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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

12.4.2019 A8-0193/158

Pozmeňujúci návrh 158
Birgit Sippel
v mene skupiny S&D

Správa A8-0193/2019
Daniel Dalton
Riešenie problému šírenia teroristického obsahu online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, 
orgánov presadzovania práva alebo 
justičných orgánov, príslušných na 
plnenie tejto úlohy. So zreteľom na 
rýchlosť, akou sa šíri teroristický obsah 
v rámci služieb online, sa týmto 
ustanovením ukladajú poskytovateľom 
hostingových služieb povinnosti 
zabezpečiť, aby bol teroristický obsah 
uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu, do jednej hodiny od 
prijatia tohto príkazu. Je na rozhodnutí 
poskytovateľov hostingových služieb, či 
príslušný obsah odstránia, alebo či 
k nemu znemožnia prístup pre 
používateľov v Únii.

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z príkazov na 
odstránenie, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať aj naďalej voľnosť vo výbere 
príslušného orgánu, čo by im umožňovalo 
poveriť touto úlohou súdny orgán alebo 
funkčne nezávislý správny orgán. 
Vzhľadom na rýchlosť, akou sa šíri 
teroristický obsah v rámci služieb online, 
sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický 
obsah uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu, a to bez zbytočného 
odkladu od prijatia príkazu na 
odstránenie. Ak je to možné, mali by sa 
zohľadniť veľkosť a ekonomické 
možnosti poskytovateľa hostingových 
služieb.
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12.4.2019 A8-0193/159

Pozmeňujúci návrh 159
Birgit Sippel
v mene skupiny S&D

Správa A8-0193/2019
Daniel Dalton
Boj proti šíreniu teroristického obsahu online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Poskytovatelia hostingových 
služieb aj členské štáty by mali zriadiť 
kontaktné miesta, aby sa uľahčilo rýchle 
vybavenie príkazov na odstránenie 
a hlásení. Na rozdiel od právneho zástupcu 
slúži takéto kontaktné miesto na 
prevádzkové účely. Kontaktné miesto 
poskytovateľa hostingových služieb by 
malo pozostávať z akéhokoľvek 
vyhradeného prostriedku, ktorý umožní 
elektronické predkladanie príkazov na 
odstránenie a hlásení, a z technických 
a personálnych prostriedkov, ktoré 
umožnia ich rýchle spracovanie. Kontaktné 
miesto poskytovateľa hostingových služieb 
sa nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ 
hostingových služieb môže určiť existujúce 
kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto 
kontaktné miesto je schopné plniť funkcie 
stanovené v tomto nariadení. S cieľom 
zabezpečiť odstránenie teroristického 
obsahu, resp. znemožnenie prístupu 
k nemu, do jednej hodiny od doručenia 
príkazu na odstránenie by poskytovatelia 
hostingových služieb mali zabezpečiť, aby 
bolo toto kontaktné miesto dosiahnuteľné 
24/7. Informácie o kontaktnom mieste by 
mali zahŕňať informácie o jazyku, 
v ktorom sa je možné na kontaktné miesto 
obrátiť. S cieľom uľahčiť komunikáciu 
medzi poskytovateľmi hostingových 
služieb a príslušnými orgánmi sa 

(33) Poskytovatelia hostingových 
služieb aj členské štáty by mali zriadiť 
kontaktné miesta, aby sa uľahčilo 
urýchlené vybavenie príkazov na 
odstránenie. Na rozdiel od právneho 
zástupcu slúži takéto kontaktné miesto na 
prevádzkové účely. Kontaktné miesto 
poskytovateľa hostingových služieb by 
malo pozostávať z akéhokoľvek 
vyhradeného prostriedku, ktorý umožní 
elektronické predkladanie príkazov na 
odstránenie, a z technických 
a personálnych prostriedkov, ktoré 
umožnia ich urýchlené spracovanie. 
Kontaktné miesto poskytovateľa 
hostingových služieb sa nemusí nachádzať 
v Únii a poskytovateľ hostingových služieb 
môže určiť existujúce kontaktné miesto, 
pod podmienkou, že toto kontaktné miesto 
je schopné plniť funkcie stanovené v tomto 
nariadení. S cieľom zabezpečiť, aby bol 
teroristický obsah odstránený, resp. aby 
bol prístup k nemu znemožnený bez 
zbytočného odkladu od prijatia príkazu na 
odstránenie, by poskytovatelia 
hostingových služieb mali zabezpečiť, aby 
bolo toto kontaktné miesto dosiahnuteľné 
24/7. Informácie o kontaktnom mieste by 
mali zahŕňať informácie o jazyku, 
v ktorom sa je možné na kontaktné miesto 
obrátiť. S cieľom uľahčiť komunikáciu 
medzi poskytovateľmi hostingových 
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poskytovateľom hostingových služieb 
odporúča, aby umožnili komunikáciu 
v niektorom z úradných jazykov Únie, 
v ktorom sú k dispozícii ich podmienky.

služieb a príslušnými orgánmi sa 
poskytovateľom hostingových služieb 
odporúča, aby umožnili komunikáciu 
v niektorom z úradných jazykov Únie, 
v ktorom sú k dispozícii ich podmienky.
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12.4.2019 A8-0193/160

Pozmeňujúci návrh 160
Birgit Sippel
v mene skupiny S&D

Správa A8-0193/2019
Daniel Dalton
Boj proti šíreniu teroristického obsahu online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia hostingových 
služieb odstránia teroristický obsah alebo 
znemožnia prístup k nemu do jednej 
hodiny od prijatia príkazu na odstránenie.

2. Poskytovatelia hostingových 
služieb odstránia teroristický obsah alebo 
znemožnia prístup k nemu bez zbytočného 
odkladu od prijatia príkazu na odstránenie.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/161

Pozmeňujúci návrh 161
Birgit Sippel
v mene skupiny S&D

Správa A8-0193/2019
Daniel Dalton
Boj proti šíreniu teroristického obsahu online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Adresát príkazu na odstránenie musí podľa 
článku 4 nariadenia (EÚ)…16 odstrániť 
teroristický obsah alebo znemožniť prístup 
k nemu do jednej hodiny od prijatia 
príkazu na odstránenie od príslušného 
orgánu.

Adresát príkazu na odstránenie musí podľa 
článku 4 nariadenia (EÚ)…16 odstrániť 
teroristický obsah alebo znemožniť prístup 
k nemu bez zbytočného odkladu od prijatia 
príkazu na odstránenie od príslušného 
orgánu.

_________________ _________________
16 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady o predchádzaní šíreniu 
teroristického obsahu online (Ú. v. EÚ L 
…).

16 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady o predchádzaní šíreniu 
teroristického obsahu online (Ú. v. EÚ L 
…).
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12.4.2019 A8-0193/162

Pozmeňujúci návrh 162
Birgit Sippel
v mene skupiny S&D

Správa A8-0193/2019
Daniel Dalton
Boj proti šíreniu teroristického obsahu online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel B – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

B Obsah, ktorý má byť odstránený 
alebo ku ktorému sa má znemožniť prístup 
do jednej hodiny:

B Obsah, ktorý má byť odstránený 
alebo ku ktorému sa má bez zbytočného 
odkladu znemožniť prístup:
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