asetuksen soveltamisaika olisi sen vuoksi 
rajattava ulottumaan 31 päivään joulukuuta 
2025, jotta uuden pitkän aikavälin 
oikeudellisen kehyksen ja 
yksityiskohtaisempien suojatoimien 
hyväksymiseksi olisi riittävästi aikaa. Jos 
pitkän aikavälin lainsäädäntö hyväksytään 
ja se tulee voimaan ennen mainittua 
ajankohtaa, kyseisellä lainsäädännöllä olisi 
kumottava tämä asetus.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tällä asetuksella rajoitetaan 
oikeutta viestinnän luottamuksellisuuden 
suojaan ja poiketaan direktiivissä (EU) 
2018/1972 tehdystä päätöksestä soveltaa 
numeroista riippumattomiin henkilöiden 
välisiin viestintäpalveluihin samoja 
yksityisyyttä koskevia sääntöjä kuin 
kaikkiin muihin sähköisiin 
viestintäpalveluihin. Tämän asetuksen 
soveltamisaika olisi sen vuoksi rajattava 
ulottumaan 31 päivään joulukuuta 2025, eli 
kattamaan ajanjakso, joka on kohtuudella 
tarpeen uuden pitkän aikavälin 

(16) Tällä asetuksella rajoitetaan 
oikeutta viestinnän luottamuksellisuuden 
suojaan ja poiketaan direktiivissä (EU) 
2018/1972 tehdystä päätöksestä soveltaa 
numeroista riippumattomiin henkilöiden 
välisiin viestintäpalveluihin samoja 
yksityisyyttä koskevia sääntöjä kuin 
kaikkiin muihin sähköisiin 
viestintäpalveluihin. Tämän asetuksen 
soveltamisaika olisi sen vuoksi rajattava 
ulottumaan 31 päivään joulukuuta 2025, eli 
kattamaan ajanjakso, joka on kohtuudella 
tarpeen uuden pitkän aikavälin 
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oikeudellisen kehyksen ja 
yksityiskohtaisempien suojatoimien 
hyväksymiseksi. Jos pitkän aikavälin 
lainsäädäntö hyväksytään ja se tulee 
voimaan ennen mainittua ajankohtaa, 
kyseisellä lainsäädännöllä olisi kumottava 
tämä asetus.

oikeudellisen kehyksen ja 
yksityiskohtaisempien suojatoimien 
hyväksymiseksi, mukaan lukien lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä ehkäisemään 
ja torjumaan pyrkivän eurooppalaisen 
keskuksen perustaminen avoimuuden ja 
vastuuvelvollisuuden parantamiseksi. Jos 
pitkän aikavälin lainsäädäntö hyväksytään 
ja se tulee voimaan ennen mainittua 
ajankohtaa, kyseisellä lainsäädännöllä olisi 
kumottava tämä asetus.

Or. en

Tarkistus 126
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tällä asetuksella rajoitetaan 
oikeutta viestinnän luottamuksellisuuden 
suojaan ja poiketaan direktiivissä (EU) 
2018/1972 tehdystä päätöksestä soveltaa 
numeroista riippumattomiin henkilöiden 
välisiin viestintäpalveluihin samoja 
yksityisyyttä koskevia sääntöjä kuin 
kaikkiin muihin sähköisiin 
viestintäpalveluihin. Tämän asetuksen 
soveltamisaika olisi sen vuoksi rajattava 
ulottumaan 31 päivään joulukuuta 2025, eli 
kattamaan ajanjakso, joka on kohtuudella 
tarpeen uuden pitkän aikavälin 
oikeudellisen kehyksen ja 
yksityiskohtaisempien suojatoimien 
hyväksymiseksi. Jos pitkän aikavälin 
lainsäädäntö hyväksytään ja se tulee 
voimaan ennen mainittua ajankohtaa, 
kyseisellä lainsäädännöllä olisi kumottava 
tämä asetus.

(16) Tällä asetuksella rajoitetaan 
oikeutta viestinnän luottamuksellisuuden 
suojaan ja poiketaan direktiivissä (EU) 
2018/1972 tehdystä päätöksestä soveltaa 
numeroista riippumattomiin henkilöiden 
välisiin viestintäpalveluihin samoja 
yksityisyyttä koskevia sääntöjä kuin 
kaikkiin muihin sähköisiin 
viestintäpalveluihin yksinomaan lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja 
seksuaaliseen riistoon liittyvän 
materiaalin poistamiseksi sekä verkossa 
esiintyvän lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon 
liittyvän materiaalin havaitsemiseksi tai 
siitä ilmoittamiseksi 
lainvalvontaviranomaisille. Tämän 
asetuksen soveltamisaika olisi sen vuoksi 
rajattava ulottumaan 31 päivään joulukuuta 
2022. Jos pitkän aikavälin lainsäädäntö 
hyväksytään ja se tulee voimaan ennen 
mainittua ajankohtaa, kyseisellä 
lainsäädännöllä olisi kumottava tämä 
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asetus.

Or. en

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon mukainen.

Tarkistus 127
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tällä asetuksella rajoitetaan 
oikeutta viestinnän luottamuksellisuuden 
suojaan ja poiketaan direktiivissä (EU) 
2018/1972 tehdystä päätöksestä soveltaa 
numeroista riippumattomiin henkilöiden 
välisiin viestintäpalveluihin samoja 
yksityisyyttä koskevia sääntöjä kuin 
kaikkiin muihin sähköisiin 
viestintäpalveluihin. Tämän asetuksen 
soveltamisaika olisi sen vuoksi rajattava 
ulottumaan 31 päivään joulukuuta 2025, eli 
kattamaan ajanjakso, joka on kohtuudella 
tarpeen uuden pitkän aikavälin 
oikeudellisen kehyksen ja 
yksityiskohtaisempien suojatoimien 
hyväksymiseksi. Jos pitkän aikavälin 
lainsäädäntö hyväksytään ja se tulee 
voimaan ennen mainittua ajankohtaa, 
kyseisellä lainsäädännöllä olisi kumottava 
tämä asetus.

(16) Tällä asetuksella rajoitetaan 
oikeutta viestinnän luottamuksellisuuden 
suojaan ja poiketaan direktiivissä (EU) 
2018/1972 tehdystä päätöksestä soveltaa 
numeroista riippumattomiin henkilöiden 
välisiin viestintäpalveluihin samoja 
yksityisyyttä koskevia sääntöjä kuin 
kaikkiin muihin sähköisiin 
viestintäpalveluihin. Tämän asetuksen 
soveltamisaika olisi sen vuoksi rajattava 
ulottumaan 31 päivään joulukuuta 2022, eli 
kattamaan ajanjakso, joka on kohtuudella 
tarpeen uuden pitkän aikavälin 
oikeudellisen kehyksen ja 
yksityiskohtaisempien suojatoimien 
hyväksymiseksi. Jos pitkän aikavälin 
lainsäädäntö hyväksytään ja se tulee 
voimaan ennen mainittua ajankohtaa, 
kyseisellä lainsäädännöllä olisi kumottava 
tämä asetus.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tällä asetuksella rajoitetaan 
oikeutta viestinnän luottamuksellisuuden 
suojaan ja poiketaan direktiivissä (EU) 
2018/1972 tehdystä päätöksestä soveltaa 
numeroista riippumattomiin henkilöiden 
välisiin viestintäpalveluihin samoja 
yksityisyyttä koskevia sääntöjä kuin 
kaikkiin muihin sähköisiin 
viestintäpalveluihin. Tämän asetuksen 
soveltamisaika olisi sen vuoksi rajattava 
ulottumaan 31 päivään joulukuuta 2025, eli 
kattamaan ajanjakso, joka on kohtuudella 
tarpeen uuden pitkän aikavälin 
oikeudellisen kehyksen ja 
yksityiskohtaisempien suojatoimien 
hyväksymiseksi. Jos pitkän aikavälin 
lainsäädäntö hyväksytään ja se tulee 
voimaan ennen mainittua ajankohtaa, 
kyseisellä lainsäädännöllä olisi kumottava 
tämä asetus.

