
PA\1172153SL.docx PE632.087v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2014-2019

Odbor za kulturo in izobraževanje

2018/0331(COD)

16.1.2019

OSNUTEK MNENJA

Odbora za kulturo in izobraževanje

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja 
terorističnih spletnih vsebin
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Pripravljavka mnenja: Julie Ward



PE632.087v01-00 2/37 PA\1172153SL.docx

SL

PA_Legam



PA\1172153SL.docx 3/37 PE632.087v01-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je 12. septembra 2018 objavila predlog o boju proti razširjanju terorističnih spletnih 
vsebin z vzpostavitvijo jasnega in usklajenega pravnega okvira za preprečevanje zlorabe 
storitev gostovanja.

Pripravljavka mnenja se je seznanila s tem predlogom, katerega namen je pojasniti pravno 
odgovornost ponudnikov storitev gostovanja, ki morajo sprejeti vse ustrezne, razumne in 
sorazmerne ukrepe, potrebne za zagotavljanje varnosti svojih storitev ter za hitro in 
učinkovito odkrivanje in odstranjevanje terorističnih spletnih vsebin. 

Pripravljavka mnenja je zaskrbljena zaradi številnih vidikov pristopa Komisije, zlasti glede 
spoštovanja temeljnih pravic, kot so svoboda izražanja in dostop do informacij ter medijski 
pluralizem. Predlog v sedanji obliki vzbuja tudi več pravnih pomislekov v zvezi z obstoječimi 
predpisi, zlasti glede svoje skladnosti z Direktivo 2000/31/ES1 in Direktivo 2018/1808/EU2. 

Po mnenju pripravljavke mnenja je ključno, da predlagana uredba ne ogroža ali odstopa od 
temeljnih pravic in obstoječega pravnega okvira EU.  Da bi te pomisleke odpravili, 
pripravljavka mnenja predlaga več sprememb, katerih cilj je pravno pojasniti nekatera 
pomembna vprašanja.

Glavne točke osnutka mnenja:

(i) Opredelitev pojmov (člen 2)

– Ponudniki storitev gostovanja

Predlagana opredelitev ponudnikov storitev gostovanja je preširoka in pravno nejasna ter 
lahko nenamerno zajame veliko število ponudnikov, ki ne bi smeli spadati na področje 
uporabe te uredbe. Pripravljavka mnenja predlaga, da se opredelitev omeji na izključno tiste 
ponudnike storitev gostovanja, ki svojim uporabnikom omogočajo, da dajo vsebino na voljo 
splošni javnosti.

– Teroristična vsebina

                                               
1 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju), 
UL L 178, 17.7.2000, str. 1–16.

2 Direktiva (EU) 2018/1808 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Direktive 
2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih 
medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) glede na spreminjajoče se tržne razmere, UL 
L 303, 28.11.2018, str. 69–92.
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Prav tako je treba dodatno pojasniti opredelitev pojma teroristične vsebine. Pripravljavka 
mnenja predlaga, da se predlagana opredelitev uskladi z Direktivo 2017/541/EU in da se 
izrecno izključi vse gradivo, ki se uporablja za izobraževalne, novinarske ali raziskovalne 
namene. 

(ii) Odredbe o odstranitvi (člen 4)

– Pristojni organi

Odstavek 1 določa, da je pristojni organ pooblaščen, da izda odločitev, s katero od ponudnika 
storitev gostovanja zahteva, da odstrani teroristično vsebino ali onemogoči dostop do nje. 
Pripravljavka mnenja meni, da so lahko le sodni organi, ki imajo dovolj strokovnega znanja 
za izdajo veljavne odredbe o odstranitvi, pooblaščeni za sprejemanje takšnih odločitev. 

– Rok za izpolnitev odredbe o odstranitvi

Odstavek 2 določa, da ponudniki storitev gostovanja odstranijo teroristično vsebino ali 
onemogočijo dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi. Čeprav bi morali 
ponudniki čim prej ukrepati in odstraniti teroristično vsebino ali onemogočiti dostop do nje, 
se zdi ena ura prekratek rok za izpolnitev odredbe o odstranitvi.  Ponudniki, zlasti mala in 
srednja podjetja, nimajo ustreznih virov, da bi to storili v tem časovnem okviru.  Tako kratek 
rok skupaj s strogimi kaznimi, ki se v primeru neizpolnjevanja naložijo ponudnikom v skladu 
s členom 18, tudi pomeni, da stranke, ki jih odredba o odstranitvi zadeva, v praksi nimajo 
pravice ali možnosti izpodbijati te odredbe. To bi lahko povzročilo zlorabe, hkrati pa 
nezadostno ščitilo temeljne pravice. Prav tako je treba opozoriti, da lahko nekatere vsebine z 
gibljivimi slikami ali zvočnimi datotekami trajajo dlje kot eno uro.

Za izpolnitev odredbe o odstranitvi je torej treba zagotoviti dovolj časa. Izraz „v eni uri“ je 
treba nadomestiti z „brez nepotrebnega odlašanja“, kar bi ponudnikom omogočilo, da odredbe 
o odstranitvi obravnavajo na uravnotežen in ustrezen način. 

– Izjeme 

Odstavka 7 in 8 zajemata možne izjeme za ponudnike, če odredbe o odstranitvi ne izpolnijo 
zaradi višje sile ali ker je to dejansko nemogoče, zaradi očitnih napak ali nezadostnih 
informacij. Vendar pripravljavka mnenja meni, da so te izjeme preveč omejene, zato predlaga, 
da se dodajo izjeme na podlagi tehničnih ali operativnih razlogov. 

(iii) Proaktivni ukrepi (člen 6)

Člen 6 določa, da ponudniki storitev gostovanja po potrebi sprejmejo proaktivne ukrepe za 
zaščito svojih storitev pred razširjanjem terorističnih spletnih vsebin. Prav tako zahteva, da 
predložijo poročilo o posebnih proaktivnih ukrepih, ki so jih sprejeli za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, ki so bile že odstranjene ali do katerih je bil dostop 
onemogočen.

Po mnenju pripravljavke mnenja je ta člen izjemno sporen, saj bi ponudnikom storitev 
gostovanja naložil splošno obveznost nadzora, kar je v nasprotju s členom 15 Direktive 
2000/31/ES.
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Čeprav se je Komisija tej težavi poskusila izogniti s pravnim pojasnilom v uvodni izjavi 19, ki 
določa, da posebni proaktivni ukrepi načeloma ne bi smeli privesti do uvedbe splošne 
obveznosti nadzora, to vsekakor ni dovolj trdno zagotovilo, da splošna obveznost nadzora ne 
bo uvedena. Nasprotno, Komisija navaja, da se lahko glede na „velika tveganja, povezana z 
razširjanjem terorističnih vsebin“, državam omogoči, da „izjemoma odstopajo od tega načela 
v okviru EU“. To bi povzročilo pomemben zasuk v obstoječem pravnem pristopu glede 
obveznosti spletnih storitev gostovanja in njihove ureditve odgovornosti ter močno vplivalo 
na temeljne pravice.

