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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 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
(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2020)0568),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 16 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on 
antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0288/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. marraskuuta 2020 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön (A9-0000/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

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

tilapäisestä rajoituksesta, joka koskee 
tiettyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/58/EY mukaisia 
oikeuksia ja velvoitteita siltä osin kuin on 
kyse erityisistä teknologioista, joita 
numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajat 
käyttävät henkilötietojen käsittelyyn 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjumiseksi

(Ilmauksen ”poikkeuksesta” korvaaminen 
ilmauksella ”rajoituksesta, joka koskee” 
koskee koko tekstiä. Jos tarkistus 
hyväksytään, vastaavat muutokset on 
tehtävä koko tekstiin.)
(Ilmauksen ”ja muiden tietojen” 
poistaminen ilmausten ”henkilötietojen” ja 
”käsittelyyn” väliltä koskee koko tekstiä. 
Jos tarkistus hyväksytään, vastaavat 
muutokset on tehtävä koko tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 2

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, 

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

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.

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

Or. en

Tarkistus 3

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 

(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 
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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.

yleishyödyllisille järjestöille ja 
poistaakseen lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
skannaamalla joko sisällön, kuten kuvat 
tai tekstin, tai ilmoitusten metatiedot 
käyttämällä joissakin tapauksissa 
aikaisempia tietoja. Näillä järjestöillä 
viitataan kansallisiin vihjelinjoihin, joihin 
voidaan ilmoittaa lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalista, 
sekä unionissa ja kolmansissa maissa, 
erityisesti Amerikan yhdysvalloissa, 
sijaitseviin järjestöihin, joiden 
tarkoituksena on vähentää lasten 
seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä 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.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 5

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

Tarkistus 6

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
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Tarkistus 7

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 
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.

(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 
torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 
syyteharkintaa varten. Numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajilla ei ole enää 
mahdollisuutta vedota asetuksen (EU) 
2016/679 6 artiklaan voidakseen 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 
pidemmän aikavälin oikeudellinen kehys 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
torjumiseksi unionin tasolla. Tässä 
asetuksessa ei vahvisteta oikeusperustaa 
numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen suorittamalle 
henkilötietojen käsittelylle, jonka ainoana 
tarkoituksena on havaita lasten 
seksuaalinen hyväksikäyttö verkossa ja 
ilmoittaa siitä sekä poistaa lasten 
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seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä 
aineisto palveluistaan, mutta siinä 
säädetään tiettyjen direktiivissä 
2002/58/EY säädettyjen oikeuksien ja 
velvollisuuksien rajoittamisesta. Siinä 
säädetään myös lisäsuojatoimista, joita 
numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajien on 
noudatettava, jos ne haluavat vedota 
tähän asetukseen.

Or. en

Tarkistus 8

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. 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 
ja erityisesti sen 23 artiklaa.

Or. en
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Tarkistus 9

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 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 10

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 

(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 rajoituksen 
soveltamisalaan, tällaiseen käsittelyyn 
sovelletaan asetusta (EU) 2016/679, 
mukaan lukien, mutta eivät yksinomaan 
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suunniteltujen käsittelytoimien 
vaikutuksista on tarvittaessa tehtävä 
arviointi mainitun asetuksen 35 artiklan 
mukaisesti ennen kyseisten teknologioiden 
käyttöönottoa.

sen säännökset periaatteista, jotka liittyvät 
henkilötietojen käsittelyyn (5 artikla), 
käsittelyn lainmukaisuuteen (6 artikla), 
erityisiä henkilötietoryhmiä koskevaan 
käsittelyyn (9 artikla), rajoituksiin 
(23 artikla), käsittelyn turvallisuuteen 
(32 artikla), henkilötietojen siirtoihin 
kolmansiin maihin tai kansainvälisille 
järjestöille (V luku), riippumattomiin 
valvontaviranomaisiin (VI luku), 
yhteistyöhön ja yhdenmukaisuuteen 
(VII luku) sekä oikeussuojakeinoihin, 
vastuuseen ja seuraamuksiin (VIII luku), 
sekä vaatimus, jonka mukaan 
suunniteltujen käsittelytoimien 
vaikutuksista on tarvittaessa tehtävä 
arviointi mainitun asetuksen 35 artiklan 
mukaisesti ennen kyseisten teknologioiden 
käyttöönottoa, ja asetuksen 36 artiklan 
mukainen vaatimus kuulla asianomaista 
valvontaviranomaista ennen käsittelyä.