(16) Tällä asetuksella rajoitetaan 
oikeutta viestinnän luottamuksellisuuden 
suojaan ja poiketaan direktiivissä (EU) 
2018/1972 tehdystä päätöksestä soveltaa 
numeroista riippumattomiin henkilöiden 
välisiin viestintäpalveluihin samoja 
yksityisyyttä koskevia sääntöjä kuin 
kaikkiin muihin sähköisiin 
viestintäpalveluihin. Tämän asetuksen 
soveltamisaika olisi sen vuoksi rajattava 
ulottumaan 31 päivään joulukuuta 2022, eli 
kattamaan ajanjakso, joka on kohtuudella 
tarpeen uuden pitkän aikavälin 
oikeudellisen kehyksen ja 
yksityiskohtaisempien suojatoimien 
hyväksymiseksi. Jos pitkän aikavälin 
lainsäädäntö hyväksytään ja se tulee 
voimaan ennen mainittua ajankohtaa, 
kyseisellä lainsäädännöllä olisi kumottava 
tämä asetus.

Or. en

Tarkistus 129
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajiin olisi sovellettava direktiivissä 
2002/58/EY säädettyjä erityisvelvoitteita 
kaikkien muiden direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien toimintojen 
osalta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 130
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Tämän asetuksen soveltamisen 
valvonnasta vastaavien 
valvontaviranomaisten olisi oltava samat 
kuin asetuksen (EU) 2016/679 VI luvun 
mukaisesti nimetyt riippumattomat 
valvontaviranomaiset.

Or. en

Tarkistus 131
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Päästä päähän -salaus on tärkeä 
väline, jolla taataan käyttäjien, myös 
lasten, turvallinen ja luottamuksellinen 
viestintä. Vihamieliset kolmannet 
osapuolet voivat mahdollisesti käyttää 
väärin salauksen mahdollista 
heikkenemistä. Näin ollen minkään tässä 
asetuksessa ei pitäisi tulkita kieltävän tai 
heikentävän päästä päähän -salausta.

Or. en

Tarkistus 132
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) Viestinnän luottamuksellisuus on 
perusoikeuskirjan 7 artiklassa taattu 
perusoikeus. Se on näin ollen myös 
edellytys turvalliselle viestinnälle lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön uhrien ja 
luotetun aikuisen tai lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjunnan alalla toimivien 
järjestöjen välillä sekä uhrien ja heidän 
asianajajiensa välisessä viestinnässä.

Or. en

Tarkistus 133
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 d) Kaikki syytetyn tai tuomitun ja 
hänen asianajajansa välinen yhteydenpito 
olisi suojattava, jotta voidaan taata 
perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaiset 
perusoikeudet tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen sekä perusoikeuskirjan 
48 artiklan mukainen oikeus 
syyttömyysolettamaan ja oikeus 
puolustukseen.

Or. en

Tarkistus 134
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 17 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 d) Tätä asetusta olisi sovellettava 
ainoastaan videoihin tai kuviin, joita 
vaihdetaan sanomanvälitys- tai 
sähköpostivalveluissa. Sitä ei pitäisi 
soveltaa tekstin tai ääniviestinnän 
seulontaan.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Lapsen seksuaalista 
hyväksikäyttöä kuvaavat kuvat ja videot 
liittyvät lapsen intimiteettiin, ja ne on sen 
vuoksi luokiteltava erityisiksi 
tietoryhmiksi. Näiden sisältöjen 
jakaminen, käsittely ja levittäminen on 
laitonta. Tästä syystä tarvitaan selkeä 
oikeusperusta, jonka nojalla yritykset 
voivat ryhtyä toimenpiteisiin tällaisen 
käsittelyn estämiseksi, sen 
varmistamiseksi, että niiden palveluja ei 
käytetä vääriin lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä kuvaavien kuvien ja 
videoiden levittämiseen verkossa, ja 
tällaisten sisältöjen poistamiseksi. Näiden 
yritysten käytäntöjen olisi kuuluttava 
tämän asetuksen erityiseen 
soveltamisalaan, ja niissä olisi 
kunnioitettava tähän asetukseen sisältyviä 
suojatoimia.

Or. en
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Tarkistus 136
 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Lapsen seksuaalista 
hyväksikäyttöä kuvaavat kuvat ja videot 
liittyvät lapsen intimiteettiin, ja ne on sen 
vuoksi luokiteltava erityisiksi 
tietoryhmiksi, joiden levittämiseen pyrkivä 
käsittely on laitonta. Yrityksiä ei olisi 
estettävä ryhtymästä toimenpiteisiin 
tällaisen käsittelyn estämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että niiden palveluja ei 
käytetä vääriin lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä kuvaavien kuvien ja 
videoiden levittämiseen.

Or. en

Tarkistus 137
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Euroopan tietosuojavaltuutettua on 
kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 2018/17257 42 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut 
lausuntonsa [...],

(19) Euroopan tietosuojavaltuutettua on 
kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 2018/17257 42 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut 
lausuntonsa 10. marraskuuta 2020,

_________________ _________________
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamassa henkilötietojen 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamassa henkilötietojen 
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käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 
45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY 
kumoamisesta (EUVL C 20, 21.1.2019, s. 
1).

käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 
45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY 
kumoamisesta (EUVL C 20, 21.1.2019, s. 
1).

Or. en

Tarkistus 138
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Euroopan tietosuojavaltuutettua on 
kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 2018/17257 42 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut 
lausuntonsa [...],

(19) Euroopan tietosuojavaltuutettua on 
kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 2018/17257 42 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut 
lausuntonsa 10. marraskuuta 2020,

_________________ _________________
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 
45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY 
kumoamisesta (EUVL C 20, 21.1.2019, s. 
1).

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 
45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY 
kumoamisesta (EUVL C 20, 21.1.2019, s. 
1).

Or. en

Tarkistus 139
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä asetuksessa vahvistetaan tilapäiset ja 
tiukasti rajatut säännöt, joilla poiketaan 
tiettyjen direktiivissä 2002/58/EY 
säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta, ja 
poikkeuksen ainoana tavoitteena on antaa 
numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajille 
mahdollisuus rajatuissa tapauksissa 
käyttää erityisiä teknologioita 
henkilötietojen ja muiden tietojen 
käsittelyyn siinä määrin kuin on 
ehdottoman välttämätöntä kuvista tai 
videoista koostuvan lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon 
liittyvän materiaalin havaitsemiseksi, siitä 
ilmoittamiseksi ja sen poistamiseksi niiden 
palveluista. Näin ollen tämä asetus 
muodostaa asetuksen (EU) 2016/679 
6 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
mukaisen oikeusperustan näiden tietojen 
käsittelylle, eikä sillä rajoiteta mainittua 
asetusta.
Tätä asetusta ei sovelleta tekstin tai 
ääniviestinnän seulontaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta johtuva oikeusperustaa koskeva selvennys.

Tarkistus 140
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan tilapäiset ja 
tiukasti rajatut säännöt, joilla poiketaan 
tiettyjen direktiivissä 2002/58/EY 
säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta, ja 

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

poikkeuksen ainoana tavoitteena on antaa 
numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajille 
mahdollisuus käyttää tiettyjä teknologioita 
henkilötietojen käsittelyyn siinä määrin 
kuin on tarpeen ja oikeasuhteista verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä 
ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
havaitsemiseksi, siitä ilmoittamiseksi ja 
sen poistamiseksi niiden palveluista. 
Samalla pyritään täysimääräisesti 
noudattamaan asetuksessa (EU) 2016/679 
säädettyjä oikeuksia ja velvoitteita. Tätä 
asetusta sovelletaan numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen kautta vaihdettavien 
kuvien, videoiden, tekstin ja äänen 
analysointiin.

Or. en

Tarkistus 141
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä asetuksessa vahvistetaan tilapäiset ja 
tiukasti rajatut säännöt, joilla rajataan 
tiettyjen direktiivissä 2002/58/EY 
säädettyjen oikeuksien ja velvoitteiden 
soveltamista, ja poikkeuksen ainoana 
tavoitteena on antaa tiettyjen numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajille, eli 
sanomanvälityspalveluiden ja 
verkkopohjaisten sähköpostipalvelujen 
tarjoajille, mahdollisuus asetuksen 
(EU) 2016/679 soveltamista rajoittamatta 
jatkaa erityisten teknologioiden, eli ei-
muutettavissa olevien digitaalisten 
allekirjoitusten (tiiviste eli hash-tunniste), 
käyttöä henkilötietojen käsittelyyn siinä 
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palveluista. määrin kuin on ehdottoman välttämätöntä 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä 
ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseksi niiden palveluista.