Poleg tega člen 6 povzroča nekatere težave v zvezi z Direktivo 2018/1808/EU.  Ponudniki 
platform za izmenjavo videov, ki spadajo na področje uporabe predlagane uredbe, bi morali 
sprejeti proaktivne ukrepe. Člen 28b(1) Direktive določa, da ponudniki platform za izmenjavo 
videov „sprejmejo ustrezne ukrepe za varstvo splošne javnosti pred programi [...], ki 
vsebujejo vsebine, katerih razširjanje pomeni dejanje, ki je kaznivo dejanje po pravu Unije, in 
sicer javno ščuvanje k storitvi terorističnega kaznivega dejanja, kakor je določeno v členu 5 
Direktive (EU) 2017/541“. Prav tako jasno navaja, da „ti ukrepi nikakor ne smejo voditi do 
ukrepov predhodnega nadzora ali do filtriranja vsebine pri nalaganju na platformo, ki niso 
skladni s členom 15 Direktive 2000/31/ES“. Proaktivni ukrepi se torej zdijo nezdružljivi s 
prepovedjo predhodnega nadzora in filtriranja vsebine pri nalaganju, vzpostavljeno v direktivi 
o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Zato pripravljavka mnenja predlaga, da se člen 6 črta zaradi pravnih nasprotij med predlagano 
uredbo ter Direktivo 2000/31/ES in Direktivo 2018/1808/EU.

(iv) Kazni

Člen 18 določa vrsto kazni, ki se uporabljajo za kršitve obveznosti s strani ponudnikov 
storitev gostovanja v skladu s to uredbo. Predvidene so visoke denarne kazni v primeru 
sistematičnega neizpolnjevanja obveznosti ponudnikov storitev gostovanja, da izpolnijo 
odredbo o odstranitvi. Pripravljavka mnenja meni, da bi morale države članice na nacionalni 
ravni določiti sorazmerne in izvedljive kazni. Prav tako bi morale odločiti, ali bodo 
ponudnikom naložile denarne kazni. Pripravljavka mnenja zato predlaga odpravo denarnih 
kazni, ki jih je predlagala Komisija, da se prepreči preobremenitev manjših ponudnikov, ki bi 
zaradi takšnih denarnih sankcij propadli, ter ustvarjanje razmer, v katerih bi podjetja 
prekomerno blokirala ali odstranjevala vsebine, da bi se zaščitila pred morebitnimi finančnimi 
kaznimi.

Poleg teh glavnih točk pripravljavka mnenja predlaga vrsto sprememb, katerih cilj je pravno 
pojasniti različna vprašanja v zvezi s spoštovanjem temeljnih pravic, mehanizmi pravnega 
varstva in pravico do pritožbe. 

Nazadnje želi pripravljavka mnenja ponovno poudariti nekatera temeljna načela, ki so ključna 
za preprečevanje radikalizacije, ki vodi v terorizem in nasilni ekstremizem, in močno 
presegajo vse ukrepe, ki bi jih lahko Unija sprejela za preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin. Ni mogoče dovolj poudariti pomena medijske in digitalne pismenosti vseh 
državljanov vseh starosti. Zato bi morala Unija v okviru glavnih ukrepov za preprečevanje 
radikalizacije zagotoviti skladnost svoje politike in si prizadevati za spodbujanje tesnejšega 
sodelovanja s civilno družbo in ponudniki spletnih storitev za reševanje spletnih izzivov. 
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Okrepiti je treba prizadevanja za spodbujanje mladih, da kritično razmišljajo o ekstremističnih 
sporočilih. Izjemno pomembne so tudi dobre prakse in raziskave v zvezi z vključitvijo 
medijske pismenosti v formalno izobraževanje in usposabljanje, pa tudi v neformalno in 
priložnostno učenje.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Uporaba te uredbe ne bi smela 
vplivati na uporabo člena 14 
Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli 
ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z 
vsemi proaktivnimi ukrepi, sami po sebi
ne bi smeli biti podlaga za to, da ponudnik 
storitev izgubi pravico do izjeme od 
odgovornosti iz navedene določbe. Ta 
uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih 
organov in sodišč, da ugotovijo 
odgovornost ponudnikov storitev 
gostovanja v posebnih primerih, v katerih 
niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 
Direktive 2000/31/ES za izjemo od 
odgovornosti.

(5) Ta uredba bi se morala uporabljati 
brez poseganja v člen 14 
Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli 
ukrepi, ki jih ponudniki storitev gostovanja 
sprejmejo v skladu s to uredbo, ne bi smeli 
vplivati na pravico do izjeme od 
odgovornosti, ki jim je bila odobrena. Ta 
uredba ne bi smela vplivati na pooblastila 
nacionalnih organov in sodišč, da 
ugotovijo odgovornost ponudnikov storitev 
gostovanja v posebnih primerih, v katerih 
niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 
Direktive 2000/31/ES za izjemo od 
odgovornosti.

__________________ __________________

8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1).

8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba pravno skladnost obstoječega pravnega okvira EU.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta uredba prispeva k zaščiti javne 
varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in 
zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev 
varstva zadevnih temeljnih pravic. To 
vključuje pravici do spoštovanja zasebnega 
življenja in varstva osebnih podatkov, 
pravico do učinkovitega sodnega varstva, 
pravico do svobode izražanja, vključno s 
svobodo prejemanja in širjenja informacij, 
svobodo gospodarske pobude in načelo 
nediskriminacije. Pristojni organi in 
ponudniki storitev gostovanja bi morali 
sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni 
in sorazmerni v demokratični družbi, pri 
tem pa upoštevati poseben pomen svobode 
izražanja in obveščanja, ki je eden od
bistvenih temeljev pluralistične in 
demokratične družbe ter ena od vrednot, na 
katerih temelji Unija. Ob upoštevanju 
osrednje vloge ponudnikov storitev 
gostovanja pri omogočanju javne 
razprave ter širjenja in prejemanja 
dejstev, mnenj in zamisli v skladu z 
zakonom bi morali biti ukrepi, ki 
pomenijo poseganje v svobodo izražanja 
in obveščanja, strogo ciljno usmerjeni; 
služiti bi namreč morali preprečevanju 
razširjanja terorističnih vsebin, ne da bi 
vplivali na pravico do zakonitega 
prejemanja in širjenja informacij.

