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12.4.2019 A8-0193/158

Amendement 158
Birgit Sippel
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0193/2019
Daniel Dalton
Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De procedure en verplichtingen die 
voortvloeien uit wettelijke bevelen waarin 
aanbieders van hostingdiensten na een 
beoordeling door de bevoegde autoriteiten 
wordt gevraagd terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken, moeten worden 
geharmoniseerd. De lidstaten moeten vrij 
blijven in de keuze van de bevoegde 
autoriteiten en kunnen administratieve 
instanties, rechtshandhavingsautoriteiten 
of rechterlijke instanties met deze taak 
belasten. Gezien de snelheid waarmee 
terroristische inhoud via onlinediensten 
wordt verspreid, legt deze bepaling 
aanbieders van hostingdiensten de 
verplichting op te garanderen dat in het 
verwijderingsbevel geïdentificeerde 
terroristische inhoud binnen één uur na 
ontvangst van het verwijderingsbevel 
wordt verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt. Het zijn de 
aanbieders van hostingdiensten die 
besluiten of zij de inhoud in kwestie 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk maken voor gebruikers in de 
Unie.

(13) De procedure en verplichtingen die 
voortvloeien uit verwijderingsbevelen 
waarin aanbieders van hostingdiensten na 
een beoordeling door de bevoegde 
autoriteiten wordt gevraagd terroristische 
inhoud te verwijderen of de toegang 
daartoe onmogelijk te maken, moeten 
worden geharmoniseerd. De lidstaten 
moeten vrij blijven in de keuze van de 
bevoegde autoriteit en kunnen een 
rechterlijke instantie of een functioneel 
onafhankelijke administratieve instantie 
met deze taak belasten. Gezien de snelheid 
waarmee terroristische inhoud via 
onlinediensten wordt verspreid, legt deze 
bepaling aanbieders van hostingdiensten de 
verplichting op te garanderen dat in het 
verwijderingsbevel geïdentificeerde 
terroristische inhoud onverwijld na 
ontvangst van het verwijderingsbevel 
wordt verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt. Waar mogelijk 
moet rekening worden gehouden met de 
grootte en de economische draagkracht 
van de aanbieder van hostingdiensten.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/159

Amendement 159
Birgit Sippel
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0193/2019
Daniel Dalton
Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Zowel de aanbieders van 
hostingdiensten als de lidstaten moeten 
contactpunten aanwijzen om de snelle 
behandeling van verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen te faciliteren. Anders dan 
de wettelijke vertegenwoordiger dient het 
contactpunt operationele doeleinden. Het 
contactpunt van de aanbieder van 
hostingdiensten moet bestaan uit alle 
speciale middelen waarmee 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
elektronisch kunnen worden ingediend en 
uit de technische en persoonlijke middelen 
om die snel te kunnen verwerken. Het 
contactpunt voor de aanbieder van 
hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn 
gevestigd en de aanbieder van 
hostingdiensten is vrij om een bestaand 
contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde 
dat dit contactpunt de functies uit hoofde 
van deze verordening kan uitoefenen. Om 
te garanderen dat terroristische inhoud 
wordt verwijderd of de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt binnen één uur 
na ontvangst van een verwijderingsbevel, 
moeten aanbieders van hostingdiensten 
garanderen dat het contactpunt 24 uur per 
dag en zeven dagen per week bereikbaar is. 
De informatie over het contactpunt moet 
onder meer aangeven in welke taal het 
contactpunt kan worden aangesproken. Om 
de communicatie tussen de aanbieders van 

(33) Zowel de aanbieders van 
hostingdiensten als de lidstaten moeten 
contactpunten aanwijzen om de vlotte 
behandeling van verwijderingsbevelen te 
faciliteren. Anders dan de wettelijke 
vertegenwoordiger dient het contactpunt 
operationele doeleinden. Het contactpunt 
van de aanbieder van hostingdiensten moet 
bestaan uit alle speciale middelen waarmee 
verwijderingsbevelen elektronisch kunnen 
worden ingediend en uit de technische en 
persoonlijke middelen om die vlot te 
kunnen verwerken. Het contactpunt voor 
de aanbieder van hostingdiensten hoeft niet 
in de Unie te zijn gevestigd en de 
aanbieder van hostingdiensten is vrij om 
een bestaand contactpunt aan te wijzen, op 
voorwaarde dat dit contactpunt de functies 
uit hoofde van deze verordening kan 
uitoefenen. Om te garanderen dat 
terroristische inhoud wordt verwijderd of 
de toegang daartoe onmogelijk wordt 
gemaakt onverwijld na ontvangst van een 
verwijderingsbevel, moeten aanbieders van 
hostingdiensten garanderen dat het 
contactpunt 24 uur per dag en zeven dagen 
per week bereikbaar is. De informatie over 
het contactpunt moet onder meer aangeven 
in welke taal het contactpunt kan worden 
aangesproken. Om de communicatie tussen 
de aanbieders van hostingdiensten en de 
bevoegde autoriteiten te faciliteren, worden 
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hostingdiensten en de bevoegde 
autoriteiten te faciliteren, worden 
aanbieders van hostingdiensten 
aangemoedigd om communicatie mogelijk 
te maken in een van de officiële talen van 
de Unie waarin hun voorwaarden 
beschikbaar zijn.

aanbieders van hostingdiensten 
aangemoedigd om communicatie mogelijk 
te maken in een van de officiële talen van 
de Unie waarin hun voorwaarden 
beschikbaar zijn.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/160

Amendement 160
Birgit Sippel
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0193/2019
Daniel Dalton
Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van hostingdiensten 
verwijderen terroristische inhoud of maken 
de toegang daartoe onmogelijk binnen één 
uur na ontvangst van het 
verwijderingsbevel.

2. Aanbieders van hostingdiensten 
verwijderen terroristische inhoud of maken 
de toegang daartoe onmogelijk onverwijld 
na ontvangst van het verwijderingsbevel.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/161

Amendement 161
Birgit Sippel
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0193/2019
Daniel Dalton
Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De geadresseerde van een 
verwijderingsbevel verwijdert op grond 
van artikel 4 van Verordening (EU) ... 1 
terroristische inhoud of maakt de toegang 
daartoe onmogelijk binnen één uur na 
ontvangst van het verwijderingsbevel van 
de bevoegde autoriteit.

De geadresseerde van een 
verwijderingsbevel verwijdert op grond 
van artikel 4 van Verordening (EU) ...  1 
terroristische inhoud of maakt de toegang 
daartoe onmogelijk onverwijld na 
ontvangst van het verwijderingsbevel van 
de bevoegde autoriteit.

_________________ _________________
1 Verordening van het Europees Parlement 
en de Raad ter voorkoming van de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud (PB L …).

1 Verordening van het Europees Parlement 
en de Raad ter voorkoming van de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud (PB L …).

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/162

Amendement 162
Birgit Sippel
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0193/2019
Daniel Dalton
Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel B – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B Te verwijderen inhoud of inhoud 
waartoe de toegang onmogelijk moet 
worden gemaakt binnen één uur:

B Te verwijderen inhoud of inhoud 
waartoe de toegang onverwijld onmogelijk 
moet worden gemaakt:

Or. en


