
AM\1182445HR.docx PE637.737v01-00

HR Ujedinjena u raznolikosti HR

12.4.2019 A8-0193/158

Amandman 158
Birgit Sippel
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Izvješće A8-0193/2019
Daniel Dalton
Suzbijanje širenja terorističkih sadržaja na internetu 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene 
nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj 
ili da mu onemoguće pristup. Države 
članice trebale bi i dalje imati slobodu 
izbora nadležnih tijela, koja im omogućuje 
da za taj zadatak odrede upravna tijela, 
tijela za izvršavanje zakonodavstva ili 
pravosudna tijela. S obzirom na brzinu 
širenja terorističkih sadržaja preko 
internetskih usluga, ovom se odredbom 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju nameće obveza prema kojoj 
moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup u roku od jednog sata od primanja 
naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li 
predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li 
korisnicima u Uniji onemogućiti pristup 
tom sadržaju.

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz naloga za 
uklanjanje kojima se od pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju zahtijeva da, 
nakon procjene nadležnih tijela, uklone 
teroristički sadržaj ili da mu onemoguće 
pristup. Države članice trebale bi i dalje 
imati slobodu izbora nadležnog tijela, koja 
im omogućuje da za taj zadatak odrede 
sudsko tijelo ili funkcionalno neovisno 
upravno tijelo. S obzirom na brzinu širenja 
terorističkih sadržaja preko internetskih 
usluga, ovom se odredbom pružateljima 
usluga smještaja na poslužitelju nameće 
obveza prema kojoj moraju osigurati da se 
nakon primitka naloga za uklanjanje 
teroristički sadržaj identificiran u nalogu za 
uklanjanje ukloni odnosno da se tom 
sadržaju onemogući pristup bez suvišnog 
odgađanja. Kad je to moguće, treba uzeti 
u obzir veličinu i ekonomske kapacitete 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.
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12.4.2019 A8-0193/159

Amandman 159
Birgit Sippel
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Izvješće A8-0193/2019
Daniel Dalton
Suzbijanje širenja terorističkih sadržaja na internetu 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(33) I pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju i države članice trebali bi 
uspostaviti točke za kontakt kako bi se 
olakšalo brzo rješavanje naloga za 
uklanjanje i prijava. Za razliku od pravnog 
zastupnika točka za kontakt služi u 
operativne svrhe. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
trebala bi raspolagati namjenskim 
sredstvom za elektroničko primanje naloga 
za uklanjanje i prijava te tehničkim i 
ljudskim resursima koji omogućuju 
njihovu brzu obradu. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju može 
imenovati postojeću točku za kontakt, pod 
uvjetom da je ta točka za kontakt u 
mogućnosti vršiti funkcije predviđene 
ovom Uredbom. Kako bi teroristički 
sadržaj bio uklonjen odnosno pristup tom 
sadržaju onemogućen u roku od sat 
vremena od primitka naloga za uklanjanje, 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
trebali bi se pobrinuti da je točka za 
kontakt dostupna u svakom trenutku. 
Informacije o točki za kontakt trebale bi 
uključivati informacije o jeziku na kojem 
se može obratiti točki za kontakt. Radi 
olakšavanja komunikacije između 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i 
nadležnih tijela, pružatelje usluga smještaja 

(33) I pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju i države članice trebali bi 
uspostaviti točke za kontakt kako bi se 
olakšalo žurno rješavanje naloga za 
uklanjanje. Za razliku od pravnog 
zastupnika točka za kontakt služi u 
operativne svrhe. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
trebala bi raspolagati namjenskim 
sredstvom za elektroničko primanje naloga 
za uklanjanje te tehničkim i ljudskim 
resursima koji omogućuju njihovu žurnu 
obradu. Točka za kontakt pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju ne mora se 
nalaziti u Uniji, a pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju može imenovati 
postojeću točku za kontakt, pod uvjetom da 
je ta točka za kontakt u mogućnosti vršiti 
funkcije predviđene ovom Uredbom. Kako 
bi teroristički sadržaj bio uklonjen odnosno 
pristup tom sadržaju onemogućen bez 
suvišnog odgađanja nakon primitka 
naloga za uklanjanje, pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju trebali bi se 
pobrinuti da je točka za kontakt dostupna u 
svakom trenutku. Informacije o točki za 
kontakt trebale bi uključivati informacije o 
jeziku na kojem se može obratiti točki za 
kontakt. Radi olakšavanja komunikacije 
između pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju i nadležnih tijela, pružatelje 
usluga smještaja na poslužitelju potiče se 
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na poslužitelju potiče se da omoguće 
komunikaciju na jednom od službenih 
jezika Unije na kojem su dostupni njihovi 
uvjeti.

da omoguće komunikaciju na jednom od 
službenih jezika Unije na kojem su 
dostupni njihovi uvjeti.
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Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su ukloniti teroristički 
sadržaj ili onemogućiti pristup tom 
sadržaju u roku od jednog sata od 
primanja naloga za uklanjanje.

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su nakon primanja 
naloga za uklanjanje ukloniti teroristički 
sadržaj ili onemogućiti pristup tom 
sadržaju bez suvišnog odgađanja.
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Amandman 161
Birgit Sippel
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Izvješće A8-0193/2019
Daniel Dalton
Suzbijanje širenja terorističkih sadržaja na internetu
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na temelju članka 4. Uredbe (EU) ...16 
primatelj naloga za uklanjanje dužan je 
ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti 
pristup tom sadržaju u roku od jednog sata 
od trenutka u kojem je od nadležnog tijela 
primio nalog za uklanjanje.

Na temelju članka 4. Uredbe (EU) ...16 
primatelj naloga za uklanjanje dužan je 
ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti 
pristup tom sadržaju bez suvišnog 
odgađanja nakon što od nadležnog tijela 
primi nalog za uklanjanje.

_________________ _________________
16 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o 
sprečavanju širenja terorističkih sadržaja 
na internetu (SL L ...).

16 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o 
sprečavanju širenja terorističkih sadržaja 
na internetu (SL L ...).
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Prijedlog uredbe
Prilog I. - odjeljak B - naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

B. Sadržaj koji je potrebno ukloniti ili 
kojemu je potrebno onemogućiti pristup u 
roku od jednog sata:

B. Sadržaj koji je potrebno ukloniti ili 
kojemu je potrebno onemogućiti pristup 
bez suvišnog odgađanja:
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