(7) Ta uredba prispeva k zaščiti javne 
varnosti ter obenem zagotavlja varstvo
zadevnih temeljnih pravic. To vključuje 
pravici do spoštovanja zasebnega življenja 
in varstva osebnih podatkov, pravico do 
učinkovitega sodnega varstva, pravico do 
svobode izražanja, vključno s svobodo 
prejemanja in širjenja informacij, svobodo 
gospodarske pobude in načelo 
nediskriminacije. Pristojni sodni organi in 
ponudniki storitev gostovanja bi morali 
sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni 
in sorazmerni v demokratični družbi, ob 
ustreznem upoštevanju svobode izražanja,
pravice do izmenjave informacij ter 
medijskega pluralizma, ki so del bistvenih 
temeljev pluralistične in demokratične 
družbe ter vrednot, na katerih temelji 
Unija.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da je treba to uredbo izvajati ob doslednem spoštovanju temeljnih pravic. 
Ta uredba ne sme v nobenem primeru ogroziti ali spodkopati spoštovanja svobode izražanja 
in obveščanja ter medijskega pluralizma.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pravica do učinkovitega pravnega 
sredstva je določena v členu 19 PEU in 
členu 47 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali 
pravna oseba ima pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva pred pristojnim 
nacionalnim sodiščem zoper kateri koli 
ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki 
lahko negativno vpliva na pravice te osebe. 
Ta pravica vključuje zlasti možnost, da 
lahko ponudniki storitev gostovanja in 
ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo 
odredbe o odstranitvi pred sodiščem države 
članice, katere organi so izdali odredbo o 
odstranitvi.

(8) Pravica do učinkovitega pravnega 
sredstva je določena v členu 19 PEU in 
členu 47 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali 
pravna oseba ima pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva pred pristojnim 
nacionalnim sodiščem zoper kateri koli 
ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki 
lahko negativno vpliva na pravice te osebe. 
Ta pravica vključuje zlasti možnost, da 
lahko ponudniki storitev gostovanja in 
ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo 
odredbe o odstranitvi pred sodiščem države 
članice, katere organi so izdali odredbo o 
odstranitvi, ter možnost, da ponudniki 
storitev gostovanja izpodbijajo morebitne 
odločbe o kaznih pred sodiščem države 
članice, v kateri imajo sedež ali pravnega 
zastopnika.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki 
temelji na opredelitvi terorističnih kaznivih 
dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 
Evropskega parlamenta in Sveta9. Glede na 
to, da je treba obravnavati najbolj 

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni sodni organi 
za preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin, ki 
temelji na opredelitvi terorističnih kaznivih 
dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 
Evropskega parlamenta in Sveta9 in bi 
morala vključevati besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Vsebina, ki se 
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škodljivo teroristično propagando na 
spletu, bi morala opredelitev zajemati 
gradivo in informacije, s katerimi se 
spodbuja ali zagovarja storitev 
terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanje k njim ali napeljuje k storitvi 
terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni 
organi in ponudniki storitev gostovanja bi 
morali pri ocenjevanju, ali vsebina 
prestavlja teroristično vsebino v smislu te 
uredbe, upoštevati dejavnike, kot so 
narava in ubeseditev izjav, okoliščine, v 
katerih so bile izjave dane, in možnost, da 
privedejo do škodljivih posledic za varnost 
in zaščito oseb. Pomemben dejavnik pri tej 
oceni je dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali 
da je bilo gradivo razširjeno v njenem 
imenu. Vsebino, ki se razširja za 
izobraževalne, novinarske ali raziskovalne 
namene, bi bilo treba ustrezno zaščititi.
Prav tako se ne bi smelo šteti kot 
teroristična vsebina izražanje radikalnih, 
polemičnih ali kontroverznih stališč v javni 
razpravi o občutljivih političnih vprašanjih.

razširja za izobraževalne, novinarske ali 
raziskovalne namene, pa se ne bi smela 
šteti kot teroristična vsebina, zato bi jo 
bilo treba izključiti iz področja uporabe te 
uredbe. Prav tako se ne bi smelo šteti kot 
teroristična vsebina izražanje radikalnih, 
polemičnih ali kontroverznih stališč v javni 
razpravi o občutljivih političnih vprašanjih.

__________________ __________________

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga je pojasniti področje uporabe te uredbe in pomen izraza „teroristična vsebina“ 
za namene te uredbe. V opredelitvi je treba izrecno izključiti gradivo, ki se uporablja za 
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izobraževalne, novinarske ali raziskovalne namene, ter izražanje kontroverznih mnenj ali 
stališč, ki prispevajo k demokratični razpravi v pluralistični družbi. Pri izvajanju te uredbe je 
treba zagotoviti svobodo izražanja.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj 
tehnična, samodejna in pasivna. Takšni 
ponudniki storitev informacijske družbe so 
na primer platforme družbenih medijev, 
storitve pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, če omogočajo 
dostop do informacij tretjim osebam, in 
spletna mesta, na katerih lahko 
uporabniki podajajo komentarje ali 
objavljajo ocene. Uredba bi se morala 
uporabljati tudi za ponudnike storitev 
gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki 
ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik 
delež ponudnikov storitev gostovanja, 
katerih storitve so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sedež v tretjih 
državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da 
vsa podjetja, ki delujejo na enotnem 
digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, 
ne glede na državo, v kateri imajo sedež. 
Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja 
storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati le za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
tega gradiva na voljo splošni javnosti, kar 
pomeni, da ponudniki vsebin ne določijo 
vnaprej obsega morebitnih uporabnikov 
vsebin. Takšni ponudniki so na primer 
platforme za izmenjavo videov, platforme 
družbenih medijev, storitve pretakanja, 
storitve za izmenjavo slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku ter storitve 
shranjevanja, razen ponudnikov storitev 
gostovanja v oblaku za podjetja, če 
omogočajo dostop do gradiva splošni 
javnosti. Za namene te uredbe bi torej 
morale biti s področja uporabe izključene 
storitve izključnega prenosa podatkov in 
druge elektronske komunikacijske storitve 
v smislu Evropskega zakonika o 
elektronskih komunikacijah, ponudniki 
shranjevanja v predpomnilniku, druge 
storitve, ki se zagotavljajo na drugih 
ravneh internetne infrastrukture, kot so 
registri in registratorji, sistem domenskih 
imen (DNS), povezane storitve, kot so 
plačilne storitve, storitve zaščite pred 
porazdeljeno zavrnitvijo storitve (DDoS), 
medosebne komunikacijske storitve, ki 
omogočajo neposredno medosebno in 
interaktivno izmenjavo informacij med 
omejenim številom oseb, pri čemer osebe, 
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ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

ki začnejo ali sodelujejo v komunikaciji, 
določijo prejemnika ali prejemnike.
Uredba bi se morala uporabljati tudi za 
ponudnike storitev gostovanja s sedežem 
zunaj Unije, ki ponujajo storitve v Uniji, 
saj ima velik delež ponudnikov storitev 
gostovanja, katerih storitve so 
izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež 
v tretjih državah. S tem bi se moralo 
zagotoviti, da vsa podjetja, ki delujejo na 
enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste 
zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo 
sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev 
ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, kateri ponudniki storitev gostovanja so zajeti v opredelitvi. Zajemati bi 
morala le ponudnike storitev, ki shranjujejo gradivo, do katerega ima dostop splošna javnost.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ponudniki storitev gostovanja bi 
morali za preprečevanje razširjanja 
terorističnih vsebin prek svojih storitev 
upoštevati nekatere dolžnosti skrbnega 
ravnanja. Te dolžnosti skrbnega ravnanja 
ne bi smele pomeniti splošne obveznosti 
nadzora. Dolžnosti skrbnega ravnanja bi 
morale vključevati, da pri uporabi te 
uredbe ponudniki storitev gostovanja glede 