Or. en

Tarkistus 142
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä asetuksessa vahvistetaan tilapäiset ja 
tiukasti rajatut säännöt, joilla rajataan 
tiettyjen direktiivissä 2002/58/EY 
säädettyjen oikeuksien ja velvoitteiden 
soveltamista, ja poikkeuksen ainoana 
tavoitteena on antaa numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajille mahdollisuus 
käyttää tiettyjä teknologioita 
henkilötietojen ja muiden tietojen 
käsittelyyn siinä määrin kuin on tarpeen 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä 
ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseksi niiden palveluista , sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen 
(EU) 2016/679 soveltamista.

Or. en

Tarkistus 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
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 144
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

2) ’verkossa tapahtuvalla lasten 
seksuaalisella hyväksikäytöllä’

2) ’lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon 
liittyvällä materiaalilla’

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistettu lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumista koskevan direktiivin 2011/93/EU kanssa. Mainitun direktiivin 
johdanto-osan 9 kappaleen mukaisesti säädösten soveltamisala kattaa sekä seksuaalista 
hyväksikäyttöä kuvaavat tallenteet että muut tallenteet, joita hyödynnetään lapsen tieten tai 
tietämättä.
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Tarkistus 145
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sisältyy lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin määritelmään.

Tarkistus 146
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 147
Cornelia Ernst

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 148
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Perustelu

Yksityisen viestinnän sisällön automaattinen analysointi mahdollisen houkuttelun etsimiseksi 
on virhealtista, ja se altistaisi sekä lasten että aikuisten lailliset intiimit keskustelut 
paljastumiselle ja mahdolliselle väärinkäytölle.

Tarkistus 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

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) houkuttelemista, jolla tarkoitetaan:

Or. en

Tarkistus 150
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) ’lasten houkuttelemisella’ 
tahallista tekoa, joka direktiivin 
2011/93/EU 6 artiklan nojalla 
määritellään rangaistavaksi teoksi;

Or. en
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Tarkistus 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

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

Komission teksti Tarkistus

i) lapsen houkutteleminen lahjoja tai 
muita etuja tarjoamalla;

i) aikuisen direktiivin 2011/93/EU 
3 artiklan 4 kohdassa ja 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettujen rikosten 
tekemistä varten esittämää 
tapaamisehdotusta lapselle;

Or. en

Tarkistus 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

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

Komission teksti Tarkistus

ii) lapsen uhkaaminen kielteisillä 
seurauksilla, joilla on todennäköisesti 
merkittävä vaikutus lapseen;

ii) aikuisen tekemää direktiivin 
2011/93/EU 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettua rikoksen yritystä, jossa 
aikuinen houkuttelee lasta suostumaan 
tätä lasta esittävään lapsipornografiaan;

Or. en

Tarkistus 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, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Laurence Farreng, 
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Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia 
Donáth, Nathalie Loiseau

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

Komission teksti Tarkistus

iii) pornografisen aineiston 
esittäminen lapselle tai sen asettaminen 
lapsen saataville;

Poistetaan.

Or. en

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

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sisältyy lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin määritelmään.

Tarkistus 155
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Suoratoistettuja esityksiä ei voi havaita tunnetun materiaalin pohjalta tuotettuun hash-
tunnistetietokantaan vertailemalla.

Tarkistus 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 
Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

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

Komission teksti Tarkistus

c a) direktiivin 2011/93/EU 2 artiklan d 
kohdassa määriteltyä lapsiprostituutiota.

Or. en

Tarkistus 157
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

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

Komission teksti Tarkistus

c a) direktiivin 2011/93/EU 2 artiklan d 
kohdassa määriteltyä lapsiprostituutiota.

Or. en

Tarkistus 158
Birgit Sippel

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

Komission teksti Tarkistus

2 a) ’positiivisella osumalla’ osumaa, 
joka saadaan vertaamalla kuvaa tai 
videota yksilölliseen, ei-muutettavissa 
olevaan digitaaliseen allekirjoitukseen 
(tiiviste eli hash-tunniste) tietokannasta, 
joka koostuu verkossa esiintyväksi lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyväksi 
materiaaliksi tunnistetuista tiedoista ja 
jonka ylläpidosta vastaa komission 
hyväksymä organisaatio tämän asetuksen 
[...] artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Hakasulkeilla viitataan mietintöluonnoksen 3 f artiklaan (uusi) ”Julkinen rekisteri lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvista yleishyödyllisistä järjestöistä”.

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

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

Komission teksti Tarkistus

2 a) ’lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvällä materiaalilla’
a) materiaalia, joka on direktiivin 
2011/93/EU 2 artiklan c alakohdassa 
määriteltyä lapsipornografiaa;
b) materiaalia, joka vastaa direktiivin 
2011/93/EU 2 artiklan e alakohdassa 
määriteltyä pornografista esitystä.

Or. en

Tarkistus 160
Patrick Breyer
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Poikkeuksen soveltamisala Rajoituksen soveltamisala

Or. en

Tarkistus 161
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 
1 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjen erityisoikeuksien ja -
velvoitteiden soveltamisalaa rajoitetaan 
sellaisen viestinnän luottamuksellisuuden 
osalta, johon sisältyy henkilötietojen ja 
muiden tietojen käsittelyä videoiden tai 
kuvien vaihdon yhteydessä, jonka 
suorittaa numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoaja viestintäpalvelujen tai 
verkkopohjaisten sähköpostipalvelujen 
yhteydessä, edellyttäen, että tällainen 
rajoitus on ehdottoman välttämätön 
teknologian käyttämiseksi yksinomaan 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja 
seksuaaliseen riistoon liittyvän materiaalin 
havaitsemiseen, siitä ilmoittamiseen 
käsittelyn määränneelle 
oikeusviranomaiselle ja sen poistamiseen.

Or. en

Perustelu

Yksityisen viestinnän sisällön julkistaminen kansalaisjärjestöille, usein maissa, joissa ei ole 
riittävää tietosuojaa, ei ole ehdottoman välttämätöntä lainvalvonnan kannalta, eikä se ole 



PE661.791v01-00 74/114 AM\1219075FI.docx

FI

yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista.

Tarkistus 162
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 
kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjen erityisoikeuksien- ja 
velvoitteiden soveltamisalaa rajoitetaan 
henkilöiden välisten numeroista 
riippumattomien viestintäpalvelujen 
tarjoamiseen liittyvän henkilötietojen ja 
muiden tietojen käsittelyn yhteydessä, 
edellyttäen, että tällainen rajoitus on 
ehdottoman välttämätön teknologian 
käyttämiseksi yksinomaan lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin poistamiseen ja verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseen tai siitä 
ilmoittamiseen lainvalvontaviranomaisille 
ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
torjuville yleishyödyllisille järjestöille, 
edellyttäen, että

Or. en

Tarkistus 163
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 
kohdassa ja 6 artiklassa säädettyjä 
erityisvelvoitteita ei sovelleta henkilöiden 
välisten numeroista riippumattomien 
viestintäpalvelujen tarjoamiseen liittyvään 

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

henkilötietojen ja muiden tietojen 
käsittelyyn, joka on ehdottoman 
välttämätöntä teknologian käyttämiseksi 
yksinomaan lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseen ja kyseisten verkkosivustojen 
sulkemiseen ja verkossa tapahtuvan lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseen 
tai siitä ilmoittamiseen 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille, edellyttäen, 
että

Or. en

Tarkistus 164
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Siirretty 1 a kohtaan (uusi) ja muutettu.

Tarkistus 165
Birgit Sippel
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) käsittely on oikeasuhteista ja 
rajoittuu vakiintuneisiin teknologioihin, 
joita numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajat ovat tavanomaisesti käyttäneet 
yksinomaan tätä tarkoitusta varten ja 
edellyttäen, että ne täyttävät kaikki 
seuraavat edellytykset:

