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12.4.2019 A8-0193/158

Ændringsforslag 158
Birgit Sippel
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0193/2019
Daniel Dalton
Bekæmpelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) De procedurer og forpligtelser i 
retssystemer, der kræver, at 
hostingtjenesteydere fjerner terrorindhold 
eller deaktiverer adgangen hertil, efter at de 
kompetente myndigheder har foretaget en 
vurdering, bør harmoniseres. 
Medlemsstaterne skal frit kunne vælge de 
kompetente myndigheder og således 
udpege de administrative, 
retshåndhævende eller retlige 
myndigheder, de ønsker skal varetage 
opgaven. Eftersom terrorindhold hastigt 
udbredes via onlinetjenester, pålægges 
hostingtjenesteyderne med denne 
bestemmelse at sikre, at det terrorindhold, 
der er identificeret i påbuddet om fjernelse, 
fjernes eller deaktiveres inden for en time 
efter modtagelse af påbuddet. Det er op til 
hostingtjenesteyderne at beslutte, hvorvidt 
indholdet skal fjernes, eller adgangen til 
det skal deaktiveres for brugere i 
Unionen.

(13) De procedurer og forpligtelser, der 
følger af påbud om fjernelse, der kræver, 
at hostingtjenesteydere fjerner 
terrorindhold eller deaktiverer adgangen 
hertil, efter at de kompetente myndigheder 
har foretaget en vurdering, bør 
harmoniseres. Medlemsstaterne skal frit 
kunne vælge den kompetente myndighed 
og således udpege en retlig myndighed 
eller en funktionelt uafhængig 
administrativ myndighed, de ønsker skal 
varetage opgaven. Eftersom terrorindhold 
hastigt udbredes via onlinetjenester, 
pålægges hostingtjenesteyderne med denne 
bestemmelse at sikre, at det terrorindhold, 
der er identificeret i påbuddet om fjernelse, 
fjernes eller deaktiveres uden unødig 
forsinkelse efter modtagelse af 
påbuddet. Hvor det er muligt, bør 
hostingtjenesteyderens størrelse og 
økonomiske kapacitet tages i betragtning.

Or. en
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Ændringsforslag 159
Birgit Sippel
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0193/2019
Daniel Dalton
Bekæmpelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Både hostingtjenesteyderne og 
medlemsstaterne bør oprette 
kontaktpunkter for at fremme en hurtig 
håndtering af påbud om fjernelse og 
indberetninger. Modsat den retlige 
repræsentant tjener kontaktpunkterne et 
operationelt formål. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør 
bestå af særlige midler, der muliggør 
elektronisk fremsendelse af påbud om 
fjernelse og indberetninger, og af tekniske 
og menneskelige ressourcer, der muliggør 
hurtig behandling heraf. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal 
ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, 
og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et 
eksisterende kontaktpunkt under 
forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i 
stand til at udføre de i denne forordning 
fastsatte funktioner. Med henblik på at 
sikre, at terrorindhold fjernes eller 
adgangen hertil deaktiveres inden for en 
time efter modtagelsen af påbuddet om 
fjernelse, bør hostingtjenesteyderne sikre, 
at deres kontaktpunkter er tilgængelige 
døgnet rundt. Oplysningerne om 
kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om 
det sprog, som kontaktpunktet kan 
kontaktes på. For at lette kommunikationen 
mellem hostingtjenesteyderne og de 
kompetente myndigheder opfordres 
hostingtjenesteyderne til at muliggøre 

(33) Både hostingtjenesteyderne og 
medlemsstaterne bør oprette 
kontaktpunkter for at fremme en hurtig og 
effektiv håndtering af påbud om fjernelse. 
Modsat den retlige repræsentant tjener 
kontaktpunkterne et operationelt formål. 
Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør 
bestå af særlige midler, der muliggør 
elektronisk fremsendelse af påbud om 
fjernelse, og af tekniske og menneskelige 
ressourcer, der muliggør hurtig og effektiv 
behandling heraf. Hostingtjenesteyderens 
kontaktpunkt skal ikke nødvendigvis 
befinde sig i Unionen, og 
hostingtjenesteyderen kan frit vælge et 
eksisterende kontaktpunkt under 
forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i 
stand til at udføre de i denne forordning 
fastsatte funktioner. Med henblik på at 
sikre, at terrorindhold fjernes eller 
adgangen hertil deaktiveres uden unødig 
forsinkelse efter modtagelsen af påbuddet 
om fjernelse, bør hostingtjenesteyderne 
sikre, at deres kontaktpunkter er 
tilgængelige døgnet rundt. Oplysningerne 
om kontaktpunktet bør omfatte oplysninger 
om det sprog, som kontaktpunktet kan 
kontaktes på. For at lette kommunikationen 
mellem hostingtjenesteyderne og de 
kompetente myndigheder opfordres 
hostingtjenesteyderne til at muliggøre 
kommunikation på et af Unionens officielle 
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kommunikation på et af Unionens officielle 
sprog, på hvilket deres vilkår og 
betingelser foreligger.

sprog, på hvilket deres vilkår og 
betingelser foreligger.
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Betænkning A8-0193/2019
Daniel Dalton
Bekæmpelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hostingtjenesteyderen skal fjerne 
det terrorrelaterede indhold eller deaktivere 
adgangen hertil inden for en time efter at 
have modtaget påbuddet om fjernelse.

2. Hostingtjenesteyderen skal fjerne 
det terrorrelaterede indhold eller deaktivere 
adgangen hertil uden unødig forsinkelse 
efter at have modtaget påbuddet om 
fjernelse.

Or. en
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Ændringsforslag 161
Birgit Sippel
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0193/2019
Daniel Dalton
Bekæmpelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ifølge artikel 4 i forordning (EU) ...16 skal 
modtageren af påbuddet om fjernelse fjerne 
terrorindholdet eller deaktivere adgangen 
hertil inden for en time efter at have 
modtaget påbuddet om fjernelse fra den 
kompetente myndighed.

Ifølge artikel 4 i forordning (EU) ...16 skal 
modtageren af påbuddet om fjernelse fjerne 
terrorindholdet eller deaktivere adgangen 
hertil uden unødig forsinkelse efter at 
have modtaget påbuddet om fjernelse fra 
den kompetente myndighed.

_________________ _________________
16 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om forebyggelse af udbredelsen 
af terrorrelateret onlineindhold (EUT L ...).

16 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om forebyggelse af udbredelsen 
af terrorrelateret onlineindhold (EUT L ...).

Or. en
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Ændringsforslag 162
Birgit Sippel
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0193/2019
Daniel Dalton
Bekæmpelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit B – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B Indhold, som skal fjernes eller 
deaktiveres inden for en time:

B Indhold, som skal fjernes eller 
deaktiveres uden unødig forsinkelse:

Or. en