(12) Brez poseganja v člen 15 Direktive 
2000/31/ES bi morali ponudniki storitev 
gostovanja za odvračanje od razširjanja 
terorističnih vsebin prek svojih storitev 
upoštevati nekatere dolžnosti skrbnega 
ravnanja. Dolžnosti skrbnega ravnanja bi 
morale vključevati, da pri uporabi te 
uredbe ponudniki storitev gostovanja glede 
vsebin, ki jih hranijo in dajejo na voljo 
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vsebin, ki jih hranijo, ravnajo skrbno, 
sorazmerno in nediskriminatorno, zlasti pri 
izvajanju lastnih pogojev, da bi se 
preprečila odstranitev vsebin, ki niso 
teroristične. Odstranitev ali onemogočenje
dostopa se morata izvesti ob spoštovanju 
svobode izražanja in obveščanja.

splošni javnosti, ravnajo skrbno, 
sorazmerno in nediskriminatorno, zlasti pri 
izvajanju lastnih pogojev, da bi se 
preprečila odstranitev vsebin, ki niso 
teroristične vsebine. Pri odstranitvi in 
onemogočanju dostopa je treba ustrezno 
upoštevati svobodo izražanja in 
obveščanja.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba pravno skladnost predlagane uredbe z Direktivo 2000/31/ES.

Predlog spremembe 7

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) Pristojni sodni organi držav članic 
bi morali oceniti, ali je vsebina 
teroristična vsebina, in izdati pravno 
odredbo, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahteva, da odstranijo to
vsebino ali onemogočijo dostop do nje. 
Glede na hitrost, s katero se teroristične 
vsebine razširjajo prek spletnih storitev, bi 
morali ponudniki storitev gostovanja 
zagotoviti, 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. Ponudniki storitev 
gostovanja odločijo, ali bodo zadevno 
vsebino odstranili ali onemogočili dostop 
do nje za uporabnike v Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Pristojni organ bi moral odredbo o 
odstranitvi posredovati neposredno 
naslovniku in kontaktni točki z 
elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni 
zapis na tak način, da ponudniku storitev 
omogočijo ugotavljanje pristnosti, vključno 
s točnostjo datuma in časa pošiljanja in 
prejema odredbe, kot so varna elektronska 
pošta in platforme ali drugi varni načini, 
vključno s tistimi, ki jih da na voljo 
ponudnik storitev, v skladu s pravili o 
varstvu osebnih podatkov. Ta zahteva se 
lahko izpolni zlasti z uporabo kvalificiranih 
storitev elektronske priporočene dostave iz 
Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta12.

(14) Pristojni sodni organi bi morali
odredbo o odstranitvi posredovati 
neposredno naslovniku in kontaktni točki z 
elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni 
zapis na tak način, da ponudniku storitev 
omogočijo ugotavljanje pristnosti, vključno 
s točnostjo datuma in časa pošiljanja in 
prejema odredbe, kot so varna elektronska 
pošta in platforme ali drugi varni načini, 
vključno s tistimi, ki jih da na voljo 
ponudnik storitev, v skladu s pravili o 
varstvu osebnih podatkov. Ta zahteva se 
lahko izpolni zlasti z uporabo kvalificiranih 
storitev elektronske priporočene dostave iz 
Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta12.

__________________ __________________

12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Glede na obseg in hitrost, ki sta 
potrebna za učinkovito prepoznavanje in 
odstranjevanje terorističnih vsebin, so 
sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z 
uporabo avtomatiziranih sredstev v 

črtano
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nekaterih primerih, bistven element boja 
proti terorističnim spletnim vsebinam. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali za 
zmanjšanje dostopnosti terorističnih 
vsebin v okviru svojih storitev oceniti, ali 
je primerno sprejeti proaktivne ukrepe 
glede na tveganja in raven izpostavljenosti 
terorističnim vsebinam ter učinke na 
pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v 
javnem interesu. Zato bi morali ponudniki 
storitev gostovanja določiti, katere 
ustrezne, učinkovite in sorazmerne 
proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta 
zahteva ne bi smela pomeniti splošne 
obveznosti nadzora. V okviru te ocene je 
odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, 
naslovljenih na ponudnika storitev 
gostovanja, kazalnik nizke ravni 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pri uvajanju proaktivnih ukrepov 
bi morali ponudniki storitev gostovanja 
zagotoviti, da se ohrani pravica 
uporabnikov do svobode izražanja in 
obveščanja, vključno s svobodo 
prejemanja in širjenja informacij. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev, 
vključno z zakonodajo o varstvu osebnih 
podatkov, ravnati s potrebno skrbnostjo in 
uvesti zaščitne ukrepe, vključno zlasti s 
človeškim nadzorom in preverjanjem, 
kadar je to primerno, da se preprečijo 
kakršne koli nenamerne in zmotne 
odločitve, ki bi privedle do odstranitve 
vsebin, ki niso teroristične. To je zlasti 
pomembno, če ponudniki storitev 
gostovanja uporabljajo avtomatizirana 

črtano
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sredstva za odkrivanje terorističnih 
vsebin. Vsako odločitev o uporabi 
avtomatiziranih sredstev, ne glede na to, 
ali jo sprejme ponudnik storitev 
gostovanja sam ali na podlagi zahteve 
pristojnega organa, bi bilo treba oceniti 
glede na zanesljivost osnovne tehnologije 
in njen učinek na temeljne pravice.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo 
ustrezne ukrepe za preprečitev zlorabe 
njihovih storitev, bi morali pristojni 
organi od ponudnikov storitev gostovanja, 
ki so prejeli odredbo o odstranitvi, ki je 
postala dokončna, zahtevati, da poročajo 
o sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi 
lahko vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, 
ki so bile odstranjene ali je bil dostop do 
njih onemogočen na podlagi prejetih 
odredb o odstranitvi ali obvestil, s 
preverjanjem z javnimi ali zasebnimi 
orodji, ki vsebujejo znane teroristične 
vsebine. Ponudniki storitev lahko prav 
tako uporabljajo zanesljiva tehnična 
orodja za prepoznavanje novih 
terorističnih vsebin, bodisi orodja, ki so 
dostopna na trgu, bodisi tista, ki jih je 
razvil ponudnik storitev gostovanja. 
Ponudnik storitev bi moral poročati o 
posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je 
uvedel, da bi lahko pristojni organ 
presodil, ali so ukrepi učinkoviti in 
sorazmerni ter ali ima ponudnik storitev 
gostovanja potrebne zmogljivosti za 
človeški nadzor in preverjanje, če se 

črtano
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uporabljajo avtomatizirana sredstva. 
Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju 
učinkovitosti in sorazmernosti ukrepov 
upoštevati ustrezne parametre, vključno s 
številom odredb o odstranitvi in obvestil, 
izdanih ponudniku, njegovo gospodarsko 
zmogljivost ter vpliv njegovih storitev na 
razširjanje terorističnih vsebin (na primer 
ob upoštevanju števila uporabnikov v 
Uniji).