i) ne ovat alan viimeisimmän 
kehityksen mukaisia ja mahdollisimman 
vähän yksityisyyteen puuttuvia;
ii) asetuksen (EU) 2016/679 
35 artiklan mukainen tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi ja asetuksen (EU) 
2016/679 36 artiklan mukainen 
ennakkokuulemismenettely on toteutettu 
tämän asetuksen 3 a artiklan mukaisesti;
iii) käsittely perustuu asetuksen (EU) 
2016/679 6 artiklan 1 kohdan d tai e 
alakohtaan edellyttäen, että kaikki tässä 
asetuksessa säädetyt edellytykset on 
täytetty rajoittamatta asetuksen 
(EU) 2016/679 soveltamista;
iv) kunkin käsittelytoimen osalta 
käsiteltäviä henkilötietoryhmiä ovat 
sisältötiedot, niihin liittyvät liikennetiedot 
sekä tällaisessa käsittelyssä tuotetut 
tiedot;
v) luottamuksellisuutta ja 
henkilötietojen suojaa koskevien 
oikeuksien rajoittamisen laajuus on 
määritelty selkeästi;
vi) numeroista riippumattomassa 
henkilöiden välisessä viestintäpalvelussa 
on sisäiset menettelyt väärinkäytösten, 
luvattoman pääsyn tai siirtojen 
estämiseksi;
vii) valvojan tai valvojien identiteetti ja 
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ryhmä on selkeästi eritelty;
viii) positiivisen osuman jälkeen 
sisältötietojen, niihin liittyvien 
liikennetietojen ja tällaisessa käsittelyssä 
tuotettujen tietojen enimmäissäilytysaika 
on yksi kuukausi, jonka jälkeen tiedot on 
poistettava automaattisesti ja pysyvästi, 
ellei niitä tarvita oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi;
ix) numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoaja varmistaa ihmisen harjoittaman 
valvonnan ja puuttumisen kaiken 
henkilötietojen käsittelyn osalta, eikä 
”positiivista osumaa” lähetetä 
lainvalvontaviranomaisille tai 
yleishyödyllisille järjestöille ilman 
edeltävää ihmisen suorittamaa arviointia;
x) käytössä on asianmukaiset 
menettelyt ja muutoksenhakumekanismit 
sen varmistamiseksi, että henkilöt voivat 
tehdä valituksia numeroista 
riippumattoman henkilöiden välisen 
viestintäpalvelun tarjoajalle kohtuullisen 
ajan kuluessa, jotta käyttäjä voi esittää 
näkemyksensä 3 c artiklan mukaisesti;
xi) rajoittamatta asetuksen (EU) 
2016/679 13 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamista rekisteröidyille 
ilmoitetaan, että heidän viestintänsä 
luottamuksellisuutta rajoitetaan 
yksinomaan lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseksi ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
havaitsemiseksi tai ilmoittamiseksi, 
mukaan lukien mahdollisuus, että 
henkilötietoja jaetaan 
lainvalvontaviranomaisten ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvien 
yleishyödyllisten järjestöjen kanssa;
xii) positiivisen osuman tapauksessa, 
jollei käynnissä olevalle tutkinnalle 
aiheudu haittaa, jolloin tietojen antamista 
voidaan lykätä siinä määrin kuin se on 
ehdottoman välttämätöntä ja 
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rekisteröidyille ilmoitetaan viipymättä 
tutkinnan päättymisen jälkeen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
2016/679 13 artiklassa säädettyjen tietojen 
soveltamista, rekisteröidyille ilmoitetaan 
seuraavista:
a) toimivaltaiset 
lainvalvontaviranomaiset ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvat 
yleishyödylliset järjestöt, joiden kanssa 
heidän henkilötietojaan on jaettu;
b) numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajan kanssa käytettävissä olevat 
muutoksenhakukeinot; sekä
c) mahdollisuus tehdä valitus 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja 
käytettävissä olevat oikeussuojakeinot 
sekä kyseisten viranomaisten nimet;
xiii) ammattisalaisuudella suojattuun 
viestintään, kuten lääkäreiden ja heidän 
potilaidensa, toimittajien ja heidän 
lähteidensä tai asianajajien ja heidän 
asiakkaidensa väliseen viestintään, ei 
puututa;
xiv) mahdollinen henkilötietojen siirto 
kolmansiin maihin tai kansainvälisille 
järjestöille on asetuksen (EU) 2016/679 
V luvun mukainen;

Or. en

Tarkistus 166
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) käsittely on oikeasuhteista ja 
rajoittuu vakiintuneisiin teknologioihin, 
joita numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajat ovat tavanomaisesti käyttäneet 

(a) käsittely on oikeasuhteista ja 
rajoittuu teknologioihin, jotka täyttävät 
kaikki seuraavat edellytykset:
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tätä tarkoitusta varten ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa ja jotka ovat alan 
viimeisimmän kehityksen mukaisia ja 
mahdollisimman vähän yksityisyyteen 
puuttuvia;

i) ne ovat alan viimeisimmän 
kehityksen mukaisia ja mahdollisimman 
vähän yksityisyyteen puuttuvia;
ii) asetuksen (EU) 2016/679 
35 artiklan mukainen tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi ja asetuksen (EU) 
2016/679 36 artiklan mukainen 
ennakkokuulemismenettely on toteutettu 
tämän asetuksen 3 a artiklan mukaisesti;
iii) käsittely perustuu asetuksen (EU) 
2016/679 6 artiklan 1 kohdan d tai e 
alakohtaan;
iv) käsiteltävät henkilötietoryhmät on 
määritelty selkeästi kunkin 
käsittelytoimen osalta;
v) luottamuksellisuutta ja 
henkilötietojen suojaa koskevien 
oikeuksien rajoittamisen laajuus on 
määritelty selkeästi;
vi) numeroista riippumattomassa 
henkilöiden välisessä viestintäpalvelussa 
on sisäiset menettelyt väärinkäytösten, 
luvattoman pääsyn tai siirtojen 
estämiseksi;
vii) valvojan tai valvojien identiteetti ja 
ryhmä on selkeästi eritelty;
viii) säilytysajat ja sovellettavat 
suojatoimet on selkeästi eritelty;
ix) ihmisen harjoittama valvonta ja 
puuttuminen varmistetaan kaiken 
henkilötietojen käsittelyn osalta, eikä 
”positiivista osumaa” lähetetä 
lainvalvontaviranomaisille tai 
yleishyödyllisille järjestöille ilman 
edeltävää ihmisen suorittamaa arviointia;
x) käytössä on asianmukaiset 
menettelyt ja muutoksenhakumekanismit 
sen varmistamiseksi, että henkilöt voivat 
tehdä valituksia numeroista 
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riippumattoman henkilöiden välisen 
viestintäpalvelun tarjoajalle kohtuullisen 
ajan kuluessa, jotta käyttäjä voi esittää 
näkemyksensä 3 c artiklan mukaisesti;
xi) jollei käynnissä olevalle 
tutkinnalle aiheudu haittaa, jolloin 
tietojen antamista voidaan lykätä siinä 
määrin kuin se on ehdottoman 
välttämätöntä ja rekisteröidyille 
ilmoitetaan viipymättä tutkinnan 
päättymisen jälkeen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 
13 artiklassa säädettyjen tietojen 
soveltamista, rekisteröidyille ilmoitetaan 
seuraavista:
a) heidän viestintänsä 
luottamuksellisuutta rajoitetaan 
yksinomaan lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseksi ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
havaitsemiseksi tai ilmoittamiseksi, 
mukaan lukien mahdollisuus, että 
henkilötietoja jaetaan 
lainvalvontaviranomaisten ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvien 
yleishyödyllisten järjestöjen kanssa;
b) positiivisen osuman tapauksessa 
rekisteröidyille annetaan seuraavat tiedot:
c) toimivaltaiset 
lainvalvontaviranomaiset ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvat 
yleishyödylliset järjestöt, joiden kanssa 
heidän henkilötietojaan on jaettu;
d) numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajan kanssa käytettävissä olevat 
muutoksenhakukeinot; sekä
e) mahdollisuus tehdä valitus 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja 
käytettävissä olevat oikeussuojakeinot 
sekä kyseisten viranomaisten nimet.

