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Proposta għal regolament
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għandhom jiġu armonizzati l-
proċedura u l-obbligi li jirriżultaw minn 
ordnijiet legali li jitolbu li l-fornituri tas-
servizzi ta' hosting jneħħu kontenut 
terroristiku jew jiddiżattivaw l-aċċess 
għalih, wara valutazzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti. L-Istati Membri għandhom 
jibqgħu ħielsa fir-rigward tal-għażla tal-
awtoritajiet kompetenti li tippermettilhom 
jaħtru awtoritajiet amministrattivi, tal-
infurzar tal-liġi jew ġudizzjarji ma' dik il-
ħidma. Minħabba l-veloċità li biha jiġi 
mxerred il-kontenut terroristiku bejn is-
servizzi online, din id-dispożizzjoni 
timponi obbligi fuq dawk li jipprovdu 
servizz ta' hosting biex jiżguraw li l-
kontenut terroristiku identifikat fl-ordni ta' 
tneħħija, jitneħħa jew li l-aċċess għalih 
ikun diżattivat fi żmien siegħa minn meta 
tiġi riċevuta l-ordni ta' tneħħija. Hu f'idejn 
il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu 
l-kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-
Unjoni.

(13) Jenħtieġ li jiġu armonizzati l-
proċedura u l-obbligi li jirriżultaw minn 
ordnijiet legali li jitolbu li l-fornituri tas-
servizzi ta' hosting jneħħu kontenut 
terroristiku jew jiddiżattivaw l-aċċess 
għalih, wara valutazzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jibqgħu ħielsa fir-rigward tal-għażla tal-
awtoritajiet kompetenti li tippermettilhom 
jaħtru awtoritajiet amministrattivi, tal-
infurzar tal-liġi jew ġudizzjarji għal dak il-
kompitu. Minħabba l-veloċità li biha l-
kontenut terroristiku jiġi disseminat fis-
servizzi online, din id-dispożizzjoni 
timponi obbligi fuq il-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting biex jiżguraw li l-kontenut 
terroristiku identifikat fl-ordni ta' tneħħija 
jitneħħa, jew li l-aċċess għalih jiġi 
diżattivat, mill-aktar fis possibbli, u jekk 
dan ikun possibbli, skont id-daqs u l-
kapaċità ekonomika tal-fornitur ta' 
servizz ta' hosting, fi żmien siegħa minn 
meta tiġi riċevuta l-ordni ta' tneħħija. Hu 
f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting li 
jiddeċiedu dwar jekk ineħħux il-kontenut 
inkwistjoni jew jiddiżattivawx l-aċċess 
għall-kontenut għall-utenti fl-Unjoni.

Or. en

(Torbot mal-emenda għall-Artikolu 4(2). Għandha titqies adottata jekk l-emenda għall-
Artikolu 4(2) tiġi adottata, jew għandhom jiġu vvotati flimkien en bloc.)
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2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku 
jew jiddiżattivaw l-aċċess tiegħu fi żmien 
siegħa minn meta tiġi riċevuta l-ordni ta' 
tneħħija.

2. Jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting ineħħu kontenut terroristiku jew 
jiddiżattivaw l-aċċess għalih mill-aktar fis 
possibbli wara li jirċievu l-ordni ta' 
tneħħija.

Or. en