Or. en

Tarkistus 11

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
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Tarkistus 12

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 
suodatusta ja seulontaa, vaan niissä olisi 
tarkasteltava yksittäisiä viestejä 
ainoastaan, jos on olemassa konkreettisia 
seikkoja, jotka herättävät epäilyn lasten 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

(11) Koska tämän asetuksen ainoana 
tavoitteena on mahdollistaa tiettyjen 
olemassa olevien toimien jatkaminen 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevan materiaalin 
havaitsemiseksi, siitä ilmoittamiseksi ja 
sen poistamiseksi, tässä asetuksessa 
säädetty rajoitus olisi rajattava 
vakiintuneeseen teknologiaan, josta 
tietosuojan valvontaviranomaiset ovat 
tehneet ennakkoarvioinnin ja jota 
numeroista riippumattomat henkilöiden 
väliset viestintäpalvelut ovat 
tavanomaisesti käyttäneet yksinomaan 
verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön havaitsemiseen ja siitä 
ilmoittamiseen sekä lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamiseen. Viittaus teknologiaan 
sisältää 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 tässä 
asetuksessa säädettyyn rajoitukseen, jo 
itse tällaista teknologiaa tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä. Käytettävien 
teknologioiden olisi oltava 
mahdollisimman vähän yksityisyyteen 
puuttuvia alan viimeisimmän kehityksen 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 13

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 rajoituksen 
soveltamisalaan kuuluvien toimien 
toteuttamisessa, sekä tietojen ja niiden 
käsittelystä saatujen tulosten säilytysaika, 
jos tulokset ovat positiivisia, olisi 
minimoitava siihen, mikä on ehdottoman 
välttämätöntä, jotta varmistetaan, että 
viestinnän luottamuksellisuuteen 
puuttuminen on mahdollisimman 
vähäistä.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Jotta 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 
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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. Palveluntarjoajien olisi myös 
toimitettava raporttinsa 
valvontaviranomaisille asetuksen (EU) 
2016/679 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 15

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
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Tarkistus 16

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 17

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 
numeroista riippumattomien henkilöiden 
välisten viestintäpalvelujen tarjoajien 
takaamaa oikeutta luottamuksellisuuden 
suojaan yksinomaan lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin 
poistamisessa ja verkossa tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
havaitsemisessa tai siitä ilmoittamisessa 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille. 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 
asetus.

Or. en
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Tarkistus 18

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 19

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 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) Viestinnän luottamuksellisuus on 
perusoikeuskirjan 7 artiklassa taattu 
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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 21

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 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tämän asetuksen tavoitteena on 
luoda tilapäinen poikkeus direktiivin 
2002/58/EY tietyistä säännöksistä 
luomatta pirstoutuneisuutta 
sisämarkkinoilla. Lisäksi kansallista 
lainsäädäntöä ei todennäköisesti 
hyväksyttäisi ajoissa kaikissa 
jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot eivät voi 
riittävällä tavalla saavuttaa tätä tavoitetta, 
vaan se voidaan saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä 
säädetään tilapäisestä ja tiukasti rajatusta 
poikkeuksesta direktiivin 2002/58/EY 
5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 
soveltamiseen, ja siihen sisältyy joukko 
suojatoimia, joilla varmistetaan, että 
poikkeuksessa ei ylitetä sitä, mikä on 
tarpeen asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(18) Tämän asetuksen tavoitteena on 
luoda tilapäinen rajoitus, joka koskee 
direktiivin 2002/58/EY erityisiä 
säännöksiä luomatta pirstoutuneisuutta 
sisämarkkinoilla. Lisäksi kansallista 
lainsäädäntöä ei todennäköisesti 
hyväksyttäisi ajoissa kaikissa 
jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot eivät voi 
riittävällä tavalla saavuttaa tätä tavoitetta, 
vaan se voidaan saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä 
säädetään tilapäisestä ja tiukasti rajatusta 
rajoituksesta, joka koskee direktiivin 
2002/58/EY 5 artiklan 1 kohdan ja 
6 artiklan 1 kohdan soveltamista, ja siihen 
sisältyy joukko suojatoimia, joilla 
varmistetaan, että rajoituksessa ei ylitetä 
sitä, mikä on tarpeen asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan tilapäiset ja 
tiukasti rajatut säännöt, joilla poiketaan 

Tässä asetuksessa vahvistetaan tilapäiset ja 
tiukasti rajatut säännöt, joilla rajoitetaan 
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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.

tiettyjen direktiivissä 2002/58/EY 
säädettyjen oikeuksien ja velvoitteiden 
soveltamista, ja rajoituksen ainoana 
tavoitteena on antaa numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajille mahdollisuus 
jatkaa asetuksen (EU) 2016/679 
soveltamista rajoittamatta erityisten 
teknologioiden käyttöä henkilötietojen 
käsittelyyn siinä määrin kuin on 
ehdottomasti tarpeen verkossa tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvän materiaalin poistamiseksi niiden 
palveluista.