Or. en
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Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) käsittely on oikeasuhteista ja 
rajoittuu teknologioihin, joita numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajat ovat käyttäneet 
tätä tarkoitusta varten ja jotka ovat 
asetuksen (EU) 2016/679 25 artiklassa 
määritellyn sisäänrakennetun ja 
oletusarvoisen tietosuojan periaatteen 
mukaisia;

Or. en
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Tarkistus 169
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) jos teknologiaa ei käytetty ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa, on 
suoritettu asetuksen (EU) 2016/679 36 
artiklassa säädetty 
ennakkokuulemismenettely;

Or. en

Tarkistus 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

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) palveluntarjoaja ilmoittaa 
vuosittaisissa raporteissaan asetuksen 
(EU) 2016/679 mukaisen henkilötietojen 
käsittelyn oikeusperustan;

Or. en

Tarkistus 171
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
 3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) käytetty teknologia on itsessään Poistetaan.
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riittävän luotettava siten, että se rajoittaa 
mahdollisimman paljon virheitä, jotka 
liittyvät lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
edustavan sisällön havaitsemiseen, ja jos 
tällaisia satunnaisia virheitä esiintyy, 
niiden seuraukset korjataan viipymättä;

Or. en

Perustelu

 Siirretty 1 a kohtaan (uusi) ja tarkistettu.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
 3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) käytetty teknologia on itsessään 
riittävän luotettava siten, että se rajoittaa 
mahdollisimman paljon virheitä, jotka 
liittyvät lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
edustavan sisällön havaitsemiseen, ja jos 
tällaisia satunnaisia virheitä esiintyy, 
niiden seuraukset korjataan viipymättä;

(b) käytetty teknologia on itsessään 
riittävän luotettava siten, että se rajoittaa 
mahdollisimman paljon virheitä, jotka 
liittyvät verkossa tapahtuvan lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön 
havaitsemiseen;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
 3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) käytetty teknologia on itsessään b) käytetty teknologia on itsessään 
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riittävän luotettava siten, että se rajoittaa 
mahdollisimman paljon virheitä, jotka 
liittyvät lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
edustavan sisällön havaitsemiseen, ja jos 
tällaisia satunnaisia virheitä esiintyy, 
niiden seuraukset korjataan viipymättä;

riittävän luotettava siten, että se rajoittaa 
mahdollisimman paljon virheitä, jotka 
liittyvät lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
edustavan sisällön havaitsemiseen, ja jos 
tällaisia satunnaisia virheitä esiintyy, 
niiden seuraukset korjataan viipymättä, 
minkä lisäksi se olisi yhdistettävä ihmisen 
harjoittamaan valvontaan;

Or. en

Tarkistus 174
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
 3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) käytetty teknologia on itsessään 
riittävän luotettava siten, että se rajoittaa 
mahdollisimman paljon virheitä, jotka 
liittyvät lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
edustavan sisällön havaitsemiseen, ja jos 
tällaisia satunnaisia virheitä esiintyy, 
niiden seuraukset korjataan viipymättä;

(b) käytetty teknologia on itsessään 
riittävän luotettava siten, että se rajoittaa 
mahdollisimman paljon virheitä, jotka 
liittyvät lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
tai lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvän materiaalin havaitsemiseen, ja jos 
virheitä esiintyy, niiden seuraukset 
korjataan viipymättä mahdollisimman 
hyvin;

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
 3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) palveluntarjoaja ottaa käyttöön 
muutoksenhakumekanismeja sen 
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varmistamiseksi, että käyttäjät, joiden 
mielestä heistä on väärin perustein tehty 
lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
koskeva ilmoitus), voivat saattaa 
tapauksensa palveluntarjoajan 
tarkasteltavaksi, ja jos on tapahtunut 
virhe, sen seuraukset korjataan 
viipymättä;

Or. en

Tarkistus 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

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

Komission teksti Tarkistus

(b b) ihmisen suorittaman 
asianmukaisen arvioinnin jälkeen kaikki 
mahdollisesti verkossa tapahtuvaan lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät 
tapaukset ilmoitetaan 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille, jotta uhreiksi 
joutuneet lapset voidaan tunnistaa ja 
palveluntarjoajien mahdolliset 
havaitsemisvirheet voidaan 
suojatoimenomaisesti huomata;

Or. en

Tarkistus 177
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lasten houkuttelemisen 
havaitsemiseen käytettävä teknologia 
rajoittuu asiaankuuluvien keskeisten 
indikaattorien, kuten avainsanojen ja 
ikäeron kaltaisten objektiivisesti 
määriteltyjen riskitekijöiden, käyttöön, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta 
ihmisen suorittamaan arviointiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 178
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lasten houkuttelemisen 
havaitsemiseen käytettävä teknologia 
rajoittuu asiaankuuluvien keskeisten 
indikaattorien, kuten avainsanojen ja 
ikäeron kaltaisten objektiivisesti 
määriteltyjen riskitekijöiden, käyttöön, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta 
ihmisen suorittamaan arviointiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 179
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
 3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) käsittely rajoittuu siihen, mikä on 
ehdottoman välttämätöntä verkossa 

Poistetaan.
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tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä 
ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseksi, ja käsitellyt tiedot 
poistetaan välittömästi, jollei verkossa 
tapahtuvaa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä ole havaittu ja vahvistettu 
sellaiseksi;

Or. en

Tarkistus 180
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) käsittely rajoittuu siihen, mikä on 
ehdottoman välttämätöntä verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä 
ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseksi.

Jos verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä ei ole havaittu ja 
vahvistettu sellaiseksi, asiaankuuluvat 
tiedot on poistettava välittömästi käsittelyn 
jälkeen.
Jos verkossa tapahtuva lasten 
seksuaalinen hyväksikäyttö on havaittu ja 
vahvistettu sellaiseksi, asiaankuuluvat 
tiedot voidaan säilyttää ainoastaan 
seuraavia tarkoituksia varten ja 
ainoastaan tarvittavan ajan:
– asiasta ilmoittaminen ja siirto 
lainvalvontaviranomaisille ja muille 
asiaankuuluville viranomaisille asetuksen 
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(EU) 2016/679 mukaisesti, mukaan lukien 
lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
torjuvat yleishyödylliset järjestöt, ja 
näiden tahojen esittämiin pyyntöihin 
vastaaminen;
– asianomaisen käyttäjän tilin 
sulkeminen;
– luotettavasti lasten hyväksikäyttöön 
liittyväksi materiaaliksi tunnistettujen 
tietojen yhteydessä yksilöllisen, ei-
muutettavissa olevan digitaalisen 
allekirjoituksen luominen (tiiviste eli 
hash-tunniste);
– käytetyn teknologian tarkkuuden 
parantaminen ja mittaaminen;
– hallinnolliset tai oikeudelliset menettelyt 
tai oikeussuojakeinojen käyttäminen.
Perusteltuja poikkeuksia lukuun 
ottamatta säilytysaika ei saisi ylittää 
yhdeksää kuukautta.

Or. en

Tarkistus 181
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) tässä asetuksessa säädetyn 
rajoituksen mahdollistama käsittely 
rajoittuu siihen, mikä on ehdottoman 
välttämätöntä yksinomaan verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä 
ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseksi, ja käsitellyt sisältötiedot ja 
niihin liittyvät liikennetiedot sekä 
tällaisessa käsittelyssä tuotetut tiedot 
poistetaan välittömästi, jollei verkossa 
tapahtuvaa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä ole havaittu ja vahvistettu 
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sellaiseksi; nämä tiedot on joka 
tapauksessa poistettava automaattisesti 
yhden kuukauden kuluttua positiivisesta 
osumasta, ellei niitä tarvita oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi;

Or. en

Tarkistus 182
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 183
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
 3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) palveluntarjoaja julkaisee 
vuosittain raportin asiaan liittyvästä 
käsittelystä, mukaan lukien käsiteltyjen 
tietojen tyyppi ja määrä, havaittujen 

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

Or. en

Perustelu

 Muutettu 1 b kohdaksi (uusi) ja tarkistettu.

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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) palveluntarjoaja asettaa julkisesti 
saataville ja toimittaa sekä 
valvontaviranomaisille asetuksen (EU) 
2016/679 mukaisesti että Euroopan 
komissiolle viimeistään .... [kuusi 
kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta] ja sen jälkeen vuosittain 
raportin tässä asetuksessa säädetyn 
rajoituksen mahdollistamasta 
henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien 
käsiteltyjen tietojen tyyppi ja määrä, 
asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 
mukaisen tietojenkäsittelyn oikeusperusta, 
asetuksen (EU) 2016/679 V luvun 
mukaisen henkilötietojen unionin 
ulkopuolelle siirtämisen oikeusperusta, 
havaittujen tapausten lukumäärä, niiden 
tapausten lukumäärä, joissa käyttäjä on 
tehnyt valituksen sisäisen 
muutoksenhakumekanismin välityksellä 
tai oikeusviranomaiselle, sekä näiden 
menettelyjen tulokset, keskeisten 
indikaattoreiden valinnassa ja 
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parantamisessa sovelletut toimenpiteet, 
käytettyjen eri teknologioiden virheiden 
(väärät positiiviset tulokset) määrä ja 
suhde, virhesuhteen pienentämiseksi 
sovelletut toimenpiteet ja saavutettu 
virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut 
tietosuojatakeet asetuksen (EU) 2016/679 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

 Täydennetään tarkistusta 44 lisäämällä komissio palveluntarjoajien raporttien 
vastaanottajaksi.