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Pristojni organ bi moral po zahtevi 
začeti dialog s ponudnikom storitev 
gostovanja o potrebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi 
bi moral pristojni organ sprejeti ustrezne, 
učinkovite in sorazmerne proaktivne 
ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede 
na tveganje ne zadoščajo. Odločitev o 
uvedbi takih posebnih proaktivnih 
ukrepov načeloma ne bi smela privesti do 
uvedbe splošne obveznosti nadzora, kot je 
določena v členu 15(1) Direktive 
2000/31/ES. Glede na posebno resna 
tveganja, povezana z razširjanjem 
terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki 
jih sprejmejo pristojni organi na podlagi 
te uredbe, odstopale od pristopa iz člena 
15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z 
nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi 
ukrepi, katerih sprejetje je potrebno 
zaradi prevladujočih razlogov javne 
varnosti. Pristojni organ bi moral pred 
sprejetjem takšne odločitve zagotoviti 
pravično ravnovesje med cilji javnega 
interesa in zadevnimi temeljnimi 
pravicami, zlasti svobodo izražanja in 
obveščanja ter svobodo gospodarske 

črtano
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pobude, ter podati ustrezno utemeljitev.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Pritožbeni postopki so potreben 
zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo 
vsebine, zaščitene na podlagi svobode 
izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev 
gostovanja bi zato morali vzpostaviti 
uporabniku prijazne pritožbene mehanizme 
in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo 
hitro in popolnoma pregledno v odnosu do 
ponudnika vsebin. Zahteva, da mora 
ponudnik storitev gostovanja ponovno 
objaviti vsebino, če je bila zmotno 
odstranjena, ne vpliva na možnost, da 
ponudniki storitev gostovanja uveljavijo 
svoje pogoje iz drugih razlogov.

(25) Pritožbeni postopki so potreben 
zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo 
vsebine, zaščitene na podlagi svobode 
izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev 
gostovanja bi zato morali vzpostaviti 
učinkovite in uporabniku prijazne 
mehanizme za pritožbe in druga pravna 
sredstva ter zagotoviti, da se pritožbe 
obravnavajo hitro in popolnoma pregledno 
v odnosu do ponudnika vsebin. Zahteva, da 
mora ponudnik storitev gostovanja 
ponovno objaviti vsebino, če je bila 
zmotno odstranjena, ne vpliva na možnost, 
da ponudniki storitev gostovanja uveljavijo 
svoje pogoje iz drugih razlogov. Države 
članice bi morale tudi zagotoviti, da lahko 
ponudniki storitev gostovanja in 
ponudniki vsebin učinkovito uveljavljajo 
svojo pravico do sodnega varstva. Poleg 
tega bi morali ponudniki vsebin, katerih 
vsebina je bila odstranjena na podlagi 
odredbe o odstranitvi, imeti pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva v skladu s 
členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah. Na 
nacionalni ravni bi bilo treba vzpostaviti 
učinkovite pritožbene mehanizme, da se 
vsem osebam, ki prejmejo odredbo o 
odstranitvi, ki jo izda pristojni sodni 
organ, zagotovi pravica do pritožbe pri 
sodnem organu. Postopek pritožbe ne 
posega v delitev pristojnosti znotraj 
nacionalnih pravosodnih sistemov.

Or. en
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Učinkovito pravno varstvo v skladu 
s členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah 
zahteva, da morajo imeti osebe možnost, 
da preverijo razloge, zaradi katerih je bila 
odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je 
bil onemogočen dostop do nje. V ta namen 
bi moral dati ponudnik storitev gostovanja 
ponudniku vsebin na voljo smiselne 
informacije, ki mu omogočajo, da 
izpodbija odločitev. Vendar za to ni nujno 
potrebno uradno obvestilo, namenjeno 
ponudniku vsebin. Odvisno od okoliščin 
lahko ponudniki storitev gostovanja 
vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, 
nadomestijo s sporočilom, da je bila 
vsebina odstranjena ali dostop do nje 
onemogočen v skladu s to uredbo. 
Dodatne informacije o razlogih in 
možnostih, ki jih ima ponudnik vsebin za 
izpodbijanje odločitve, bi bilo treba 
zagotoviti na zahtevo. Če pristojni organi 
odločijo, da je zaradi javne varnosti, tudi v 
okviru preiskave, neprimerno ali 
neproduktivno neposredno obvestiti 
ponudnika vsebin o odstranitvi ali o 
onemogočenju dostopa do vsebine, bi 
morali o tem obvestiti ponudnika storitev 
gostovanja.

(26) Učinkovito pravno varstvo v skladu 
s členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah v 
splošnem zahteva, da morajo imeti osebe 
možnost, da preverijo razloge, zaradi 
katerih je bila odstranjena vsebina, ki so jo 
naložili, ali je bil onemogočen dostop do 
nje. V ta namen bi moral dati ponudnik 
storitev gostovanja ponudniku vsebin na 
voljo smiselne informacije, ki mu 
omogočajo, da izpodbija odločitev. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali, 
kadar je to mogoče, ponudnike vsebin 
prek vseh razpoložljivih sredstev obvestiti 
o vsaki vsebini, ki so jo ponudniki storitev 
gostovanja odstranili. Če pa pristojni 
sodni organi odločijo, da je zaradi javne 
varnosti, tudi v okviru preiskave, 
neprimerno ali neproduktivno neposredno 
obvestiti ponudnika vsebin o odstranitvi ali 
o onemogočenju dostopa do vsebine, bi 
morali o tem obvestiti ponudnika storitev 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
denarne kazni, je treba ustrezno 
upoštevati finančna sredstva ponudnika. 
Države članice zagotovijo, da kazni ne 
spodbujajo odstranjevanja vsebin, ki niso 
teroristične.