Or. en

Tarkistus 25

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
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Poikkeuksen soveltamisala Rajoituksen soveltamisala

Or. en

Tarkistus 27

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 erityisten oikeuksien ja 
velvoitteiden soveltamisalaa rajoitetaan 
sellaisen viestinnän luottamuksellisuuden 
osalta, johon sisältyy henkilötietojen 
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 erityisen 
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
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Tarkistus 28

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:

Or. en

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

i) ne vastaavat alan uusinta kehitystä 
ja ovat yksityisyyteen mahdollisimman 
vähän puuttuvia;

Or. en

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

ii) asetuksen (EU) 2016/679 
35 artiklan mukainen tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi ja asetuksen (EU) 
2016/679 36 artiklan mukainen 
ennakkokuulemismenettely on toteutettu 
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tämän asetuksen 3 a artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

iii) käsittely perustuu asetuksen (EU) 
2016/679 6 artiklan 1 kohdan d tai e 
alakohtaan;

Or. en

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

iv) käsiteltävät henkilötietoryhmät on 
määritelty selkeästi kunkin 
käsittelytoimen osalta;

Or. en

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

v) luottamuksellisuutta ja 
henkilötietojen suojaa koskevien 
oikeuksien rajoittamisen laajuus on 
määritelty selkeästi;

Or. en
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Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

vi) numeroista riippumattomassa 
henkilöiden välisessä viestintäpalvelussa 
on sisäiset menettelyt väärinkäytösten, 
luvattoman pääsyn tai siirtojen 
estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

vii) valvojan tai valvojien identiteetti ja 
ryhmä on selkeästi eritelty; 

Or. en

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

viii) säilyttämisajat ja sovellettavat 
takeet on selkeästi eritelty;

Or. en
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Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

ix) ihmisen harjoittama valvonta ja 
puuttuminen varmistetaan kaiken 
henkilötietojen käsittelyn osalta, eikä 
”positiivista osumaa” lähetetä 
lainvalvontaviranomaisille tai 
yleishyödyllisille järjestöille ilman 
edeltävää ihmisen suorittamaa arviointia;

Or. en

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

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;

Or. en

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

xi) jollei käynnissä olevalle 
tutkinnalle aiheudu haittaa, jolloin 
tietojen antamista voidaan lykätä siinä 
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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) oikeussuojakeinot numeroista 
riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajan kanssa; sekä
e) mahdollisuus tehdä valitus 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja 
oikeussuojakeinot sekä kyseisten 
viranomaisten nimet;

Or. en
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Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

xii) ammattisalaisuudella suojattuun 
viestintään, kuten lääkäreiden ja heidän 
potilaidensa, toimittajien ja heidän 
lähteidensä tai asianajajien ja heidän 
asiakkaidensa väliseen viestintään, ei 
puututa;

Or. en

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

xiii) mahdollinen henkilötietojen siirto 
kolmansiin maihin tai kansainvälisille 
järjestöille on asetuksen (EU) 2016/679 
V luvun mukainen;

Or. en

Tarkistus 42

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.
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Or. en

Tarkistus 43

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 tällaisen käsittelyn avulla 
saadut tiedot poistetaan välittömästi, jollei 
verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä ole havaittu ja vahvistettu 
sellaiseksi;

Or. en

Tarkistus 44

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 
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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

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tätä asetusta ei sovelleta tekstin 
tai ääniviestinnän seulontaan.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 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 
voidaan säilyttää ainoastaan seuraavia 
tarkoituksia varten ja ainoastaan 
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välttämättömästi tarvittavan ajan, jonka 
jälkeen ne on välittömästi poistettava:

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 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 lainvalvontaviranomaisille 
ja muille asiasta vastaaville viranomaisille 
ilman aiheetonta viivytystä;

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– asianomaisen käyttäjän tilin 
sulkeminen;

– asianomaisen käyttäjän tilin 
sulkeminen tai käyttäjälle tarjotun 
palvelun keskeyttäminen;

