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Euroopa Komisjoni poolt algatatud avalik 
konsultatsioon meetmete kohta, mille abil 
senisest veelgi tulemuslikumalt võidelda 
ebaseadusliku veebisisu vastu 
 
 
30. aprillil 2018 algatas Euroopa Komisjon avaliku konsultatsiooni, mis käsitleb meetmeid, mille abil 
võiks senisest veelgi tulemuslikumalt võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu. Ebaseadusliku 
veebisisu kättesaadavus ja levitamine on ELis senini oluline avaliku poliitika ja julgeolekuprobleem, 
eelkõige seoses terroristliku sisu ning ka ebaseadusliku vihakõne, laste seksuaalset kuritarvitamist 
kujutava materjali või ebaseaduslike kaubandustavade levitamisega ja intellektuaalomandiõiguse 
rikkumisega ning keelatud narkootiliste ainete, võltsingute või muu keelatud kauba müügiga.  

Teatud liiki ebaseadusliku infosisu osas, nagu näiteks lasteporno ja terrorismile õhutav sisu, on 
erinevates EL-i õigusaktis kehtestatud erireeglid. Üldreeglina võivad aga veebiteenuste pakkujad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/31/EÜ alusel teatavatel tingimustel olla veebisisu eest 
vastutusest vabastatud, kuid neil lasub kohustus tegutseda kiirelt, et seadusevastane teave 
eemaldada või sellele juurdepääs tõkestada kohe, kui nad sellest teada saavad. Selle kohustuse 
täitmise toetuseks on näiteks sõlmitud suurimate veebiteenuste pakkujatega vabatahtlik Internetis 
leviva vihakõne vastase võitluse tegevusjuhend ning komisjon võttis 28. septembril 2017 vastu teatise, 
milles esitati juhtnööre selle kohta, millised on veebiteenuse pakkujate ülesanded ebaseadusliku 
veebisisu. 1. märtsil 2018 võttis komisjon vastu soovituse meetmete kohta, millega tulemuslikult 
võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu.  

Konsultatsiooni eesmärk on koguda teavet erinevate sihtrühmade tavade, vastajate kogemuste ning 
organisatsioonide strateegiate ja nende tulemuste kohta ebaseadusliku veebisisu vastu võitlemisel. 
Teises osas uuritakse, millised on vastajate arvamused ja eelistused seoses ebaseadusliku veebisisu 
vastast võitlust käsitlevate võimalike poliitikastrateegiatega. Komisjon on avaldanud esialgse 
mõjuhinnangu ja korraldab 2018. aasta lõpuks uurimuse selle kohta, milliste võimalike lisameetmetega 
muuta ebaseadusliku veebisisu vastu võitlemist tulemuslikumaks. Muu hulgas on kaalutlusel 
siduvate, sektoripõhiste või horisontaalsete õigusaktide kehtestamine.  

Eesti annab oma panuse selle konsultatsiooni ja kutsub üles kõiki sidusgruppe esitama oma 
seisukohad otse Euroopa Komisjoni veebilehel: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-
consultation-measures-further-improve-effectiveness-fight-against-illegal-content-online_et. Avalik 
konsultatsioon on avatud kuni 25. juunini 2018.  

 
 
 
 
 
 

    

Meie  06.06.2018   nr  7-1/4036 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-illegal-content-online-towards-enhanced-responsibility-online-platforms
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online
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