(38) Države članice bi morale določiti
kazni, da se zagotovi, da ponudniki storitev 
gostovanja učinkovito izvajajo svoje 
obveznosti v skladu s to uredbo. Države 
članice bi morale sprejeti pravila o teh
kaznih, ki bi morale biti sorazmerne in 
izvedljive ter upoštevati obseg in naravo 
zadevnega ponudnika storitev gostovanja.
Pri odločanju o tem, ali bi bilo treba 
naložiti denarne kazni, morajo države 
članice ustrezno upoštevati finančna 
sredstva zadevnega ponudnika. Stroge 
kazni se določijo v primeru, ko ponudnik 
storitev gostovanja sistematično ne 
odstranjuje terorističnih vsebin ali ne 
onemogoča dostopa do njih. Nespoštovanje 
roka v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti, vendar pa se ne spodbuja 
arbitrarno odstranjevanje vsebin, ki niso 
teroristične. Za zagotovitev pravne 
varnosti bi bilo treba v uredbi določiti, v 
kolikšnem obsegu se lahko kaznuje 
neizpolnjevanje zadevnih obveznosti.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale določiti kazni na nacionalni ravni za ponudnike storitev gostovanja, 
ki ne izpolnijo odredbe o odstranitvi. Te kazni bi morale biti izvedljive in sorazmerne ter bi 
morale upoštevati velikost zadevnega ponudnika. Manjše ponudnike storitev gostovanja lahko 
močno prizadenejo velike denarne kazni, ki jih lahko preobremenijo in ogrozijo njihov obstoj.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa enotna pravila za 
preprečevanje zlorabe storitev gostovanja 
za razširjanje terorističnih spletnih vsebin. 
Določa zlasti:

1. Ta uredba brez poseganja v 
obveznost spoštovanja temeljnih pravic in 
temeljnih pravnih načel, zapisanih v 
členu 6 PEU, določa enotna pravila za 
preprečevanje zlorabe storitev gostovanja 
za razširjanje terorističnih spletnih vsebin. 
Določa zlasti:

Or. en

Obrazložitev

Na tem mestu je nujno opozoriti, da je treba predlagano uredbo in njeno področje uporabe 
izvajati ob strogem spoštovanju temeljnih pravic, zlasti svobode izražanja in obveščanja ter 
medijskega pluralizma. Predlagana uredba ne sme pod nobenim pogojem spodkopati teh 
pravic, prevladati nad njimi ali jih ogroziti.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti 
države članice za prepoznavanje 
terorističnih vsebin, omogočanje njihove 
hitre odstranitve s strani ponudnikov 
storitev gostovanja ter olajšanje 
sodelovanja s pristojnimi organi v drugih 
državah članicah, ponudniki storitev 
gostovanja in po potrebi ustreznimi organi 
Unije.

(b) sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti 
države članice za prepoznavanje 
terorističnih vsebin, omogočanje njihove 
hitre odstranitve s strani ponudnikov 
storitev gostovanja ter olajšanje 
sodelovanja z ustreznimi pristojnimi 
sodnimi organi v drugih državah članicah, 
ponudniki storitev gostovanja in po potrebi 
ustreznimi organi Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi ponudnik 
vsebin in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam;

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
gradiva, ki ga zagotovi ponudnik vsebin in 
na njegovo zahtevo, ter dajanje shranjenih 
informacij na voljo splošni javnosti;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev ponudnikov storitev gostovanja, ki jo je predlagala Komisija, je preširoka. Treba 
jo je pojasniti in omejiti na „dajanje shranjenih informacij na voljo splošni javnosti“. 
Razširjanje vsebin omejenemu številu uporabnikov ali v zasebnih okoliščinah bi bilo treba 
izključiti iz področja uporabe.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „teroristična kazniva dejanja“ 
pomenijo kazniva dejanja, kot so 
opredeljena v členu 3(1) Direktive (EU) 
2017/541;

(4) „teroristično kaznivo dejanje“ 
pomeni eno od naklepnih dejanj iz člena
3(1) Direktive (EU) 2017/541;

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „teroristična vsebina“ pomeni eno (5) „teroristična vsebina“ pomeni 



PE632.087v01-00 22/37 PA\1172153SL.docx

SL

ali več naslednjih informacij: katero koli gradivo, ki se ne uporablja za 
izobraževalne, novinarske ali raziskovalne 
namene in lahko prispeva k izvršitvi 
naklepnih dejanj, ki so določena kot 
kazniva dejanja v nacionalnem pravu v 
skladu s členom 3(1)(a) do (i) Direktive 
2017/741/EU, ter zajema:

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) napeljevanje k storitvi terorističnih 
kaznivih dejanj in njihovo zagovarjanje, 
tudi s poveličevanjem, s čimer se povzroči 
nevarnost storitve takih dejanj;

(a) napeljevanje k storitvi terorističnih 
kaznivih dejanj in njihovo zagovarjanje, s 
čimer se povzroči nevarnost storitve takih 
dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanje prispevanja k 
terorističnim kaznivim dejanjem;

(b) spodbujanje oseb ali skupine oseb, 
da prispevajo k storitvi terorističnih 
kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) promoviranje dejavnosti 
teroristične skupine, zlasti s spodbujanjem
udeležbe v teroristični skupini ali podpore 
teroristični skupini v smislu člena 2(3) 
Direktive (EU) 2017/541;

(c) promoviranje dejavnosti 
teroristične skupine, zlasti s spodbujanjem 
oseb ali skupine oseb, da sodelujejo pri 
kaznivih dejavnostih teroristične skupine
v smislu člena 2(3) Direktive (EU) 
2017/541, ali da jih podpirajo;

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „razširjanje terorističnih vsebin“ 
pomeni omogočanje dostopa do 
terorističnih vsebin tretjim osebam prek 
storitev ponudnikov storitev gostovanja;

(6) „razširjanje terorističnih vsebin“ 
pomeni omogočanje dostopa do 
terorističnih vsebin splošni javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „glavni sedež“ pomeni glavno 
upravo ali registrirani sedež, kjer se 
izvajajo glavne finančne naloge in 
operativni nadzor.

(9) „glavni sedež“ pomeni glavno 
upravo ali registrirani sedež, kjer se 
izvajajo glavne finančne naloge in 
operativni nadzor v Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki storitev gostovanja v 
skladu s to uredbo sprejmejo ustrezne, 
razumne in sorazmerne ukrepe za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
vsebin in zaščito uporabnikov pred 
terorističnimi vsebinami. Pri tem postopajo 
skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno 
ter ob ustreznem upoštevanju temeljnih 
pravic uporabnikov, upoštevajo pa tudi 
temeljni pomen svobode izražanja in 
obveščanja v odprti in demokratični 
družbi.

1. Ponudniki storitev gostovanja v 
skladu s to uredbo sprejmejo ustrezne, 
razumne in sorazmerne ukrepe za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
vsebin in zaščito uporabnikov pred 
terorističnimi vsebinami. Pri tem postopajo 
skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno 
ter ob ustreznem spoštovanju temeljnih 
pravic uporabnikov, zlasti svobode 
izražanja in obveščanja.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki storitev gostovanja v 
svoje pogoje vključijo določbe za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
vsebin in jih uporabljajo.