Tarkistus 185
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) palveluntarjoaja julkaisee ja 
toimittaa raportin valvontaviranomaiselle 
asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti 
viimeistään ... [kuusi kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen 
vuosittain tässä asetuksessa säädetyn 
rajoituksen mahdollistamasta 
henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien 
käsiteltyjen tietojen tyyppi ja määrä, 
asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 
mukaisen tietojenkäsittelyn oikeusperusta, 
asetuksen (EU) 2016/679 V luvun 
mukaisen henkilötietojen unionin 
ulkopuolelle siirtämisen oikeusperusta, 
havaittujen tapausten lukumäärä, niiden 
tapausten lukumäärä, joissa käyttäjä on 
tehnyt valituksen sisäisen 
muutoksenhakumekanismin välityksellä 
tai oikeusviranomaiselle, sekä näiden 
menettelyjen tulokset, käytettyjen eri 
teknologioiden virheiden (väärät 
positiiviset tulokset) määrä ja suhde, 
virhesuhteen pienentämiseksi sovelletut 
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toimenpiteet ja saavutettu virhesuhde, 
säilytysperiaatteet ja sovelletut 
tietosuojatakeet asetuksen (EU) 2016/679 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 186
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) palveluntarjoaja julkaisee ja 
toimittaa raportin valvontaviranomaiselle 
asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti 
viimeistään ... ja sen jälkeen vuosittain 
tämän asetuksen mahdollistamasta 
henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien 
käsiteltyjen tietojen tyyppi ja määrä, 
asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 
mukaisen tietojenkäsittelyn oikeusperusta, 
asetuksen (EU) 2016/679 V luvun 
mukaisen henkilötietojen unionin 
ulkopuolelle siirtämisen oikeusperusta, 
havaittujen tapausten lukumäärä, niiden 
tapausten lukumäärä, joissa käyttäjä on 
tehnyt valituksen sisäisen 
muutoksenhakumekanismin välityksellä 
tai oikeusviranomaiselle, sekä näiden 
menettelyjen tulokset, keskeisten 
indikaattoreiden valinnassa ja 
parantamisessa sovelletut toimenpiteet, 
käytettyjen eri teknologioiden virheiden 
(väärät positiiviset tulokset) määrä ja 
suhde, virhesuhteen pienentämiseksi 
sovelletut toimenpiteet ja saavutettu 
virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut 
tietosuojatakeet asetuksen (EU) 2016/679 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 187
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) palveluntarjoaja asettaa vuosittain 
julkisesti saataville raportin tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta 
henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien 
käsiteltyjen tietojen tyyppi ja määrä, 
käsittelyn oikeusperusta, havaittujen 
tapausten lukumäärä, keskeisten 
indikaattoreiden valinnassa ja 
parantamisessa sovelletut toimenpiteet, 
käytettyjen eri teknologioiden virheiden 
(väärät positiiviset tulokset) määrä ja 
suhde, virhesuhteen pienentämiseksi 
sovelletut toimenpiteet ja saavutettu 
virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut 
tietosuojatakeet.

Or. en

Tarkistus 188
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajien on 
sallittava käsitellä sähköistä viestintää 
koskevia tietoja yksinomaan lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja 
seksuaaliseen riistoon liittyvän 
materiaalin havaitsemiseksi, poistamiseksi 
ja siitä raportoimiseksi käsittelyn 
määränneelle oikeusviranomaiselle, jos
a) käsittelyn on määrännyt sen 
jäsenvaltion oikeusviranomainen, johon 
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palveluntarjoaja on sijoittautunut; 
tällaiset määräykset ja sähköistä 
viestintää koskevien tietojen käsittely on 
tiukasti rajattava koskemaan ainoastaan 
sellaisten henkilöiden viestintää, joiden 
osalta on olemassa tosiseikkoihin 
perustuva ennakkoepäily siitä, että he 
ovat välittäneet tai välittävät lasten 
seksuaaliseen ja seksuaaliseen riistoon 
liittyvää materiaalia, minkä lisäksi niiden 
kesto on rajattava lyhimpään 
mahdolliseen ajanjaksoon, jonka aikana 
niiden tavoite voidaan saavuttaa;
b) käsittely on oikeasuhteista ja 
rajoittuu vakiintuneisiin teknologioihin, 
joita numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajat ovat tavanomaisesti käyttäneet 
yksinomaan tätä tarkoitusta varten ja 
jotka täyttävät kaikki seuraavat 
edellytykset:
i) ne ovat alan viimeisimmän 
kehityksen mukaisia ja mahdollisimman 
vähän yksityisyyteen puuttuvia;
ii) käytetty teknologia on itsessään 
riittävän luotettava siten, että se rajoittaa 
sellaisten tapausten, jossa aineisto 
virheellisesti tunnistetaan lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja 
seksuaaliseen riistoon liittyväksi 
materiaaliksi, eli ”väärien positiivisten” 
esiintymisastetta enintään yhteen 
50 miljardia kohden, ja jos tällaisia 
satunnaisia virheitä esiintyy, niiden 
seuraukset korjataan viipymättä;
iii) teknologia luo sähköisesti 
lähetetyistä kuvista tai videoista 
välittömästi yksilöllisen, ei-muutettavissa 
olevan digitaalisen allekirjoituksen 
(tiiviste eli hash-tunniste) yksinomaan sitä 
varten, että tätä tunnistetta voidaan 3 a 
artiklan mukaisesti välittömästi verrata 
tietokantaan, joka sisältää aikaisemmin 
luotettavasti lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä kuvaavaksi materiaaliksi 
tunnistettujen tietojen perusteella luotuja 
tunnisteita;
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iv) asetuksen (EU) 2016/679 
35 artiklan mukainen tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi ja asetuksen (EU) 
2016/679 36 artiklan mukainen 
ennakkokuulemismenettely on toteutettu 
tämän asetuksen 3 a artiklan mukaisesti; 
valvontaviranomaisella on 
ennakkokuulemisen yhteydessä oltava 
pääsy algoritmiin ja tietokantoihin, joihin 
sisältöä verrataan; ja
c) käsittely rajoittuu siihen, mikä on 
ehdottoman välttämätöntä lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja 
seksuaaliseen riistoon liittyvän 
materiaalin havaitsemiseksi, siitä 
ilmoittamiseksi ja sen poistamiseksi, ja 
käsitellyt tiedot poistetaan välittömästi, 
jollei verkossa tapahtuvaa lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä ole havaittu 
ja vahvistettu sellaiseksi;
d) käsittely ei häiritse tai heikennä 
salatun viestinnän turvallisuutta ja sitä 
sovelletaan ainoastaan saamattomaan 
viestintään; ja
e) palveluntarjoaja ilmoittaa 
rekisteröidyille seuraavat tiedot:
i) heidän viestintänsä 
luottamuksellisuutta rajoitetaan 
yksinomaan lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon 
liittyvän materiaalin poistamiseksi, 
havaitsemiseksi tai siitä ilmoittamiseksi, 
mukaan lukien mahdollisuus, että 
henkilötietoja jaetaan 
lainvalvontaviranomaisten kanssa;
ii) siinä tapauksessa, että 
henkilötietoja on ilmoitettu 
toimivaltaiselle 
lainvalvontaviranomaiselle, 
rekisteröidyille annetaan myös alla olevat 
tiedot;
iii) tieto siitä, että heidän tietojaan on 
ilmoitettu toimivaltaiselle 
lainvalvontaviranomaiselle, sekä kyseisen 
viranomaisen nimi;
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iv) numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajan kanssa käytettävissä olevat 
muutoksenhakukeinot; sekä
v) mahdollisuus hakea muutosta ja 
asiassa toimivaltaisen viranomaisen nimi;

Or. en

Perustelu

Perusteita on selkeytetty Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnossa esitettyjen vaatimusten 
mukaisesti. Käsittelylle on luotava oikeusperusta, koska se ei kuulu yleisen tietosuoja-
asetuksen soveltamisalaan. Unionin tuomioistuimen mukaan viestinnän pysyvä automaattinen 
analysointi on oikeasuhteista vain silloin, kun sitä sovelletaan rikoksesta epäiltyihin ja siitä 
toteutetaan riippumaton ennakkoarviointi (asia La Quadrature du Net ym.). Neuvoston 
puheenjohtaja on jo aikaisemmin ehdottanut hash-tunnisteiden ja niihin liittyvien virheiden 
esiintymisastetta koskevia mainintoja asiakirjassa 12293/19. Varma salaus on välttämätöntä 
yksityisten salaisuuksien sekä liike- ja valtionsalaisuuksien suojaamiseksi salakuuntelulta.