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– luotettavasti lapsipornografiaksi 
tunnistettujen tietojen yhteydessä 
yksilöllisen, ei-muutettavissa olevan 

– luotettavasti lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä kuvaavaksi materiaaliksi 
tunnistettuun materiaaliin liittyvien 
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digitaalisen allekirjoituksen luominen 
(tiiviste eli hash-tunniste).

henkilötietojen yhteydessä yksilöllisen, ei-
muutettavissa olevan digitaalisen 
allekirjoituksen luominen (tiiviste eli hash-
tunniste);

Or. en

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 51

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 
viimeistään ... [kolmen kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta] asetuksen (EU) 2016/679 
35 artiklan mukainen tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi ja toteutettava 
36 artiklan mukainen 
ennakkokuulemismenettely viimeistään ... 
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[kolmen kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta]. 

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

Euroopan tietosuojaneuvosto julkaisee 
viimeistään ... [kahden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] ohjeet avustaakseen 
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 53

Ehdotus asetukseksi
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 
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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 54

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
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Tarkistus 55

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 
valvontaviranomaiset.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
3 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 f artikla
Julkinen rekisteri lasten seksuaalista 

hyväksikäyttöä torjuvista yleishyödyllisistä 
järjestöistä

Komissio perustaa viimeistään ... 
[kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] julkisen rekisterin lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvista 
yleishyödyllisistä järjestöistä, joiden 
kanssa numeroista riippumattomien 
henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajat voivat jakaa henkilötietoja 
tämän asetuksen mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
2016/679 V luvun soveltamista. Komissio 
päivittää kyseistä julkista rekisteriä 
avointen ja objektiivisten kriteereiden 
perusteella.

Or. en
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Tarkistus 57

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
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PERUSTELUT

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö loukkaa vakavasti ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Se 
voi siten oikeuttaa viestinnän luottamuksellisuutta ja henkilötietojen suojaa koskevien 
perusoikeuksien rajoittamisen edellyttäen, että tällainen rajoittaminen on välttämätön ja 
oikeasuhteinen toimenpide demokraattisessa yhteiskunnassa ja että siinä kunnioitetaan 
perusoikeuksien ja -vapauksien keskeistä sisältöä.

Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän aineiston (CSAM) havaitsemiseksi, siitä 
raportoimiseksi ja sen poistamiseksi tietyt numeroista riippumattomien henkilöiden välisten 
viestintäpalvelujen tarjoajat seulovat tällä hetkellä vapaaehtoisesti viestintää, kuten viestejä 
(sisältö- ja/tai metatietoja, joissakin tapauksissa historiatietoja). 

Ehdotetulla asetuksella pyritään rajoittamaan oikeutta luottamuksellisuuden suojaan, jotta 
tällainen vapaaehtoistoiminta voisi jatkua 21. joulukuuta 2020 jälkeen, jolloin eurooppalainen 
sähköisen viestinnän säännöstö tulee voimaan. Näin nämä palveluntarjoajat saatettaisiin 
direktiivin 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuoja) soveltamisalan piiriin ja niitä 
velvoitettaisiin pyytämään käyttäjien suostumusta ennen viestinnän seulontaa

Esittelijän ja Euroopan parlamentin työskentelyä tämän asetusehdotuksen parissa ovat 
mutkistaneet suurelta osin aikapaineet, jotka johtuvat siitä, että komissio esitti tämän 
ehdotuksen vasta 10. syyskuuta 2020 (vaikka eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö 
hyväksyttiin jo joulukuussa 2018). Komissio ei myöskään noudattanut sääntelyn parantamista 
koskevan sopimuksen mukaista velvoitettaan liittää tähän ehdotukseen vaikutustenarviointi, 
eikä se halua ottaa kantaa siihen, ovatko nykyiset vapaaehtoiset käytännöt lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän aineiston havaitsemiseksi ja siitä raportoimiseksi 
EU:n lainsäädännön nojalla laillisia. Tätä mietintöluonnosta laadittaessa on näin ollen 
puuttunut ratkaisevia tietoja siitä, missä määrin perusoikeuksiin puuttuminen vaikuttaa 
viestinnän luottamuksellisuuden ja henkilötietojen suojaan. 

Mietintöluonnoksen pääkohdat ovat seuraavat:

a) Yleisiä huomioita

– Päästä päähän -salaus on tärkeä väline, jolla taataan käyttäjien, myös lasten ja uhrien, 
turvallinen ja luottamuksellinen viestintä. – Minkään tässä asetuksessa ei pitäisi tulkita 
kieltävän tai heikentävän päästä päähän -salausta.