2. Brez poseganja v člena 14 in 15 
Direktive 2000/31/ES ponudniki storitev 
gostovanja v svoje pogoje vključijo
navedbo, da ne shranjujejo terorističnih 
vsebin, in sprejmejo ustrezne ukrepe za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
vsebin.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ponudniki platform za izmenjavo 
videov, ki izpolnjujejo merila iz 
opredelitve ponudnikov storitev 
gostovanja v členu 1(1), sprejmejo 
ustrezne ukrepe za preprečevanje 
razširjanja terorističnih vsebin v skladu z 
odstavkom 1 in odstavkom 3(c) člena 28b 
Direktive 2018/1808/EU.

Or. en

Obrazložitev

Vprašanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin prek platform za izmenjavo videov je 
obravnavano v revidirani direktivi o avdiovizualnih medijskih storitvah. Platforme za 
izmenjavo videov morajo sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito splošne javnosti pred vsebinami, 
ki zajemajo javno ščuvanje k storitvi terorističnega kaznivega dejanja. Direktiva o 
avdiovizualnih medijskih storitvah jasno izključuje možnost, da bi platforme za izmenjavo 
videov pri sprejemanju teh ukrepov izvajale ukrepe predhodnega nadzora ali filtriranje 
vsebine pri nalaganju na platformo, kar ni v skladu s členom 15 Direktive 2000/31/ES.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ je pooblaščen, da 
izda odločitev, s katero od ponudnika 
storitev gostovanja zahteva, da odstrani 
teroristično vsebino ali onemogoči dostop 
do nje.

1. Pristojni sodni organi so 
pooblaščeni, da izdajo odločitev, s katero 
od ponudnika storitev gostovanja 
zahtevajo, da odstrani teroristično vsebino 
ali onemogoči dostop do nje.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2
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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. Brez poseganja v člena 14 in 15 
Direktive 2000/31/ES ponudniki storitev 
gostovanja odstranijo teroristično vsebino 
ali onemogočijo dostop do nje brez 
nepotrebnega odlašanja po prejemu
odredbe o odstranitvi.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani rok, ki določa, da ponudniki storitev gostovanja izpolnijo odredbo o odstranitvi v 
eni uri, je za večino ponudnikov nerealističen in v praksi neizvedljiv. Čeprav so v členu 4 
predlagane uredbe predvideni razlogi, zaradi katerih zadevni ponudnik odredbe ne izpolni v 
predlaganem roku, je treba zagotoviti, da se lahko ta določba izvaja učinkovito.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če ponudnik storitev gostovanja ne 
more izpolniti odredbe o odstranitvi zaradi 
višje sile ali ker je to dejansko nemogoče 
in ponudnik storitev gostovanja na to nima 
vpliva, o tem brez nepotrebnega odlašanja 
obvesti pristojni organ in pri tem navede 
razloge, za kar uporabi predlogo iz Priloge 
III. Rok iz odstavka 2 velja takoj, ko 
navedeni razlogi niso več prisotni.

7. Če ponudnik storitev gostovanja ne 
more izpolniti odredbe o odstranitvi zaradi 
višje sile, ker je to dejansko nemogoče in 
ponudnik storitev gostovanja na to nima 
vpliva ali zaradi tehničnih ali operativnih 
razlogov, o tem brez nepotrebnega 
odlašanja obvesti pristojni organ in pri tem 
navede razloge, za kar uporabi predlogo iz 
Priloge III.

Or. en

Obrazložitev

Poleg primerov višje sile ali razlogov, na katere zadevni ponudnik nima vpliva, lahko 
obstajajo tudi drugi razlogi, kot so tehnične ali operativne težave, ki lahko zadevnemu 
ponudniku preprečijo, da izpolni odredbo o odstranitvi.
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Če ponudnik storitev gostovanja ne 
more izpolniti odredbe o odstranitvi, ker so 
v njej očitne napake ali ker v njej ni dovolj 
informacij za izvršitev odredbe, o tem brez 
nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni 
organ in zaprosi za potrebna pojasnila, za 
kar uporabi predlogo iz Priloge III. Rok iz 
odstavka 2 velja takoj, ko se zagotovi 
pojasnilo.

8. Če ponudnik storitev gostovanja ne 
more izpolniti odredbe o odstranitvi, ker so 
v njej očitne napake ali ker v njej ni dovolj 
informacij za izvršitev odredbe, o tem brez 
nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni 
organ in zaprosi za potrebna pojasnila, za 
kar uporabi predlogo iz Priloge III.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 4(2).

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Pristojni organ, ki je izdal odredbo 
o odstranitvi, obvesti pristojni organ iz 
člena 17(1)(c), ki nadzoruje izvajanje 
proaktivnih ukrepov, ko postane odredba 
o odstranitvi dokončna. Odredba o 
odstranitvi postane dokončna, če zoper 
njo ni bila vložena pritožba v roku iz 
veljavnega nacionalnega prava ali če je 
bila po pritožbi potrjena.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe o črtanju člena 6.
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. Če ponudnik storitve gostovanja 
ne more izpolniti odredbe o odstranitvi 
zaradi operativnih ali tehničnih težav, o 
tem obvesti pristojni sodni organ, pojasni 
razloge za neizpolnjevanje in opiše 
ukrepe, ki jih namerava sprejeti, da bo v 
celoti izpolnil odredbo o odstranitvi, za 
kar uporabi predlogo iz Priloge III.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe člena 4(7).

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a

1. Pristojni sodni organ iz člena 4(1) 
predloži kopijo odredbe o odstranitvi 
pristojnemu sodnemu organu iz člena 
17(1)(a) države članice, v kateri je glavni 
sedež ponudnika storitev gostovanja, 
hkrati z njenim posredovanjem 
ponudniku storitev gostovanja v skladu s 
členom 4(5).

2. Če ima pristojni sodni organ 
države članice, v kateri je glavni sedež 
ponudnika storitev gostovanja, utemeljene 
razloge za domnevo, da bi lahko odredba 
o odstranitvi vplivala na temeljne interese 
te države članice, to sporoči pristojnemu 
organu izdajatelju.

3. Pristojni sodni organ upošteva te 
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okoliščine in po potrebi umakne ali 
prilagodi odredbo o odstranitvi.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Obrazložitev

Člen 6 v predlogu Komisije se zdi nezdružljiv z Direktivo 2000/31/ES in Direktivo 
2018/1808/EU. Čeprav pripravljavka mnenja povsem podpira preprečevanje razširjanja 
terorističnih spletnih vsebin, tega ni mogoče podpirati ali izvajati ob popolnem nespoštovanju 
obstoječe veljavne zakonodaje.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki storitev gostovanja v 
svojih pogojih določijo politiko za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
vsebin, po potrebi vključno s smiselno 
razlago delovanja proaktivnih ukrepov, 
vključno z uporabo avtomatiziranih 
orodij.

