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12.4.2019 A8-0193/158

Predlog spremembe 158
Birgit Sippel
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0193/2019
Daniel Dalton
Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri izbiri 
pristojnih organov in bi jim bilo treba 
omogočiti, da za to nalogo imenujejo 
upravne organe, organe za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj ali pravosodne organe. Glede na 
hitrost, s katero se teroristične vsebine 
razširjajo prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje v eni uri od prejema odredbe 
o odstranitvi. Ponudniki storitev 
gostovanja odločijo, ali bodo zadevno 
vsebino odstranili ali onemogočili dostop 
do nje za uporabnike v Uniji.

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
odredb o odstranitvi, ki od ponudnikov 
storitev gostovanja zahtevajo, da na 
podlagi ocene pristojnih organov odstranijo 
teroristično vsebino ali onemogočijo 
dostop do nje, bi bilo treba uskladiti. 
Države članice bi morale imeti proste roke 
pri izbiri pristojnega organa in bi jim bilo 
treba omogočiti, da za to nalogo imenujejo 
pravosodni organ ali funkcionalno 
neodvisen upravni organ. Glede na hitrost, 
s katero se teroristične vsebine razširjajo 
prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje brez nepotrebnega odlašanja 
po prejemu odredbe o odstranitvi. Kadar je 
to mogoče, bi bilo treba upoštevati velikost 
in gospodarsko zmogljivost ponudnika 
storitev gostovanja.
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12.4.2019 A8-0193/159

Predlog spremembe 159
Birgit Sippel
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0193/2019
Daniel Dalton
Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Ponudniki storitev gostovanja in 
države članice bi morali vzpostaviti 
kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro 
obravnavanje odredb o odstranitvi in 
obvestil. Kontaktna točka v nasprotju s 
pravnim zastopnikom služi operativnim 
namenom. Kontaktno točko ponudnika 
storitev gostovanja bi morala sestavljati 
namenska sredstva, ki omogočajo 
elektronsko predložitev odredb o 
odstranitvi in obvestil, ter tehnična sredstva 
in osebje, ki omogočajo njihovo hitro 
obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna točka 
ponudnika storitev gostovanja fizično 
nahaja v Uniji, in ponudnik storitev 
gostovanja lahko v ta namen imenuje 
katero koli obstoječo kontaktno točko, pod 
pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, 
določene v tej uredbi. Da se zagotovi 
odstranitev teroristične vsebine ali 
onemogoči dostop do nje v eni uri od 
prejema odredbe o odstranitvi, bi morali 
ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, 
da je kontaktna točka dosegljiva 24 ur na 
dan sedem dni v tednu. Informacije o 
kontaktni točki bi morale vključevati 
informacije o jeziku, v katerem se lahko 
naslovi. Za lažjo komunikacijo med 
ponudniki storitev gostovanja in 
pristojnimi organi se ponudnike storitev 
gostovanja spodbuja, da omogočajo 
komunikacijo v enem od uradnih jezikov 

(33) Ponudniki storitev gostovanja in 
države članice bi morali vzpostaviti 
kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro 
obravnavanje odredb o odstranitvi. 
Kontaktna točka v nasprotju s pravnim 
zastopnikom služi operativnim namenom. 
Kontaktno točko ponudnika storitev 
gostovanja bi morala sestavljati namenska 
sredstva, ki omogočajo elektronsko 
predložitev odredb o odstranitvi, ter 
tehnična sredstva in osebje, ki omogočajo 
njihovo hitro obdelavo. Ni nujno, da se 
kontaktna točka ponudnika storitev 
gostovanja fizično nahaja v Uniji, in 
ponudnik storitev gostovanja lahko v ta 
namen imenuje katero koli obstoječo 
kontaktno točko, pod pogojem, da lahko ta 
izpolnjuje naloge, določene v tej uredbi. 
Da se zagotovi odstranitev teroristične 
vsebine ali onemogoči dostop do nje brez 
nepotrebnega odlašanja po prejemu 
odredbe o odstranitvi, bi morali ponudniki 
storitev gostovanja zagotoviti, da je 
kontaktna točka dosegljiva 24 ur na dan 
sedem dni v tednu. Informacije o kontaktni 
točki bi morale vključevati informacije o 
jeziku, v katerem se lahko naslovi. Za lažjo 
komunikacijo med ponudniki storitev 
gostovanja in pristojnimi organi se 
ponudnike storitev gostovanja spodbuja, da 
omogočajo komunikacijo v enem od 
uradnih jezikov Unije, v katerem so na 
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Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji 
uporabe.

voljo njihovi pogoji uporabe.
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12.4.2019 A8-0193/160

Predlog spremembe 160
Birgit Sippel
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0193/2019
Daniel Dalton
Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki storitev gostovanja 
odstranijo teroristično vsebino ali 
onemogočijo dostop do nje v eni uri od 
prejema odredbe o odstranitvi.

2. Ponudniki storitev gostovanja 
odstranijo teroristično vsebino ali 
onemogočijo dostop do nje brez 
nepotrebnega odlašanja po prejemu 
odredbe o odstranitvi.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/161

Predlog spremembe 161
Birgit Sippel
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0193/2019
Daniel Dalton
Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 4 Uredbe (EU) ...16 
naslovnik odredbe o odstranitvi odstrani 
teroristično vsebino ali onemogoči dostop 
do nje v eni uri od prejema odredbe o 
odstranitvi, ki jo je izdal pristojni organ.

V skladu s členom 4 Uredbe (EU) ...16 
naslovnik odredbe o odstranitvi odstrani 
teroristično vsebino ali onemogoči dostop 
do nje brez nepotrebnega odlašanja po 
prejemu odredbe o odstranitvi, ki jo je 
izdal pristojni organ.

_________________ _________________
16 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
o preprečevanju razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin (UL L ...).

16 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
o preprečevanju razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin (UL L ...).

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/162

Predlog spremembe 162
Birgit Sippel
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0193/2019
Daniel Dalton
Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek B – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B Vsebina, ki jo je treba odstraniti ali 
onemogočiti dostop do nje v eni uri

B Vsebina, ki jo je treba odstraniti ali 
onemogočiti dostop do nje brez 
nepotrebnega odlašanja

Or. en