– Ehdotettu asetus ei itsessään tarjoa oikeusperustaa palveluntarjoajien suorittamalle 
viestinnän seulonnalle. Sen sijaan siinä säädetään tiettyjen direktiivissä 2002/58/EY 
säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien rajoittamisesta ja säädetään lisätakeista, joita 
palveluntarjoajien on noudatettava, jos ne haluavat vedota tähän asetukseen.

b) Toimenpiteen soveltamisalaa koskevia selvennyksiä

– Tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan videoihin tai kuviin, joita vaihdetaan 
sanomanvälitys- tai sähköpostivalveluissa. Sitä ei pitäisi soveltaa tekstin tai ääniviestinnän 
seulontaan, johon sovelletaan edelleen täysimääräisesti sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivin säännöksiä. 
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– Asetuksen aineellinen soveltamisala olisi sen väliaikaisen luonteen vuoksi rajattava niin 
kutsutun ”lapsipornografian”, sellaisena kuin se on määritelty direktiivissä 2011/93/EU, ja 
”pornografisen esityksen”, sellaisena kuin se on määritelty samassa direktiivissä, 
vakiintuneeseen määritelmään. 

– Teknologian ei tarvitse olla käytössä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, kunhan se 
täyttää kaikki tässä asetuksessa säädetyt edellytykset, jotta lainsäädäntö on tulevaisuuden 
vaatimukset täyttävää.

c) Täydentävät suojakeinot

– Numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajien, jotka 
haluavat vedota tähän asetukseen, on täytettävä tietyt edellytykset. Näihin kuuluvat:

– pakollinen etukäteen tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja pakollinen 
kuulemismenettely ennen teknologian käyttöä, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen 35 ja 
36 artiklassa edellytetään

– asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan d tai e alakohdan käyttäminen 
oikeusperustana

– ihmisen harjoittaman valvonnan varmistaminen ja puuttuminen kaikkeen henkilötietojen 
käsittelyyn, eikä ”myönteisiä tuloksia” lähetetä lainvalvontaviranomaisille tai 
yleishyödylliselle järjestölle ilman edeltävää ihmisen suorittamaa arviointia

– asianmukaiset menettelyt ja muutoksenhakumekanismit ovat käytössä

– ei puuttumista mihinkään salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaan viestintään

– asianmukainen oikeusperusta EU:n ulkopuolelle tehtäville siirroille yleisen tietosuoja-
asetuksen V luvun mukaisesti

– jäsenvaltiot tarjoavat kansallisella tasolla tehokkaat oikeussuojakeinot.

Kaikkien näiden edellytysten on täytyttävä, jotta voidaan varmistaa rajoituksen 
oikeasuhteisuus tämän toiminnan edellyttämiin perusoikeuksiin nähden.

d) Julkinen rekisteri lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvista yleishyödyllisistä 
järjestöistä

Komission olisi perustettava julkinen rekisteri lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvista 
yleishyödyllisistä järjestöistä, joiden kanssa palveluntarjoajat voivat jakaa henkilötietoja.

e) Avoimuuden lisääminen

Palveluntarjoajien olisi julkaistava ensimmäinen kertomus kuuden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen vuosittain.

f) Ehdotetun asetuksen aikarajoitus

Tämän asetuksen soveltamisaika olisi rajattava ulottumaan 31 päivään joulukuuta 2022. Jos 
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tuleva pitkän aikavälin lainsäädäntö hyväksytään ja se tulee voimaan ennen mainittua 
ajankohtaa, kyseisellä lainsäädännöllä olisi kumottava tämä asetus.
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LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ,
JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

- Access Now 
- Australian eSafety Commissioner 
- Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) 
- Canadian Centre for Child Protection 
- cdt - Center for Democracy & Technology 
- eco - Association of the Internet Industry
- EDPS 
- EDRI  
- Facebook 
- Fundamental Rights Agency 
- Improving the digital environment for children (regrouping several child 
protection NGOs across the EU and beyond, including Missing Children 
Europe, Child Focus) 
- INHOPE – the International Association of Internet Hotlines
- International Justice Mission Deutschland e.V./ We Protect 
- Internet Watch Foundation
- Internet Society
- Match Group
- Microsoft 
- Thorn (Ashton Kutcher) 
- UNICEF 
- UN Special Rapporteur on the right to privacy 

- World Childhood Foundation Deutschland


