
Millistele teenusepakkujatele määrus kohaldub? 

Määruse eelnõu sisaldab kohustusi vahendajatest infoühiskonna teenuse pakkujatele (edaspidi vahendusteenuse 

pakkuja). Lihtsustatult öeldes on vahendusteenuse pakkuja selline teenuse osutaja, kes ei ole veebis 

nähtava/kättesaadava teabe looja või müüja. Tema lihtsalt edastab1, ajutiselt säilitab vahemälus2 või talletab3 oma 

teenuse kasutajalt saadud andmeid.  

Kõik eelnõus sisalduvad nõuded ei kohaldu ühtviisi kõigile vahendusteenuse pakkujatele. Nõuded erinevad sõltuvalt 

vahendatava teenuse olemusest ja ettevõtte suurusest. 

 

* Veebiplatvormidele kavandavatest kohustustest on vabastatud alla 50 töötaja ja 10 mln EUR aastakäibega mikro- ja 
väikeettevõtted. 

Millised nõuded millistele teenusepakkujatele kohalduvad? 

Eelnõus sisalduvad nõuded on kumulatiivsed - kõige rohkem nõudeid kohaldub kõige suurematele platvormidele.  

VAHENDAJAD VEEBIMAJUTAJAD PLATVORMID VÄGA SUURED PLATVORMID 

Koostöö riiklike ametiasutustega (Art 8-9) 

Kontaktpunkti nimetamine (Art 10) 

Teenusetingimustes sisu modereerimist puudutava teabe esitamine (Art 12) 

Läbipaistvusaruannete esitamine, va mikro- ja väikeettevõtted (Art 13) 

  Teavitusmehhanismi sisse seadmine (Art 14) 

 Teenuse kasutaja teavitamine (Art 15) 

    Kaebuste menetlemine ja vaidluste kohtuväline lahendamine (Art 17-18) 

    Usaldusväärsete teavitajate teavituste prioriseerimine (Art 19) 

    Teenuse ja teavitusmehhanismi väärkasutamise vastased meetmed (Art 20) 

    Ärikasutajatelt teabe küsimine / KYC (Art 22) 

    Reklaamidega seonduvad läbipaistvusnõuded (Art 24) 

  Kriminaalkuritegudest teavitamine (Art 21)  

      Riskide hindamine ja juhtimine (Art 26-27) 

   Järelevalveametniku nimetamine (Art 32) 

   Välise riskiauditi tellimine (Art 28) 

   Soovitussüsteemide läbipaistvuse tagamine ja 

kasutajatele kontrolli andmine (Art 29) 

      Andmete jagamine ametiasutuste ja teadlastega (Art 31) 

      Reklaamidega seonduvad täiendavad läbipaistvusnõuded 

(Art 30) 

 
1 Inglise keeles ‘mere conduit’ - Infoühiskonna teenuse seaduse art 8  
2 Inglise keeles ‘caching’ - nfoühiskonna teenuse seaduse art 9 
3 Inglise keeles ‘hosting’ - Infoühiskonna teenuse seaduse art 10 
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• Vahendusteenuse (intermediary service) pakkujad, nt 

internetiühenduse, domeeninimede registreerimise ja VPN 

teenuse pakkujad, sealhulgas:  

• Veebimajutusteenuse (hosting service) pakkujad, kes 

talletvad teenuse saaja poolt pakutavat teavet, nt 

pilveteenuse ja kodulehe majutusteenuse pakkujad, 

sealhulgas:  

• Veebiplatvormid (online platforms), kes talletavad ja 

teevad talletatava teabe üldsusele kättesaadavaks: nt 

sotsiaalmeedia- ja müügiplatvormid, jagamismajanduse 

platvormid, video-, pildi- ja audiomaterjalide jagamise 

platvormid ja hinnavõrdluslehed, sealhulgas: 

• Väga suured veebiplatvormid (>45 miljonit aktiivset 

kasutajat) 



 