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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ilman asianmukaista oikeusperustaa tätä 
asetusta ei sovelleta tekstin tai 
ääniviestinnän seulontaan.

Or. en

Tarkistus 190
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta ei sovelleta tekstin tai 
ääniviestinnän seulontaan.
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Or. en

Tarkistus 191
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällaista teknologiaa käyttävien 
palveluntarjoajien on julkaistava 
vuosittain raportti asiaan liittyvästä 
käsittelystä, mukaan lukien käsiteltyjen 
tietojen tyyppi ja määrä, havaittujen 
tapausten lukumäärä, niiden tapausten 
lukumäärä, joissa käyttäjä on tehnyt 
valituksen sisäisen 
muutoksenhakumekanismin välityksellä 
tai oikeusviranomaiselle, sekä näiden 
menettelyjen tulokset, keskeisten 
indikaattoreiden valinnassa ja 
parantamisessa sovelletut toimenpiteet, 
käytettyjen eri teknologioiden virheiden 
(väärät positiiviset tulokset) määrä ja 
suhde, virhesuhteen pienentämiseksi 
sovelletut toimenpiteet ja saavutettu 
virhesuhde, säilytysperiaatteet ja 
sovelletut tietosuojatakeet.

Or. en

Tarkistus 192
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 a kohdan c alakohdan 
soveltamiseksi, jos lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön tai seksuaaliseen riistoon 
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liittyvä materiaali on havaittu ja 
vahvistettu sellaiseksi, tähän viestintään 
liittyvät liikennetiedot voidaan säilyttää 
ainoastaan seuraavia tarkoituksia varten 
ja enintään kolmen kuukauden ajan:
– asiasta ilmoittaminen sen jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaisille, johon 
palveluntarjoaja on sijoittautunut, sekä 
3 a artiklan mukaisen tietokannan 
hallinnoinnista vastaavalle viranomaiselle 
/ vastaaville viranomaisille, sen jälkeen 
kun jokaisesta tapauksesta on toteutettu 
ihmisen suorittama arviointi;
– asianomaisen käyttäjän tilin 
sulkeminen;

Or. en

Tarkistus 193
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Muutettu 1 c kohdaksi (uusi) ja tarkistettu.

Tarkistus 194
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 195
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
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3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisen alakohdan d alakohdan 
soveltamiseksi, jos verkossa tapahtuva 
lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on 
havaittu ja vahvistettu sellaiseksi, 
ehdottomasti asiaankuuluvat henkilötiedot, 
eli sisältötiedot, niihin liittyvät 
liikennetiedot ja näiden tietojen käsittelyn 
tulokset, voidaan säilyttää ainoastaan 
seuraavia tarkoituksia varten ja ainoastaan 
välttämättömästi tarvittavan ajan ja joka 
tapauksessa enintään kuukauden ajan, 
jonka jälkeen ne on välittömästi 
poistettava, ellei niitä tarvita 
oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi 
tai puolustamiseksi:

Or. en

Tarkistus 196
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisen alakohdan d alakohdan 
soveltamiseksi, jos verkossa tapahtuva 
lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on 
havaittu ja vahvistettu sellaiseksi, 
asiaankuuluvat tiedot voidaan säilyttää 
ainoastaan seuraavia tarkoituksia varten ja 
ainoastaan tarvittavan ajan, jonka jälkeen 
ne on välittömästi poistettava:

Or. en

Tarkistus 197
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi



AM\1219075FI.docx 101/114 PE661.791v01-00

FI

3 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– asiasta ilmoittaminen ja direktiivin 
(EU) 2016/680 mukainen siirto 
toimivaltaisille viranomaisille ilman 
aiheetonta viivytystä;

Or. en

Tarkistus 198
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– asianomaisen käyttäjän tilin 
sulkeminen;

– asianomaisen käyttäjän tilin pysyvä 
tai tilapäinen sulkeminen;

Or. en

Tarkistus 199
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– luotettavasti lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyväksi materiaaliksi 
tunnistettujen tietojen yhteydessä 
yksilöllisen, ei-muutettavissa olevan 
digitaalisen allekirjoituksen luominen 
(tiiviste eli hash-tunniste).

Or. en

Tarkistus 200
Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– muutoksen hakemiseksi 
palveluntarjoajalta tai hallinnollisen 
uudelleenkäsittelyn tai oikeudellisen 
menettelyn käynnistämiseksi.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Velvollisuus tehdä tietosuojaa koskeva 

vaikutustenarviointi ja kuulla 
valvontaviranomaisia etukäteen

Voidakseen vedota tässä asetuksessa 
säädettyyn rajoitukseen numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajien on tehtävä 
asetuksen (EU) 2016/679 35 artiklan 
mukainen tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi ja toteutettava 
36 artiklan mukainen 
ennakkokuulemismenettely viimeistään ... 
[kolmen kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta].
Verkkoviettelyn torjuntaan liittyvien 
toimien käyttöönottamista varten 
numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajien on 
pyydettävä valvontaviranomaisilta 
ennakkolupaa viimeistään ... [kuuden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta].
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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valvontaviranomaisilla on riittävät 
resurssit näiden menettelyjen 
toteuttamiseksi asetuksessa 
(EU) 2016/679 säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jos verkkoviettelyn torjuntaan liittyvät toimet sisältyvät tämän asetuksen soveltamisalaan, 
näitä toimia soveltavien palveluntarjoajien on pyydettävä ennakkolupaa 
tietosuojaviranomaisilta kuuden kuukauden kuluessa. Tietosuojaviranomaisilla on oltava 
riittävät resurssit näiden menettelyjen nopeaan suorittamiseen.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Velvollisuus tehdä tietosuojaa koskeva 

vaikutustenarviointi
Voidakseen vedota tässä asetuksessa 
säädettyyn rajoitukseen numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajien on tehtävä 
asetuksen (EU) 2016/679 35 artiklan 
mukainen tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi 
(a) viimeistään ... [kolmen kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta], jos 3 artiklan 
vaatimusten mukainen käsittely on jo 
käynnissä;   tai 
(b) ennen 3 artiklan vaatimusten 
mukaisen käsittelyn aloittamista, jos 
tällainen käsittely ei vielä ole käynnissä. 
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Edellä olevaa a alakohtaa ei sovelleta, jos 
tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi 
on tehty ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa. Edellä olevan a alakohdan 
soveltaminen ei edellytä tällaisen 
käsittelyn keskeyttämistä tietosuojaa 
koskevan vaikutustenarvioinnin ajaksi.

Or. en

Tarkistus 203
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja 

seksuaaliseen riistoon liittyväksi 
materiaaliksi tunnistetuista tiedoista 

koostuvat tietokannat
1. Jäsenvaltiot voivat nimetä 
viranomaisen, joka ylläpitää tietokantaa 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja 
seksuaaliseen riistoon liittyväksi 
materiaaliksi tunnistetuista tiedoista. 
Tietokantaan ei ole sisällyttävä 
varsinaisia kuvia tai videoita, vaan 
ainoastaan lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon 
liittyväksi materiaaliksi tunnistettujen 
tietojen pohjalta luotuja yksilöllisiä, ei-
muutettavissa olevia digitaalisia 
allekirjoituksia (tiivisteet eli hash-
tunnisteet).
2. Ennen uusien tietojen syöttämistä 
tietokantaan, niille on tehtävä ihmisen 
suorittama arviointi. Tätä varten 
palveluntarjoajien viranomaisille 
tekemään ilmoitukseen on sisällytettävä 
sekä alkuperäinen materiaali että 
3 artiklan 4 kohdan mukaiset hash-
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tunnisteet. Viranomainen arvioi sisällön 
ja niissä tapauksissa, kun sisällön 
todetaan olevan lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön tai seksuaaliseen riistoon 
liittyvää materiaalia, siihen liittyvä hash-
tunniste on lisättävä tietokantaan ja 
alkuperäinen aineisto on säilytettävä siitä 
erillään, tehostetun turvallisessa 
ympäristössä ja verkon ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

 Demokraattisen valvonnan ja oikeudellisen valvonnan varmistamiseksi ja väärinkäytösten 
ehkäisemiseksi vain EU:n viranomaisten olisi oltava oikeus tehdä laitonta lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon liittyvää materiaalia koskevia 
päätöksiä ja toimittaa nämä tiedot palveluntarjoajille hash-tunnisteiden hyödyntämistä 
varten.

