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L-indirizzar tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online 
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Proposta għal regolament
Premessa 13

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 ta' tneħħija li jitolbu li l-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting jneħħu kontenut 
terroristiku jew jiddiżattivaw l-aċċess 
għalih, wara valutazzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti. L-Istati Membri jenħtieġ li 
jibqgħu ħielsa fir-rigward tal-għażla tal-
awtoritajiet kompetenti li tippermettilhom 
jaħtru awtorità ġudizzjarja jew awtorità 
amministrattiva funzjonalment 
indipendenti għal dak il-kompitu. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, jew 
li l-aċċess għalih jiġi diżattivat mingħajr 
dewmien bla bżonn meta jirċievu l-ordni 
ta' tneħħija. Fejn ikun possibbli, 
għandhom jitqiesu d-daqs u l-kapaċità 
ekonomika tal-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting.
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Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Iż-żewġ fornituri ta' servizzi ta' 
hosting u l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punti ta' kuntatt biex 
jiffaċilitaw it-trattament rapidu ta' ordnijiet 
ta' tneħħija u ta' riferimenti. B'kuntrast 
mar-rappreżentant legali, il-punt ta' kuntatt 
iservi għal skopijiet operattivi. Il-punt ta' 
kuntatt tal-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
għandu jikkonsisti minn kwalunkwe mezz 
iddedikat li jippermetti s-sottomissjoni 
elettronika ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' 
riferiment u ta' mezzi tekniċi u personali li 
jippermettu l-ipproċessar rapidu tagħhom. 
Il-punt ta' kuntatt għall-fornitur tas-servizzi 
ta' hosting ma għandux għalfejn ikun 
jinstab fl-Unjoni u l-fornitur tas-servizz ta' 
hosting huwa liberu biex jinnomina punt ta' 
kuntatt eżistenti, dment li dan il-punt ta' 
kuntatt ikun jista' jissodisfa l-funzjonijiet 
previsti f'dan ir-Regolament. Bil-ħsieb li 
jiġi żgurat li jitneħħa l-kontenut 
terroristiku jew li l-aċċess għalih ikun 
diżattivat fi żmien siegħa minn meta tasal 
l-ordni ta' tneħħija, il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting għandhom jiżguraw li l-punt ta' 
kuntatt ikun aċċessibbli 24/7. L-
informazzjoni fuq il-punt ta' kuntatt 
għandha tinkludi informazzjoni dwar il-
lingwa li biha jista' jiġi indirizzat il-punt ta' 
kuntatt. Sabiex tiġi ffaċilitata l-
komunikazzjoni bejn il-fornituri tas-
servizzi ta' hosting u l-awtoritajiet 

(33) Jenħtieġ li kemm il-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting kif ukoll l-Istati 
Membri jistabbilixxu punti ta' kuntatt biex 
jiffaċilitaw it-trattament bla dewmien ta' 
ordnijiet ta' tneħħija. B'kuntrast mar-
rappreżentant legali, il-punt ta' kuntatt 
iservi għal skopijiet operazzjonali. 
Jenħtieġ li l-punt ta' kuntatt tal-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting jikkonsisti minn 
kwalunkwe mezz iddedikat li jippermetti s-
sottomissjoni elettronika ta' ordnijiet ta' 
tneħħija u ta' mezzi tekniċi u personali li 
jippermettu li dawn jiġu pproċessati bla 
dewmien. Il-punt ta' kuntatt għall-fornitur 
ta' servizzi ta' hosting mhux bilfors irid 
ikun jinstab fl-Unjoni u l-fornitur tas-
servizz ta' hosting huwa liberu biex 
jinnomina punt ta' kuntatt eżistenti, dment 
li dan il-punt ta' kuntatt ikun jista' 
jissodisfa l-funzjonijiet previsti f'dan ir-
Regolament. Bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-
kontenut terroristiku jitneħħa jew li l-
aċċess għalih jiġi diżattivat mingħajr 
dewmien bla bżonn meta tasal l-ordni ta' 
tneħħija, jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting jiżguraw li l-punt ta' kuntatt 
ikun aċċessibbli 24/7. Jenħtieġ li l-
informazzjoni fuq il-punt ta' kuntatt 
tinkludi informazzjoni dwar il-lingwa li 
biha jista' jiġi indirizzat il-punt ta' kuntatt. 
Sabiex jiffaċilitaw il-komunikazzjoni bejn 
il-fornituri ta' servizzi ta' hosting u l-
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kompetenti, il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting huma mħeġġa jippermettu l-
komunikazzjoni f'waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Unjoni li fiha huma disponibbli 
t-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom.

awtoritajiet kompetenti, il-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting huma mħeġġa 
jippermettu l-komunikazzjoni b'waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni li biha huma 
disponibbli t-termini u l-kundizzjonijiet 
tagħhom.
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku jew 
jiddiżattivaw l-aċċess għalih mingħajr 
dewmien bla bżonn meta jirċievu l-ordni 
ta' tneħħija.
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Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 
...16, id-destinatarju tal-ordni ta' tneħħija 
għandu jneħħi l-kontenut terroristiku, jew 
jingħalaq l-aċċess għalih, fi żmien siegħa 
minn mindu jkun irċieva l-ordni ta' 
tneħħija mill-awtorità kompetenti.

Skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 
...16, id-destinatarju tal-ordni ta' tneħħija 
għandu jneħħi l-kontenut terroristiku, jew 
jiddiżattiva l-aċċess għalih, mingħajr 
dewmien bla bżonn meta jirċievi l-ordni ta' 
tneħħija mill-awtorità kompetenti.

_________________ _________________
16 Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tad-
disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
online (ĠU L ...)

16 Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tad-
disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
online (ĠU L ...)
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Proposta għal regolament
Anness I – Taqsima B – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B Il-kontenut li għandu jitneħħa jew li 
l-aċċess għalih għandu jingħalaq fi żmien 
siegħa:

B Il-kontenut li għandu jitneħħa jew li 
l-aċċess għalih għandu jiġi diżattivat 
mingħajr dewmien bla bżonn:
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