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12.4.2019 A8-0193/158

Pozměňovací návrh 158
Birgit Sippel
za skupinu S&D

Zpráva A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevence šíření teroristického obsahu online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit správním, donucovacím 
či soudním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda 
dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů k odstranění obsahu, které po 
posouzení příslušnými orgány, vyžadují po 
poskytovatelích hostingových služeb 
odstranit teroristický obsah nebo zamezit 
přístupu k němu. Členské státy by měly mít 
volnost, co se týče výběru příslušného 
orgánu, a tento úkol budou moci uložit 
soudnímu orgánu nebo funkčně 
nezávislému správnímu orgánu. 
S ohledem na rychlost šíření teroristického 
obsahu napříč online službami ukládá toto 
ustanovení poskytovatelům hostingových 
služeb povinnost zajistit, aby byl 
teroristický obsah uvedený v příkazu 
k odstranění obsahu odstraněn nebo přístup 
k němu zamezen bez zbytečného odkladu 
po přijetí příkazu k odstranění 
obsahu. Tam, kde je to možné, by se mělo 
přihlížet k velikosti a ekonomické kapacitě 
poskytovatele hostingových služeb.
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12.4.2019 A8-0193/159

Pozměňovací návrh 159
Birgit Sippel
za skupinu S&D

Zpráva A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevence šíření teroristického obsahu online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Poskytovatelé hostingových služeb 
i členské státy musí zřídit kontaktní místa, 
která umožní rychlé zpracování příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení. Na rozdíl 
od zákonného zástupce slouží kontaktní 
místo k provozním účelům. Kontaktní 
místo poskytovatele hostingových služeb 
může spočívat ve vyhrazeném prostředku, 
který umožní elektronické podání příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení, 
a technických a personálních prostředcích 
umožňujících jejich rychlé zpracování. 
Kontaktní místo poskytovatele 
hostingových služeb se nemusí nacházet 
v Unii a poskytovatel hostingových služeb 
má možnost určit stávající kontaktní místo, 
pokud je takové kontaktní místo schopno 
plnit funkce stanovené tímto nařízením. 
Aby mohl být teroristický obsah odstraněn 
nebo přístup k němu zamezen od jedné 
hodiny od přijetí příkazu k odstranění 
obsahu, musí poskytovatelé hostingových 
služeb zajistit, že kontaktní místo bude 
dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Informace o kontaktním místě by měly 
zahrnovat informace o jazyce, ve kterém se 
lze na kontaktní místo obracet. Za účelem 
umožnění komunikace mezi poskytovateli 
hostingových služeb a příslušnými orgány 
nabádáme poskytovatele hostingových 
služeb, aby umožnili komunikaci v jednom 
z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou 

(33) Poskytovatelé hostingových služeb 
i členské státy musí zřídit kontaktní místa, 
která umožní rychlé zpracování příkazů 
k odstranění obsahu. Na rozdíl od 
zákonného zástupce slouží kontaktní místo 
k provozním účelům. Kontaktní místo 
poskytovatele hostingových služeb může 
spočívat ve vyhrazeném prostředku, který 
umožní elektronické podání příkazů 
k odstranění obsahu, a technických 
a personálních prostředcích umožňujících 
jejich rychlé zpracování. Kontaktní místo 
poskytovatele hostingových služeb se 
nemusí nacházet v Unii a poskytovatel 
hostingových služeb má možnost určit 
stávající kontaktní místo, pokud je takové 
kontaktní místo schopno plnit funkce 
stanovené tímto nařízením. Aby mohl být 
teroristický obsah odstraněn nebo přístup 
k němu zamezen bez zbytečného odkladu 
po přijetí příkazu k odstranění obsahu, 
musí poskytovatelé hostingových služeb 
zajistit, že kontaktní místo bude dostupné 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Informace 
o kontaktním místě by měly zahrnovat 
informace o jazyce, ve kterém se lze na 
kontaktní místo obracet. Za účelem 
umožnění komunikace mezi poskytovateli 
hostingových služeb a příslušnými orgány 
nabádáme poskytovatele hostingových 
služeb, aby umožnili komunikaci v jednom 
z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou 
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dostupné jejich obchodní podmínky. dostupné jejich obchodní podmínky.
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12.4.2019 A8-0193/160

Pozměňovací návrh 160
Birgit Sippel
za skupinu S&D

Zpráva A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevence šíření teroristického obsahu online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé hostingových služeb 
do jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění odstraní teroristický obsah 
nebo k němu znemožní přístup.

2. Poskytovatelé hostingových služeb 
bez zbytečného odkladu po přijetí příkazu 
k odstranění odstraní teroristický obsah 
nebo k němu znemožní přístup.
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12.4.2019 A8-0193/161

Pozměňovací návrh 161
Birgit Sippel
za skupinu S&D

Zpráva A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevence šíření teroristického obsahu online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podle článku 4 nařízení (EU)… 16 musí 
adresát příkazu k odstranění odstranit 
teroristický obsah nebo znemožnit přístup 
k němu, a to do jedné hodiny od přijetí 
příkazu k odstranění od příslušného 
orgánu.

Podle článku 4 nařízení (EU)… 16 musí 
adresát příkazu k odstranění odstranit 
teroristický obsah nebo znemožnit přístup 
k němu, a to bez zbytečného odkladu od 
přijetí příkazu k odstranění od příslušného 
orgánu.

_________________ _________________
16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o prevenci šíření teroristického obsahu 
online (Úř. věst. L …).

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o prevenci šíření teroristického obsahu 
online (Úř. věst. L …).
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12.4.2019 A8-0193/162

Pozměňovací návrh 162
Birgit Sippel
za skupinu S&D

Zpráva A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevence šíření teroristického obsahu online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl B – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B Obsah, který má být odstraněn nebo 
k němuž má být znemožněn přístup do 
jedné hodiny:

B Obsah, který má být odstraněn nebo 
k němuž má být znemožněn přístup bez 
zbytečného odkladu:
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