Tarkistus 204
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Velvollisuus tehdä tietosuojaa koskeva 

vaikutustenarviointi ja kuulla 
valvontaviranomaisia etukäteen

Voidakseen vedota tässä asetuksessa 
säädettyyn rajoitukseen numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajien on tehtävä 
asetuksen (EU) 2016/679 35 artiklan 
mukainen tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi viimeistään ... 
[kolmen kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta] ja toteutettava 
36 artiklan mukainen 
ennakkokuulemismenettely viimeistään ... 
[kolmen kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta].
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Or. en

Tarkistus 205
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Valitusmekanismi

Numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajien, 
jotka käyttävät tiettyjä teknologioita 
henkilötietojen käsittelyyn verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä 
ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
havaitsemiseksi, siitä ilmoittamiseksi ja 
sen poistamiseksi, on otettava käyttöön 
tehokas ja helposti saatavilla oleva 
mekanismi, jonka avulla käyttäjät, joiden 
sisältö on poistettu tai joiden sisällöstä on 
ilmoitettu lainvalvontaviranomaisille tai 
lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
torjuvalle yleishyödylliselle järjestölle, 
voivat tehdä valituksen palveluntarjoajan 
toimista.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
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Valitusmekanismi
Numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajien on 
otettava käyttöön tehokas ja helposti 
saatavilla oleva mekanismi, jonka avulla 
käyttäjät voivat tehdä valituksen 
palveluntarjoajan toimista, jos
– heidän sisällöstään tai 
henkilöllisyydestään on ilmoitettu lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvalle 
yleishyödylliselle järjestölle tai 
lainvalvontaviranomaisille tai heidän 
sisältönsä on poistettu, vaikka ilmoitettu 
tai poistettu aineisto ei ole verkossa 
tapahtuvaa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä tämän asetuksen 
mukaisesti, tai;
– heidän henkilöllisyytensä on ilmoitettu 
lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
torjuvalle yleishyödylliselle järjestölle tai 
lainvalvontaviranomaisille, kun 
käyttäjälle on lähetetty ei-toivottua lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää 
materiaalia.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Palveluntarjoajien yleinen etu ja 

oikeutettu etu
Tässä asetuksessa verkossa tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
havaitsemista ja siitä ilmoittamista ja 
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verkossa esiintyvän lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamista pidetään (a) numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajien asetuksen 
(EU) 2016/679 6 artiklan 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuna 
oikeutettuna etuna sekä (b) (EU) 
2016/679 6 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuna yleistä etua 
koskevana tehtävänä.

Or. en

Tarkistus 208
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

Yleisen tietosuoja-asetuksen 70 artiklan 
mukaisesti komission on pyydettävä 
Euroopan tietosuojaneuvostoa 
julkaisemaan ohjeet, joiden tarkoituksena 
on avustaa asetuksen (EU) 2016/679 
mukaisesti vastuussa olevia 
valvontaviranomaisia arvioimaan, onko 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva 
tietojenkäsittely yksinomaan verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjumiseksi käytössä 
olevan nykyisen ja tulevan teknologian 
osalta asetuksen (EU) 2016/679 mukaista.

Or. en

Tarkistus 209
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
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3 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c artikla
Valitusmekanismi

Numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajien on 
otettava käyttöön tehokas ja helposti 
saatavilla oleva mekanismi, jonka avulla 
käyttäjät, joiden sisällöstä on ilmoitettu 
lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
torjuvalle yleishyödylliselle järjestölle tai 
lainvalvontaviranomaisille tai joiden 
sisältö on poistettu, voivat tehdä 
valituksen palveluntarjoajan toimista, jos 
ilmoitettu tai poistettu aineisto ei ole 
verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä tämän asetuksen 
mukaisesti.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
3 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c artikla
Lainvalvontaviranomaisten ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvien 

yleishyödyllisten järjestöjen raportointi 
palveluntarjoajille

Lainvalvontaviranomaisten ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvien 
yleishyödyllisten järjestöjen on annettava 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajille 
yleisluontoista palautetta, johon ei sisälly 
henkilötietoja, jotta nämä voivat parantaa 
toimiensa tarkkuutta.
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Or. en

Tarkistus 211
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, 
Fabienne Keller, Hilde Vautmans

Ehdotus asetukseksi
3 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d artikla
Tilastotiedot

Jäsenvaltioiden on viimeistään ... [kuuden 
kuukauden kuluessa asetuksen 
voimaantulosta] ja sen jälkeen vuosittain 
asetettava julkisesti saataville ja 
toimitettava komissiolle raportit, joihin 
sisältyy tilastotietoja kaikista alla olevista 
seikoista:
(a) niiden havaittua lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevien ilmoitusten 
kokonaismäärä, joita numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen ja/tai lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvien 
yleishyödyllisten järjestöjen ovat tehneet 
jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisille;
(b) 3 artiklassa mainituilla toimilla 
pelastettujen lasten lukumäärä;
(c) pidätettyjen ja tuomittujen 
rikoksentekijöiden lukumäärä;
(d) väärien positiivisten tulosten 
lukumäärä;
(e) erittely lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseen käytetyistä 
menetelmistä.
Komission on koottava nämä tilastot 
yhteen ja otettava ne huomioon 
tarkastellessaan tätä asetusta uudelleen 
[3 e artiklan (uusi)] mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 212
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d artikla
Tehokkaat oikeussuojakeinot

Käyttäjillä, joihin erityisten tekniikoiden 
käyttö henkilötietojen käsittelyssä 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä 
ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevan aineiston 
poistamiseksi numeroista 
riippumattomista henkilöiden välisistä 
viestintäpalveluista on vaikuttanut 
haitallisesti, on oltava oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin. Jäsenvaltioiden on 
otettava käyttöön tehokkaita menettelyjä 
tämän oikeuden käyttöä varten.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
3 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e artikla
Uudelleentarkastelu

1. Tietosuojaviranomaisten 
[3 artiklan 1 kohdan e alakohdan] nojalla 
toimittamien raporttien ja jäsenvaltioiden 
[3 d artiklan (uusi)] nojalla toimittamien 
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tilastotietojen perusteella komission on 
viimeistään ... [vuoden kuluessa asetuksen 
voimaantulosta] ja sen jälkeen vuosittain 
tarkasteltava tätä asetusta uudelleen sekä 
toimitettava ja esiteltävä sitä koskeva 
kertomus Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.
2. Komissio kiinnittää 
tarkastelussaan erityistä huomiota:
(a) kaikkiin [3 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa] lueteltuihin tietojen 
käsittelyä koskeviin edellytyksiin;
(b) tässä asetuksessa säädettyjen 
toimien oikeasuhteisuuteen, mukaan 
lukien jäsenvaltioiden [3 d artiklan] 
mukaisesti toimittamien tilastojen 
arviointi;
(c) tällaisiin toimiin liittyvään 
tekniseen kehitykseen ja siihen, missä 
määrin kehitys on parantanut toimien 
tarkkuutta ja vähentänyt vääriä 
positiivisia tuloksia.

Or. en

Perustelu

 2 kohdan a alakohtaa sovelletaan kaikkiin tarkistuksissa 28–41 lueteltuihin edellytyksiin.

Tarkistus 214
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e artikla
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen soveltamisen 
valvonnasta vastaavat samat 
valvontaviranomaiset kuin asetuksen 
(EU) 2016/679 VI luvun mukaisesti 
nimetyt riippumattomat 
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valvontaviranomaiset.

Or. en

Tarkistus 215
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
 3 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 f artikla
Ehdot

Numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajien, 
jotka käyttävät tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia teknologioita, 
on sisällytettävä ehtoihinsa selkeät ja 
tyhjentävät tiedot tällaisten toimenpiteiden 
toimintaperiaatteista ja niiden 
vaikutuksesta käyttäjien viestinnän 
luottamuksellisuuteen.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 21 päivän joulukuuta 2020 
ja 31 päivän joulukuuta 2025 välisenä 
aikana.

Sitä sovelletaan 21 päivän joulukuuta 2020 
ja 31 päivän joulukuuta 2022 välisenä 
aikana.

Or. en

Tarkistus 217
Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 21 päivän joulukuuta 2020 
ja 31 päivän joulukuuta 2025 välisenä 
aikana.

Sitä sovelletaan 21 päivän joulukuuta 2020 
ja 31 päivän joulukuuta 2022 välisenä 
aikana.

Or. en

Tarkistus 218
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 21 päivän joulukuuta 2020 
ja 31 päivän joulukuuta 2025 välisenä 
aikana.

Sitä sovelletaan 21 päivän joulukuuta 2020 
ja 31 päivän joulukuuta 2022 välisenä 
aikana.

Or. en