1. Ponudniki storitev gostovanja v 
svojih pogojih določijo politiko za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
vsebin.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja pravno skladnost s predlogom črtanja člena 6.
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije o ukrepih ponudnika 
storitev gostovanja za preprečevanje 
ponovnega nalaganja vsebin, ki so bile že 
odstranjene ali do katerih je bil dostop 
onemogočen, ker se štejejo za teroristične 
vsebine;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja pravno skladnost s predlogom črtanja člena 6.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) število terorističnih vsebin, ki so 
bile odstranjene ali do katerih je bil dostop 
onemogočen v skladu z odredbami o 
odstranitvi, obvestili oziroma proaktivnimi 
ukrepi;

(c) število terorističnih vsebin, ki so 
bile odstranjene ali do katerih je bil dostop 
onemogočen v skladu z odredbo o 
odstranitvi ali obvestili;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja pravno skladnost s predlogom črtanja člena 6.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano

Zaščitni ukrepi v zvezi z uporabo in 
izvajanjem proaktivnih ukrepov

1. Kadar ponudniki storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo 
uporabljajo avtomatizirana orodja v zvezi 
z vsebinami, ki jih hranijo, zagotovijo 
učinkovite in ustrezne zaščitne ukrepe za 
zagotovitev, da so odločitve, ki se 
sprejmejo v zvezi s temi vsebinami, zlasti 
odločitve, da se vsebine, ki se štejejo za 
teroristične, odstranijo ali se onemogoči 
dostop do njih, pravilne in utemeljene.

2. Zaščitni ukrepi vključujejo zlasti 
človeški nadzor in preverjanje, kjer je to 
primerno, in v vsakem primeru, če je 
potrebna podrobna analiza zadevnih 
okoliščin za ugotovitev, ali se vsebine 
štejejo za teroristične ali ne.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja pravno skladnost s predlogom črtanja člena 6.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki storitev gostovanja 
vzpostavijo učinkovite in dostopne
mehanizme, ki ponudnikom vsebin, katerih 
vsebina je bila odstranjena ali je bil 
onemogočen dostop do nje zaradi obvestila 
v skladu s členom 5 ali proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6, omogočajo, 
da vložijo pritožbo zoper ukrep ponudnika 
storitev gostovanja in zahtevajo ponovno 
objavo vsebine.

1. Ponudniki storitev gostovanja 
vzpostavijo mehanizme, ki ponudnikom 
vsebin, katerih vsebina je bila odstranjena 
ali je bil onemogočen dostop do nje, 
omogočajo, da vložijo pritožbo zoper 
ukrep ponudnika storitev gostovanja in 
zahtevajo ponovno objavo vsebine.
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja pravno skladnost s predlogom črtanja člena 6.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da imajo 
njihovi pristojni organi potrebne 
zmogljivosti in zadostne vire za doseganje 
ciljev in izpolnjevanje obveznosti iz te 
uredbe.

Države članice zagotovijo, da imajo 
njihovi pristojni sodni organi potrebne 
zmogljivosti in zadostne vire za doseganje 
ciljev in izpolnjevanje obveznosti iz te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) nadzor izvajanja proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja pravno skladnost s predlogom črtanja člena 6.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – uvodno besedilo
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo pravila o 
kaznih, ki se uporabljajo za kršitve 
obveznosti s strani ponudnikov storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo, in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev njihovega izvajanja. Take 
kazni so omejene na kršenje obveznosti iz:

1. Države članice določijo kazni za 
kršitve obveznosti s strani ponudnikov 
storitev gostovanja v skladu s to uredbo, in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev njihovega izvajanja. Take 
kazni so omejene na kršenje obveznosti iz:

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) člena 6(2) in (4) (poročila o 
proaktivnih ukrepih in sprejetje ukrepov 
po odločitvi o uvedbi posebnih proaktivnih 
ukrepov);

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja pravno skladnost s predlogom črtanja člena 6.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) člena 9 (zaščitni ukrepi v zvezi s 
proaktivnimi ukrepi);

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja pravno skladnost s predlogom črtanja člena 6.
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Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da za 
sistematično neizpolnjevanje obveznosti iz 
člena 4(2) veljajo denarne kazni v višini 
do 4 % skupnega prometa ponudnika 
storitev gostovanja v zadnjem poslovnem 
letu.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Takšne denarne kazni se zdijo nesorazmerne in lahko preobremenijo manjše ponudnike. 
Ključno je, da so kazni, ki jih določijo države članice, sorazmerne in izvedljive.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19 črtano

Tehnične zahteve in spremembe predlog 
za odredbe o odstranitvi

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 20, s katerimi dopolni to uredbo 
s tehničnimi zahtevami za elektronska 
sredstva, ki jih pristojni organi 
uporabljajo za pošiljanje odredb o 
odstranitvi.

2. Komisija je pooblaščena, da 
sprejme take delegirane akte za 
spremembo prilog I, II in III, da bi se 
učinkovito obravnavala morebitna 
potreba po izboljšavah v zvezi z vsebino 
obrazcev za odredbe o odstranitvi in 
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obrazcev, ki se uporabijo za predložitev 
informacij o nezmožnosti izvršitve 
odredbe o odstranitvi.

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 20 črtano

Izvajanje pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov je preneseno na 
Komisijo pod pogoji, določenimi v tem 
členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 19 se prenese 
na Komisijo za nedoločen čas od [datum 
začetka uporabe te uredbe].

3. Prenos pooblastila iz člena 19 
lahko Evropski parlament ali Svet kadar 
koli prekliče. S sklepom o preklicu 
preneha veljati prenos pooblastila iz 
navedenega sklepa. Sklep začne 
učinkovati dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

4. Pred sprejetjem delegiranega akta 
se Komisija posvetuje s strokovnjaki, ki jih 
imenuje vsaka država članica v skladu z 
načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma 
o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. 
aprila 2016.

5. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 19, začne veljati le, če mu niti 
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Evropski parlament niti Svet v dveh 
mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga 
prejela v zvezi s tem aktom, ne 
nasprotujeta ali če pred iztekom tega roka 
oba obvestita Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Ta rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije o posebnih 
proaktivnih ukrepih, sprejetih v skladu s 
členom 6, vključno s količino terorističnih 
vsebin, ki so bile odstranjene ali dostop do 
njih onemogočen, in ustreznimi časovnimi 
okviri;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja pravno skladnost s predlogom črtanja člena 6.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Priloga III – oddelek B – točka i – odstavek 3 – alinea 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– tehničnih ali operativnih težav

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja pravno skladnost s predlagano spremembo člena 4(7).



PA\1172153SL.docx 37/37 PE632.087v01-00

SL

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Priloga III – oddelek B – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) Navedite opis ukrepov, ki jih 
nameravate sprejeti za odpravo zgoraj 
omenjenih tehničnih ali operativnih težav, 
da izpolnite odredbo o odstranitvi:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja pravno skladnost s predlagano spremembo člena 4(7).
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